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ÖNSÖZ 

Sevgili Okul Psikolojik Danışmanları, 

 9. sayımızdaki makalelerimizi sizinle paylaşıyoruz..  

Bu sayımızda, yine uygulamalara, kuramsal bilgileri ele alan makalelere yer verildi. 

Hem kuramsal hem de uygulamalı bilgilerin ele alındığı makalelerde, okul psikolojik 

danışmanlarının rahatlıkla uygulamaya dönüştürebilecekleri bilgilerin ele alınmasına özen 

gösterildi. 

 Önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da güncel gelişmeleri yakalamaya 

çalıştık. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2019 

tarihinde Ankara yapılan Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı hakkında 

tanıtıcı bir yazıya bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 Bildiğiniz gibi Mesleki Yeterlik Kurumu’nda Okul Psikolojik Danışmanlığı Ulusal 

Standartları, 01.11.2017 tarihindeki Resmi Gazetede onaylanarak yayımlandı. Yakın 

gelecekte okul psikolojik danışmanı mesleki yeterliliklerinin neler olabileceği de tartışılmaya 

başlanacaktır diye umuyoruz. Bu sayımızda, bu yeterliklerin neler olabileceği de ele 

alınmıştır. 

 Bu sayımızda bir yenilik yaparak, Amerikalı bir psikolojik danışman eğitimcisinin 

desteğini aldık ve Amerikalı gönüllü okul psikolojik danışmanlarının nasıl akredite olduğu 

ile ilgili tanıtıcı bir makale yayımladık. Sonraki sayılarımızda da yine ABD’deki okul 

psikolojik danışmanlığı eğitimcilerinin desteğini almayı planlıyoruz.  

 Ayrıca, alanımızda çok önemli diyebileceğimiz bir gelişme daha yaşandı ve Türk 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği bünyesinde oluşturulan bir komisyon ile MEB 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Önerisi hazırlandı ve tüm resmi 

ilgililere iletildi. Bu çok önem verdiğimiz gelişme ile ilgili makale hazırlığına henüz yeni 

başladığımız için 9. Sayıda yer veremedik. Ancak önsözde de olsa, sizlerle yaşadığımız 

heyecan ve mutluluğu paylaşmak istedik. 

 Sonraki sayılarımızda siz değerli meslektaşlarımızın makaleleriyle desteklerini 

bekliyoruz. 

Saygılarımızı sunarız.. 
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Göreve Hazır mısınız? 

Türk PDR-DER Samsun Şubesinde Göreve Yeni Başlayan Psikolojik Danışmanlara 

Yönelik Oryantasyon Çalışmasının Tanıtımı 

 

Uzm. Psk. Dan. İ.Birsen BOZDOĞAN 

Atakum Rehberlik Araştırma Merkezi, Samsun 

Türk PDR-DER Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı 

e-posta: birsen1981@mynet.com 

 

 

 

Samsun ilinde göreve yeni başlayan psikolojik danışmanlara yönelik olarak, 2018-

2019 eğitim-öğretim yılı başında, “Göreve Hazır mısınız ?” sorusuyla yola çıkılarak TÜRK 

PDR-DER Samsun Şubesinde bir oryantasyon eğitimi planlanmıştır. Kendileriyle iletişim 

kurulduktan sonra yeni mezunlar Türk PDR-DER Samsun Şubemize davet edilmiş ve 

aşağıda içeriği tanıtılan oryantasyon eğitimi verilmiştir. 

Oryantasyon eğitiminin içeriğini hazırlamak için Şubemiz üyelerinin görüşleri 

alınmış ve böylece, konu başlıkları belirlenmiştir. Bu başlıklar şu şekilde belirlenmiştir: 
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Oryantasyon Eğitimi ile İlgili Belirlenen Konu Başlıkları 

Resmi Yazışmalar, 

Mevzuatlara hakimiyetin önemi, 

Okul rehberlik planının hazırlanması, 

Toplantı türleri ve tutanakları, 

Çalışmaların raporlaştırılması, 

Psikolojik danışmanın önemi ve görevleri, 

Öğrenci sevk işlemleri ve RAM ile işbirliği, 

Emniyet ile işbirliği yapılması, 

Etik kurallar konusunda duyarlık gösterme ve 

Yasal sınırlarımız. 

 

Oryantasyon eğitimi 06-07.09.2018 tarihlerinde, Şubemizde özel ve devlet 

kurumlarında çalışan 20 psikolojik danışmana seminer şeklinde verilmiştir. 

 Her iki gündeki seminerler yaklaşık 2 - 2.5 saat arası sürmüş ve Türk PDR-DER 

Samsun Şubemizin youtube sayfasından (https://www. youtube.com / channel / 

UCyGxMix0NbI2h_cDi7Dswkg?pbjreload=10) canlı yayınlanmıştır. Resmi ve gerekli 

evraklar bilgisayar ortamında gelen psikolojik danışman dinleyicilere gösterilerek, semineri 

sunan arkadaşlarımızın karşılaştığı vakalardan da örnekler sunulmuştur.  

Sunu konuları gönüllü üç psikolojik danışman arasında paylaşılmıştır: Şube Başkanı 

Uzm. Psk. Dan. Oğuz Özat, Uzm. Psk. Dan. Eray Kurtoğlu ve Psk. Dan. Behice Akça. Bu 

uzmanların verdikleri seminerin konu başlıkları şu şekildedir: 

Uzm. Psk. Dan. Oğuz Özat’ın sunumundaki konu başlıkları: 

Rehberlik yönetmeliği, 

Okul rehber öğretmenin ve diğer personelin görevleri, 

Sene başı işleri,  

Toplantılar, programlar,  

https://www/
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Oryantasyon çalışması,  

Krize müdahale ekibinin oluşturulması ve işleyişi, 

Resmi yazışmaların nasıl yapıldığı,  

657 sayılı DMK ve özlük hakları,  

Vaka Örnekleri ve 

Suç durumlarında psikolojik danışman rolleri. 

 

Uzm. Psk. Dan. Eray Kurtoğlu’nun sunumundaki konu başlıkları: 

PDR hizmetleri yıllık çalışma planının tanıtılması, 

Önleyici hizmetlerin içerikleri, 

Destek hizmetlerinin içerikleri ve 

İyileştirici hizmetlerin içerikleri. 

 

Behice Akca’nın sunumundaki konu başlıkları:  

Öğrenci sevk işlemleri ve RAM ile işbirliğinin nasıl yapılacağı, 

BEP hazırlama ve komisyonu oluşturma ve 

Kaynaştırma ve diğer engel türlerindeki çocuklara sahip ailelere rehberlik çalışmasının 

önemi.  

 

 Eğitimin sonunda bu genç meslektaşlarımız oryantasyon eğitiminin her yıl 

tekrarlanmasının önemi üzerinde özellikle durarak, hem zihinlerini netleştirdiklerini hem de 

kaygılarını azalttıklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak, daha deneyimli psikolojik danışmanlar olarak bizler de bu eğitimin 

yararlı olduğu kanısına ulaştık ve özellikle ilimizde göreve yeni başlayan meslektaşlarımızla 

iletişim kurmaktan dolayı mutlu olduk. Yönetim kurulumuz bu eğitim her yıl düzenli olarak 

yapılmasının yararlı olacağını düşünmektedir.  
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Mesleki Oryantasyon Çalışmaları: Türk PDR Der Manisa Şb. Örneği 

 

Muzaffer KARATAŞ 

Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. Kademe 

e-posta: pdrmuzaffer03@gmail.com 

 

  

 

Türk PDR Derneği Manisa Şubesi olarak 10 Eylül 2018 tarihinde, alandan yeni mezun 

olan meslektaşlarımızla oryantasyon amaçlı bir toplantı gerçekleştirmek için bir araya geldik. 

Çalışmada ilin ihtiyaçlarını, genel profilini, kurumlarda yapılabilecek mesleki çalışmaları ele 

aldık.  

Mesleğe ilk kez atanmış olmanın verdiği heyecan ve motivasyonun gözlerinden 

okunduğu meslektaşlarımıza, Türk PDR Derneği olarak girdikleri bu yeni süreçte onları 

nelerin beklediğini, kurumlarında yapabilecekleri çalışmaları, karşılaşabilecekleri güçlükleri, 

etik değerleri, kullanabilecekleri kaynakları, destek alabilecekleri kurumları, bilmeleri 

gereken mevzuatı anlatma fırsatı yakaladık.  

Aslında dernek yönetimi olarak bir araya geldiğimizde ele aldığımız temel 

konulardan biri başlangıçların ne kadar önemli olduğu üzerineydi. Akademik olarak 

birikiminiz var, çalışmaya yönelik motivasyonunuz çok yüksek, heyecanınız dorukta ancak 

karşılaşılan tablo bazen tüm bunların önüne geçip hepsini yerle bir edebiliyor. Bu nedenle 

bizler de meslekte edindiğimiz tecrübeleri, yeni başlayan arkadaşlarla paylaşmamızın, pratik 

hakkında onları daha donanımlı hale getirmemizin gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma 

planladık. 

Çalışmada Türk PDR Derneği Genel Merkezimizin ve Manisa Şubesi olarak bizlerin 

bir araya gelme amacımızı anlatarak başladık. Dernek tüzüğümüz hakkında arkadaşlarımızı 

bilgilendirdik. Derneğe üye olmayan arkadaşlarımızı dernek üyeliğine kazandırdık. 
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Özellikle yenilenen MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin getirdiği görev ve 

sorumluluklarımız ve tabi olduğumuz mevzuat hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. 

ÖRGM web sayfasının tanıtımını yaparak gerekli dokümanlara nasıl ulaşabileceklerini 

açıkladık. Yıllık planlarının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili ÖRGM tarafından hazırlanan 

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Çalışma Kılavuzu kitapçığının 

açıklamasını yaptık.  

PDR hizmetlerine yönelik olarak; eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde ve sonunda 

yapılacak hizmetler, eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik alanlarında yürütülecek hizmetler, 

psikososyal müdahale hizmetleri kapsamında risk gruplarına yönelik hizmetler, cinsel 

istismara uğrayan, ihmal edilen, şiddete maruz kalan ve şiddet uygulayan öğrenciler ile 

karşılaşıldığında yapılması gerekenler, madde bağımlılığı olduğu düşünülen öğrencilerle 

yapılması gerekenler, adli makamlarca danışmanlık ve eğitim tedbir kararı verilen öğrenciler 

ile yürütülecek hizmetler, RAM PDR hizmetleri bölümüne öğrenci yönlendirme gibi konular 

hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 

Özel eğitim hizmetlerine yönelik olarak da; özel eğitime ihtiyacı olan ya da olduğu 

düşünülen bireylerin yönlendirme süreçleri, kaynaştırma uygulamaları, BEP hazırlama, özel 

yetenekli tanısı alan ya da özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin yönlendirme 

süreçleri, özel yetenekli öğrencilere yönelik uygulamalar ve ZEP hazırlama hakkında 

açıklamalarda bulunduk. 

Rehberlik öğretmenlerinin Okulda ve RAM’da görev aldığı kurullar, görevleri 

hakkında bilgilendirme yaptık. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde tutulması 

gereken dosyaları anlatarak, servis çalışmalarında dökümantasyonun önemi üzerinde 

durduk. Standart dosyalama sistemi hakkında bilgi verdik.  

Özlük hakları konusunda bilgi verilerek başvurabilecekleri kişi ve kurumlar 

hakkında açıklamalarda bulunduk. Hizmet içi eğitime katılımın nasıl olacağı, neden 

katılmaları gerektiği, nereden takip edebilecekleri gibi bilgiler verdik.  

Rehberlik servisinde kullanılacak standart formların listesi ve nasıl ulaşabilecekleri 

hakkında aydınlattık. Öğrenci, veli, öğretmen görüşme formlarının nasıl tutulması 

gerektiğini, etik ilkeleri ele aldık. 

Yıllık çalışma planlarını yaparken kullanılacak genel, yerel ve özel hedeflerin neler 

olduğu, nasıl belirlendiği ve hedeflere uygun etkinliklerin nereden bulunabileceği hakkında 

bilgi verdik. 

Okul içi iletişimin, PDR alanını temsil ederken kullanılacak üslubun önemi (özellikle 

yönetim ve diğer öğretmenler) üzerine vurgu yaptık. 
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İlimiz özelinde iletişim kurabilecekleri ve destek alabilecekleri, yönlendirme 

yapacakları kurumlar hakkında bilgi verdik. (Ram, Özel Eğitim Kurumları, Üniversite, 

Emniyet, Hastane, ASP gibi) 

Oldukça memnun kalan meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarı dileyerek her 

zaman birlikte çalışmaktan onur duyduğumuzu, birlikte güçlü olduğumuzu, taze fikir ve 

düşünceleriyle desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirterek çalışmamızı sonlandırdık. 
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How Can School Counselors Know if They’re Making a Difference?: An Overview of the 

American School Counselor Association’s RAMP Process 

 

Assistant Professor Kevin DUQUETTE 

Bridgewater State University, Bridgewater, Massachusetts U.S.A. 

e-mail: k1duquette@bridgew.edu 

 

 

 

 The work of school counselors is difficult. With competing demands of 

administrators, parents, teachers, and students it can be hard to know where to allot time 

and how to deliver services most effectively (Cervoni & DeLucia-Waack, 2011). Further, the 

role itself is constantly changing. What began as a set of auxiliary roles and duties filled by 

teachers or administrators (Gysbers, 1997) has become an important source for leadership 

(Mason, 2010), mental health (Cappella, Frazier, Atkins, Schoenwald, & Gibson, 2008), and 

educational services (Clark & Breman, 2011). This article will provide background on the 

effectiveness of comprehensive school counseling programs, and an overview of the 

Recognized ASCA Model Program (RAMP) Application process. The RAMP Process is a 

mechanism by which schools in the United States are able to be officially recognized by 

ASCA as having an exemplary school counseling program. Finally, some of the main take-

aways from a study that explored the experiences of school counselors working in RAMP 

Distinguished schools will be shared. Altogether, it will provide school counselors with solid 

evidence to advocate for the creation of a comprehensive school counseling program in their 

own schools, as well as a process by which to evaluate their program’s effectiveness. 
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A Shift Towards Programmatic Service Delivery 

 Since the 1970s, it has been argued that the delivery of school counseling services 

should be programmatic in nature (Akos & Duquette, 2016). That is, school counselors 

should focus on having comprehensive programs that reach all students and focus on 

prevention as opposed to simply reacting to problems as they arise. Programmatic service 

delivery has also been a means of standardizing the school counseling role so that school 

counselors are providing similar services across districts, and grade levels (i.e., earlier grades 

versus later grades). The first push for a national set of school counseling standards came in 

1997 with the release of Sharing the Vision: The National Standards for School Counseling 

Programs (Dahir & Campbell, 1997). Six years later the first edition of the American School 

Counselor Association’s (ASCA) National Model was published (ASCA, 2003). So what is the 

ASCA National Model? Simply put, it is a framework used by school counselors to plan, 

deliver, and evaluate their school counseling programs. Currently in its third edition (ASCA, 

2012), the ASCA National Model includes 176 pages of standards, research, definitions, 

documents, and templates that school counselors can utilize in planning, implementing, and 

evaluating their comprehensive school counseling program. 

Do Comprehensive School Counseling Programs Really Work? 

Multiple studies have indicated that the use of comprehensive school counseling 

programs (CSCP) is beneficial for students. Demonstrated benefits of CSCP include (a) lower 

suspension rates, (b) fewer incidents of discipline, (c) higher academic proficiency (Carey, 

Harrington, Martin, & Hoffman 2012),  (d) better student-teacher relationships, and (e) 

higher levels of school satisfaction (Lapan, Gysbers, & Petroski, 2001) to name a few. Sink 

and Stroh (2003) also found a causal relationship between the existence of CSCP and the (e) 

closing of academic achievement gaps indicating that CSCP can also lead to more equitable 

school environments. 

So how can school counselors be sure that what the services and programs that they 

are providing are effective, and aligned with the ASCA National Model? One way is through 

the Recognized ASCA Model Program (RAMP) Application process.  

 

 

What is RAMP? 
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 As mentioned above, RAMP stands for Recognized ASCA Model Program. The 

RAMP Application provides school counselors with a series of direct steps to collect data 

that prove the effectiveness of their comprehensive school counseling programs. RAMP was 

established in 2004 as a means of identifying schools across the United States that provide 

evidence-based counseling programs that positively affect students academically, 

socioemotionally, and with career development (Wilkerson, Pérusse, & Hughes, 2013).  

Because RAMP Distinction is only awarded to schools that have a strong 

comprehensive school counseling program to be in place, schools that earn this status can 

answer ASCA’s primary question of: “How are students different as a result of the school 

counseling program?” (ASCA, 2012, p. 39). This section gives a brief overview of the actual 

steps of the RAMP Application process. The next section will share the results of a recent 

study with eight school counselors who have obtained RAMP distinction for their schools 

since the introduction of the third edition of the ASCA National Model.  

The RAMP Application 

 The ASCA National Model already provides a framework by which school 

counselors can collect and analyze their data. In turn, the RAMP Application formalizes the 

evaluation process in such a way that school counselors are forced to assess all aspects of 

their program. Put simply, if a counseling program is not truly comprehensive it will not 

gain RAMP distinction. Going through the RAMP Application also highlights relative 

strengths and weaknesses within comprehensive school counseling programs.  

The RAMP Application may feel daunting because it requires school counselors to 

collect data for an entire year. These data are then analyzed and used as the basis for the 

RAMP Application, which is due in October of the year after the data were collected (i.e., if a 

school counselor collects data in the 2018-2019 school year, she or he would then use that 

data in completing a RAMP Application in October 2019). Because of the comprehensive and 

possibly formal nature of the application process, schools should be comfortable utilizing the 

ASCA National Model before considering applying for RAMP Distinction. That said, it is 

never too late to start. In the United States, for example, the ASCA National Model has 

existed for over 15 years. Yet, there are still many schools that have no comprehensive school 

counseling program in place (Studer, Diambra, Breckner, & Heidel, 2011). Counselors, 

therefore, should recognize that the ASCA National Model takes time to understand and 

implement, so it is okay if a school does not currently use any aspects of it. In fact, Carey, 
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Harrity, and Dimmitt (2005) suggest that schools take three to five years to transition to 

using the ASCA National Model if they do not have any familiarity with it.   

For schools looking to formally apply for RAMP Distinction, there is a fee of $250 or 

$500 USD (the cost of the application depends on whether or not the applicant is a member 

of the American School Counselor Association). Given that many of the readers of this 

particular article are in Turkey, it is likely that none will go through the formal RAMP 

Application process. Therefore, this section will provide a guideline of what the steps of the 

application are so that school counselors can use and adapt them for their own programs.  

The RAMP Application consists of 12 scored sections each with a possible score 

ranging from three to six points. RAMP Applications are scored by ASCA volunteers, many 

of whom have gained RAMP Distinction themselves, and schools must earn at least 58 out of 

a possible 60 points for their school counseling program to be awarded RAMP Distinction, 

which lasts for five years before schools need to reapply. The sections of the application 

process and the number of possible points for each are as follows:  

Section 1: Vision Statement (3 points) - School counselors communicate what they hope 

to see for the future of their students in the next five to fifteen years. School counselors are 

encouraged to have their vision statements align with their school and district visions when 

available.  

Section 2: Mission Statement (3 points) - School counselors describe the means through 

which the school counseling program will reach its vision and provide an overarching focus 

and purpose to the school counseling program. School counselors are encouraged to, when 

possible, align their work with district and state level mission statements. Foci of mission 

statements often include equity, access and success for all students as well as a focus on long-

term outcomes for students.  

Section 3: School Counseling Program Goals (6 points) - Program goals are based on 

achievement, attendance and/or behavior, and are specific to the needs indicated by school 

data. These goals are written in SMART (Specific, Measurable, Attainable, Results-oriented, 

and Time-bound) format, and should address achievement and opportunity gaps, 

attainment, and existing school improvement goals.  

Section 4:  ASCA Mindsets & Behaviors for Student Success (4 points) - Based on an ASCA 

document of the same name (available at: 

https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/home/MindsetsBehaviors.pdf), this 

section addresses the extent to which students have the knowledge skills and attitudes to be 
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successful socially/emotionally and in college and career readiness. The specifics mindsets 

and behaviors addressed will depend on students’ developmental needs.  

Section 5: Annual Agreement (5 points) - The annual agreement indicates that a formal 

conversation between school counselors and administrators has occurred. Annual 

agreements are signed documents including percentages of time that school counselors will 

spend on each aspect of their role. In order to meet ASCA standards, school counselors must 

have at least 80% of their time dedicated to direct and indirect services to students. The 

annual agreement also specifies counselors’ caseloads and goals for professional 

development throughout the year.  

Section 6: Advisory Council (5 points) – The advisory council consists of teachers, 

administrators, community members, parents, counselors, students, and other stakeholders 

and are an important part of a CSCP. For this section of the application school counselors 

must submit agendas and minutes (separately) from at least two meetings that occurred with 

the advisory council during the school year. School counselors also provide any supporting 

documentation such as handouts, data, charts, or announcements that were part of each 

meeting.  

Section 7: Annual and Weekly Calendars (5 points) – School counselors use calendars to 

inform other stakeholders of the activities and programs that they are running. For the 

RAMP application, school counselors must provide an annual plan that shows the 

overarching elements of their CSCP as well as at least two weekly calendars that shows time 

use. Calendars must include services provided, the topics that services addressed, the 

delivery method (i.e., classroom guidance, small-group, large group, individual), and 

whether or not the delivery was direct or indirect.   

Section 8: School Counseling Core Curriculum Action Plan and Lesson Plans (6 points)- 

Core curriculum is often called “classroom guidance”, and consists of class-wide lessons 

delivered to students. Counselors submit all classroom guidance activities and lessons for 

the year and an explanation of how the lessons address program goals (if at all). Further, any 

extant perception data (what students thought of the lessons) or process data (number of 

students who received the lesson) are to be submitted.  

Section 9: School Counseling Core Curriculum Results Reports (6 points) - This section 

consists of analysis of outcome data from class wide lessons, and implications on how the 

data will inform the CSCP in future iterations. Counselors must provide graphs 

summarizing perception data over the course of the year.  



19 
 

Section 10: Small-Group Responsive Services (6 points) – Here, school counselors include 

any small-group counseling provided to students for a particular prevention or intervention 

goal. Groups must have a minimum of four sessions, and require collection of perception 

and outcome data on effectiveness. Counselors must also submit lesson plans from each 

session and a copy of any instruments used to collect data.  

Section 11: Closing-the-Gap Results Report (6 points) – Closing-the-gap activities address 

academic, attendance, or behavioral discrepancies that exist between groups based on school 

data. They are multi-tiered, evidence-based, and/or research informed. Counselors provide 

insight into how they identified gaps in their school (e.g., school data profile, school 

improvement plan, etc.) and an overview of the activities and interventions they chose to 

address these gaps.  

Section 12: Program Evaluation Reflection (5 points) - The ASCA National Model has 

four themes of advocacy, leadership, collaboration, and systemic change (ASCA, 2012). This 

section of the application requires that school counselors reflect and describe how they 

specifically used these themes to change their schools and students. This response, unlike the 

other sections of the application, may be submitted as a three-to-five minute video in lieu of 

a written response.  

In addition to submitting the above artifacts for scoring, counselors must provide a 

narrative rationale for all 12 components, each ranging in length from 300 to 750 words. The 

only exception to this is Section 12, which can be submitted either as a three-to-five minute 

video or a written narrative of 500-1,500 words.  

School counselors going through the RAMP Application are required to use ASCA-

specific templates throughout the application. Though most of these templates are available 

within the ASCA National Model itself, ASCA’s website also provides easy-to-download 

versions for school counselors to modify and use as they see fit. These resources are available 

here: https://www.schoolcounselor.org/school-counselors/recognized-asca-model-

program-(ramp)/ramp-application-templates. School counselors looking to see what 

completed applications look like can visit: 

http://www.schoolcounselorawards.org/ramp/example to see elementary, middle, and 

high school examples of RAMP Applications.   

What Can We Learn from Those Who Actually Got RAMP Distinction? 

 In the Spring of 2018, I conducted a qualitative study utilizing interviews and the 

application materials from eight elementary school counselors across five states in the U.S.A., 

all of whom received RAMP Distinction for their schools since the release of the third edition 

https://www.schoolcounselor.org/school-counselors/recognized-asca-model-program-(ramp)/ramp-application-templates
https://www.schoolcounselor.org/school-counselors/recognized-asca-model-program-(ramp)/ramp-application-templates
http://www.schoolcounselorawards.org/ramp/example
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of the ASCA National Model (2012). The idea behind the study was simple: What can we learn 

from those who successfully completed the process? When I conducted the study, RAMP 

distinction had existed for 14 years, yet no one had really investigated the experience of the 

counselors who chose to go through the process. Through the study, I learned more about 

the actual RAMP Application process itself, and what earning RAMP Distinction meant for 

counselors and their students. I hope that this section serves as a means of motivation for 

readers—if you are a school counselor reading this article rest assured that you do have the 

skills to create an effective, RAMP-worthy comprehensive school counseling program for 

students—even if you do not think so! I will share three main take-aways from the study that 

I hope you will continue to carry with you into your work with students.  

 Take-Away 1: Relationships Matter. This finding should not necessarily be a surprise, as 

relationships are the basis of much of the work that school counselors do. In this case, 

though, school counselors were really intentional in establishing, and fostering relationships 

throughout the RAMP process. The type of relationships varied—some worked closely with 

their principal. Others worked closely with other school personnel and/or outside sources to 

enhance their school counseling programs. For example, one school counselor worked 

closely with the school social worker, and was therefore able to use data from one of the 

social worker’s after school program as part of the RAMP Application. Lastly, do not forget 

to engage parents! Many parents welcome the chance to truly be heard and make a 

difference in the type of services that their child receives. 

Building a RAMP Distinguished school counseling program is impossible to do 

alone, so make sure that you have buy-in and input from other stakeholders. And 

remember—even if you do not have a great relationship with you administrator, research 

has shown that these relationships can always change (Clemens, Milsom, & Cashwell, 2009; 

Duslak & Geier, 2017). Continue to work closely with them to deliver services that are more 

ASCA aligned! 

Take-Away 2: Be Prepared to Advocate for Yourself and Your Role. The work that school 

counselors do is important, and makes a difference for students. For some of the participants 

in this study the ability to advocate for themselves and their role proved to be an important 

tool in ensuring that they were using their time for ASCA-aligned duties. ASCA suggests 

that 80% of a counselor’s time is used in providing direct or indirect services to students 

(ASCA, 2012). Self-advocacy is an important means of keeping this balance. Beware that 

doing so may make some people upset, but remember that school counselors’ duty is to 



21 
 

support students. The participants in this study were strategic in finding time to implement 

their programming, and utilized school and student data as a means of showing why some 

duties assigned to them (e.g., scheduling, lunch-duty, test coordination) were a bad use of 

time. 

Take-Away 3: Give it a Try (Even if it Takes a Few Years)! The counselors in this study 

had different reasons for pursuing RAMP Distinction. Some wanted to know that their 

program was effective and doing good things for students. Others were required to complete 

the RAMP Application by their district or administrators. In all cases, the counselors did not 

necessarily feel 100% confident throughout the process, and did not feel entirely prepared for 

what the application would entail. Despite this, every single one was able to achieve RAMP 

Distinction for their school, even if it took multiple tries. Two of the counselors chose to have 

a “practice year” during which they collected and analyzed data, but did not actually submit 

it to ASCA for scoring. In all of these cases, the counselors shared that simply by going 

through the process they became much better counselors, and had a greater understanding 

of their role and its importance, and were able to serve students better. So, even if you are 

not confident, give the RAMP Application a try (even unofficially).  

Final Thoughts 

 It is common for school counselors to question themselves and their abilities 

(Bridgeland & Bruce, 2011), but as this study shows, many have the skills to provide 

relevant, beneficial services to students, even if they do not initially believe it. So take a 

chance on yourself. You can always use the ASCA National Model (2012) as a guide, and the 

RAMP Application process as a means of making sure that you are providing a truly 

comprehensive school counseling program. You may even surprise yourself with how great 

you do! 
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Genişletilmiş Türkçe Özet (Extended Turkish Summary) 

 

Okul Psikolojik Danışmanları Fark Yaratmak İstiyorlarsa, Bunu Nasıl Yapabilirler? 

Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği’nin TAMP Sürecine Genel Bir Bakış 

 

 Okul psikolojik danışmanları oldukça zor görevler üstenmektedirler. Okuldaki 

yöneticilerin, velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerinden beklentisi bir hayli 

yüksektir. Bu makale, kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programlarının etkililiği ve 

Tanınmış ASCA Model Programı (TAMP; Recognized ASCA Model Program; RAMP) 

başvuru süreci ile ilgili özet bilgiler vermek üzere kaleme alınmıştır (American School 

Counselor Association; ASCA; Amerikan Okul Psikolojik Danışmanı Derneği). TAMP süreci, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ASCA tarafından resmi olarak “örnek bir okul psikolojik 

danışmanlığı programının” tanınması mekanizmasıdır. Makale, TAMP Seçkin okulları ile 

ilgili bir araştırmadan elde edilen bulgulara göre hazırlanmıştır. 

Programlı Bir Biçimde Hizmet Sağlamaya Geçiş 

 1970’lerden bu yana, okul psikolojik danışmanlığı hizmetlerinin programlı bir 

doğada verilmesinin yararlı olduğu ileri sürülmektedir (Akos & Duquette, 2016). Diğer bir 

deyişle, okul psikolojik danışmanlarının bütün öğrencilere erişebilecekleri kapsamlı 

programlara odaklanmaları yararlı olmaktadır ve ortaya çıkan ani problemlere basitçe 

reaksiyon göstermenin tam zıttı diyebileceğimiz önlemeye odaklanılmıştır. Böylece, okul 

psikolojik danışmanları hem sınıf düzeylerine hem de farklı bölgelerde benzer, yani standart 
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hizmetler sağlamışlardır. Bu amaçla ASCA tarafından Ulusal Model geliştirilmiş ve bir 

beraberlik sağlanmaya çalışılmıştır (Dahir & Campbell, 1997). Aynı zamanda, okul psikolojik 

danışmanlarının, okul psikolojik danışmanlığı programlarını planlamaları, hizmet sunmaları 

ve değerlendirmeleri için bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Kapsamlı Okul Psikolojik Danışmanlığı Programları Gerçekten Yarar Sağlıyor mu? 

 Kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programlarının öğrencilere yararlı olup 

olmadığı ile ilgili araştırma (Carey, Harrington, Martin, & Hoffman 2012; Lapan, Gysbers, & 

Petroski, 2001; Sink and Stroh, 2003) bulgularına göre daha az disiplin olayları, daha yüksek 

akademik yeterlik, daha iyi öğrenci-öğretmen ilişkileri, okul doyumunun daha yüksek 

düzeylere yükselmesi, öğrenciler arasında açılmış akademik başarı farklılıklarının 

kapanması ve daha eşit bir okul ortamının sağlanması gibi olumlu bulgular elde edilmiştir. 

 Öyleyse, okul psikolojik danışmanları tarafından ASCA Ulusal Modele uygun olarak 

sağlanan hizmetler ve programların etkili olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bunu anlamanın 

bir yolu Tanınmış ASCA Model Programı (TAMP) Başvuru sürecini incelemekten geçmektedir. 

 

TAMP Nedir? 

 

 TAMP Başvurusunda okul psikolojik danışmanlarına kapsamlı okul psikolojik 

danışmanlığı programlarının etkililiğini kanıtlamaları amacıyla bir dizi doğrudan adım 

tanımlanır. TAMP 2004 yılında kurulmuş ve öğrencilerin akademik, sosyoduygusal ve 

kariyer gelişimlerini olumlu olarak etkilediğini gösteren kanıt temelli okul psikolojik 

danışmanlığı programları onaylanmaya başlanmıştır (Wilkerson, Pérusse, & Hughes, 2013). 

TAMP Farkı ödülü sadece belirli okullara verilmektedir. Bu okullar güçlü biçimde kapsamlı 

okul psikolojik danışmanlığı programını uygulamaya başlamışlardır ve bu ödülü kazanmak 

için şu birincil soruyu yanıtlamışlardır: “Okul psikolojik danışmanlığı programının bir 

sonucu olarak öğrenciler nasıl farklılaşmıştır?” (ASCA, 2012, p. 39). 

TAMP Başvurusu 

 ASCA Ulusal Model okul psikolojik danışmanlarına verileri nasıl toplayacaklarına ve 

analiz edeceklerine ilişkin bir çerçeve sunmaktadır. Okul psikolojik danışmanlarının 

programlarının bütün yönlerini değerlendirmeleri istenmektedir. Eğer program gerçekten 

kapsamlı değilse, TAMP Farkı ödülü kazanılamamaktadır. 
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 TAMP Başvurusu yapmak kaygı verici olabilir. Çünkü tüm yıl boyunca okulda veri 

toplamak gerekmektedir. Bunun için örneğin, bir okul psikolojik danışmanı 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında verileri toplar, Ekim 2019 tarihinde TAMP başvurusunu tamamlar. 

Bu başvuru sürecinin kapsamınının genişliğinden ve resmiyet gerektirmesinden dolayı, 

TAMP Farkı ile ilgili ödül başvurusu yapmayı düşünmeden önce, ASCA Ulusal Modelin 

okullarda uygunlanması konusunda belirli bir rahatlık düzeyine gelinmesi yararlı olacaktır. 

Bu model 15 yıldan fazla bir süredir geliştirilmiş olmasına karşın, hala birçok okulda 

kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programı uygulanmamaktadır (Studer, Diambra, 

Breckner, & Heidel, 2011). Modelin anlaşılması ve uygulamaların sonlandırılması zaman 

almaktadır. Carey, Harrity and Dimmitt (2005), eğer ASCA Ulusal Modele karşı aşina 

değillerse, okulların üç ile beş yıl arasında model uygulamalarına geçiş yapabileceklerini 

önermektedirler.  

 TAMP Farkı başvurusu yapmak isteyen okullardan 250 ya da 500 dolar ücret 

alınmaktadır (ASCA’ya üye olmaya göre değişmektedir). TAMP Başvurusunda her birinden 

üç ile altı arasında puan alınan 12 bölüm bulunmaktadır. TAMP Başvurusu yapanlar ASCA 

gönüllüleri tarafından puanlanırlar ve bu gönüllülerin çoğu TAMP Farkı ödülü kazanmış 

kişilerdir. Okulların 60 üzerinden en az 58 puan almaları gereklidir. Bu puan alındığında beş 

yıl geçerliği olmaktadır. Aşağıda başvuru sürecinin bölümleri ve her bir bölüm için olası 

puanlar belirtilmiştir. 

 Bölüm 1: Vizyon ifadesi (3 puan) – Okul psikolojik danışmanları gelecekteki beş ile on 

beş yıl içinde öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili ne gibi beklentilerinin olduğunu belirtirler.  

Bölüm 2: Misyon ifadesi (3 puan) – Okul psikolojik danışmanları okul psikolojik 

danışmanlığı programı vizyonuna ulaştığı zaman bunun nasıl bir anlamı olduğunu 

tanımlarlar, programın genel odağı ve amacını açıklarlar. Misyon ifadesinin odağında bütün 

öğrencilerin eşitliği, erişimi ve başarısı ifadeleri çok sık bulunur. 

Bölüm 3: Okul psikolojik danışmanlığı programı hedefleri (6 puan) – Program hedefleri 

başarıyı, katılımı ve / ya da davranışı temel alır ve okul verilerinin işaret ettiği belirli 

gereksinimlere özgüdür. Hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç yönelimli ve 

zamanla sınırlı olmalıdır.  

Bölüm 4: ASCA Öğrenci Başarısı için Düşünce ve Davranışlar (4 puan): Öğrencilerin 

sosyal / duygusal olarak ve üniversitede / kariyer hazırlığında başarılı olması için gerekli 

bilgi, beceri ve tutumlara sahip olması ile ilgili konular bu bölümde ele alınmalıdır. 
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Bölüm 5: Yıllık Anlaşma (5 puan): Yıllık anlaşma okul psikolojik danışmanları ile 

yöneticiler arasında oluşan resmi görüşme anlamında kullanılmaktadır. Bu anlaşmalarda 

okul psikolojik danışmanının her bir rolüne ne kadar süre harcayacağının yüzdeleri belirtilir 

ve imzalar atılır. ASCA standartlarına ulaşılması için okul psikolojik danışmanlarının 

zamanlarının %80’ini doğrudan ve dolaylı öğrencilere hizmet sağlamaya ayırmaları 

gerekmektedir. Yıllık anlaşma aynı zamanda, psikolojik danışmanların kaç tane öğrenciden 

sorumlu olacağı ve yıl içerisinde profesyonel gelişim için hedefleri de kapsamaktadır.  

Bölüm 6: Öneri Kurulu (5 puan): Öneri kurulunda; öğretmenler, yöneticiler, 

toplumdaki üyeler, veliler, psikolojik danışmanlar, öğrenciler ve diğer paydaşlar bulunur ve 

kurul, kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programının önemli bir parçası olarak kabul 

edilir. Bu kurul eğitim-öğretim yılı içerisinde en azından iki defa toplanmalı ve okul 

psikolojik danışmanları yapacakları başvuruyu bu kurulun gündemine sunmalıdır. Görüşme 

ile ilgili her türlü tutanak ve belgeler saklanmalıdır. 

Bölüm 7: Yıllık ve Haftalık Takvimler (5 puan): Okul psikolojik danışmanları 

kullandıkları takvimlerdeki yürüttükleri etkinlik ve programlar hakkında diğer paydaşlarını 

bilgilendirirler. TAMP başvurusunda, okul psikolojik danışmanları kapsamlı okul psikolojik 

danışmanlığı programlarının genel öğelerinin olduğu bir yıllık planı ve ayrıca, en azından iki 

haftalık takvimde zamanlarını nasıl kullandıklarını gösterirler. Takvimler; sağlanan 

hizmetleri, hizmetlerde ele alınan başlıkları, hizmet sunum yöntemlerini (yani, sınıf 

rehberliği, küçük grup, büyük grup, bireysel) ve sunulan hizmetin doğrudan ya da dolaylı 

olup olmadığı gibi konuları içermelidir. 

Bölüm 8: Okul Psikolojik Danışmanlığı Temel Eğitim Programı Eylem Planı ve Ders Planları 

(6 puan): Temel eğitim programı sık sık “sınıf rehberliği” olarak adlandırılır ve öğrencilere 

sınıflarda sunulan dersleri içerir. Psikolojik danışmanlar yıl içindeki bütün sınıf rehberliği 

etkinliklerini ve derslerini sunarlar, bu dersler ile program hedeflerine nasıl ulaşılacağını 

açıklarlar. Daha sonra henüz kaybolmamış algı verilerini (öğrencilerin dersler hakkında ne 

düşündüğü) ya da süreç verilerini (bu dersleri alan öğrencilerin sayısını) sunarlar. 

Bölüm 9: Okul Psikolojik Danışmanlığı Temel Eğitim Programı Sonuç Raporları (6 puan): Bu 

bölümde sınıf çapındaki derslerden elde edilen sonuç verilerinin analizlerini içerir. Ayrıca, 

kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programının sonraki yıllarda yeniden uygulanmasıyla 

ilgili fikirlerin oluşmasına katkı sağlayan veriler elde edilir. 
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Bölüm 10: Küçük Grup Duyarlık Hizmetleri (6 puan): Okul psikolojik danışmanları belirli 

bir önleme ya da müdahale için öğrencilere küçük grup psikolojik danışması hizmeti 

sunarlar. Gruplar en azından dört oturum olmalıdır ve etkililiğin değerlendirilmesi için algı 

ve sonuç verisinin toplanması gereklidir.  

Bölüm 11: Açılmış Farkların Sonuçları Raporu (6 puan): Açılmış farkların kapatılması ile 

ilgili etkinlikler, okul verilerini temel alarak, gruplar arasında varolan akademik, katılım ya 

da davranışsal tutarsızlıkları ele almaktadır. Psikolojik danışmanlar okullarındaki öğrenciler 

arasında bulunan farklılıkları nasıl belirlediklerini açıklarlar (örneğin, okul verilerinin profili, 

okul geliştirme planından, vb. yararlanarak) ve bu farklılıkları ele almak için seçtikleri 

etkinlik ve müdahaleleri genel anlamda tanıtırlar. 

Bölüm 12: Program Değerlendirme Yansıtması (5 puan): ASCA Ulusal Model 

savunuculuk, liderlik, işbirliği ve sistemli değişimin dört konusunu ele almaktadır (ASCA, 

2012). Başvurunun bu bölümü, okul psikolojik danışmanlarının okullarını ve öğrencilerini 

değiştirmek için bu konuları spesifik olarak nasıl kullandıklarını yansıtmalarını ve 

tanımlamalarını gerektirir. Bu yanıt, başvurunun diğer bölümlerinden farklı olarak, yazılı bir 

yanıt yerine üç ila beş dakikalık bir video olarak sunulabilir. 

Bunlara ek olarak, bu 12 öğe için okul psikolojik danışmanları her birinin uzunluğu 

300 ile 750 sözcük arasında olan öyküsel bir rasyonel hazırlamalıdır. Ancak Bölüm 12 için üç 

ile beş dakika arasında süren bir video ya da 500-1500 sözcük olan yazılı bir öykü 

hazırlanmalıdır. 

Okul psikolojik danışmanları TAMP Başvurusu için ASCA tarafından hazırlanan 

şablonlardan yararlanabilirler. Bunlar ASCA’nın vebsitesinde bulunmaktadır. 

TAMP Farkı Alan Kişilerden Ne Öğrenebiliriz? 

ASCA Ulusal Modelin (2012) baskısından sonra, okullarında TAMP Farkı alan beş 

eyaletteki sekiz ilkokul okul psikolojik danışmanının hepsiyle 2018 Baharında görüşmeler ve 

başvuru materyalleri kullanarak nitel bir araştırma yürüttüm. TAMP Farkı 14 yıldır olmasına 

karşın, bu başvuru sürecinden geçen psikolojik danışmanların yaşantılarını henüz hiç kimse 

incelememişti. Aşağıda bu çalışmadan çıkardığım üç ana sonucu paylaşacağım. 

Sonuç 1: İlişkiler Önemlidir. Kuşkusuz bu bulgu sürpriz değildir. İlişkiler, okul 

psikolojik danışmanlarının yaptıkları çalışmaların çoğunun temelini oluşturur. İlişkilerin 

çeşitleri farklılıklar göstermektedir. Bazıları müdürle, bazıları okuldaki diğer personelle daha 
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yakın ilişki kurmaktadır. Örneğin, bir okul psikolojik danışmanı okul sosyal hizmet uzmanı 

ile yakın biçimde çalışmıştır ve bu nedenle, TAMP Başvurusunun bir parçasında bu sosyal 

hizmet uzmanının okul saatlerinin bitiminden sonra yaptığı çalışmalardan birisinden elde 

edilen verileri kullanmıştır. Bener şekilde, veliler de unutulmamalıdır. 

TAMP Farklılığı olan bir okul psikolojik danışmanlığı programını tek başına 

geliştirmek olası değildir. ASCA ile daha uyumlu hizmet sunmak için bu ilgililerle yakın 

çalışmaya devam ediniz! 

Sonuç 2: Kendinizi ve Rolünüzü Savunmak için Hazır Olun. ASCA psikolojik 

danışmanların zamanlarının %80’inin doğrudan ya da dolaylı öğrenci hizmetlerine ayrılması 

gerektiğini önermektedir (ASCA, 2012). Kendinizi savunma ile bu dengeyi koruma önemli 

ölçüde ilişkilidir. Zamanınızın %80’ini bu şekilde harcadığınızda, bazı insanları üzmüş 

olacağınızın farkına varın, ancak okul psikolojik danışmanının iş görevinin öğrencileri 

desteklemek olduğunu anımsayın. Bu çalışmanın katılımcıları, programlarını uygulamak 

için zaman bulmada stratejik davrandılar ve kendilerine verilen bazı görevlerin (örneğin 

planlama, öğle yemeği görevi, test koordinasyonu) sonucunda neden zamanlarını kötü 

kullanmak zorunda kaldıklarını göstermek için okul ve öğrenci verilerini kullandılar. 

Sonuç 3: Bir kez Deneyin (Hatta Birkaç Yıl Sürse Bile). Bu araştırmadaki psikolojik 

danışmanlar TAMP Farkı almak için farklı nedenlere sahiplerdi. Bazıları programlarının 

etkili olduğunu ve öğrenciler için iyi şeyler yaptığını bilmek istiyordu. Bazılarından da 

bölgeleri ya da yöneticileri tarafından TAMP Başvurusu yapmaları istendi. Bütün 

durumlarda, psikolojik danışmanlar %100 güvenli değillerdi ve kendilerini tam anlamıyla 

başvuruya hazır hissetmiyorlardı. Buna karşın, her biri okulları için TAMP Farkı ödülü 

alabildiler; hatta bu birkaç deneme gerektirse bile. 

Son Düşünceler 

Okul psikolojik danışmanlarının kendilerini ve yeteneklerini sorgulamaları yaygın bir 

durumdur (Bridgeland & Bruce, 2011), ancak bu araştırmanın gösterdiği gibi, çoğu 

öğrencilere uygun ve yararlı hizmetler sağlamak için becerilere sahiptir; hatta önceleri öyle 

olmadığına inansalar bile. ASCA Ulusal Modelden (2012) bir rehber olarak daima 

yararlanabilirsiniz ve TAMP Başvuru süreci, gerçekten kapsamlı bir okul psikolojik 

danışmanlığı programı sağladığınızdan emin olmanız anlamına gelir.  
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı 

 

Rehber Öğretmen Serdar ÖZMEN 

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

e-posta: serdarzmen@gmail.com 

 

 

2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile rehberlik hizmetlerinin ihtiyaçlara yönelik olarak 

yapılandırılması sürecinde 20 Mart 2019 tarihinde Ankara Başkent Öğretmenevinde 

“Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Ziya SELÇUK’un katılımı ile gerçekleşen Çalıştay’da Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 

ile birlikte rehberlik ve psikolojik danışma alanından akademisyenler, Türk Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Derneği temsilcileri, rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri ile 

rehberlik öğretmenleri yer almıştır. Çalıştay sürecinde okullarda ve rehberlik araştırma 

merkezlerinde yürütülen rehberlik hizmetleri farklı bakış açıları ile değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca rehberlik hizmetlerine ilişkin çalışmalarda teori ile pratiğin uyumu 

gözden geçirilmiştir.  

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından rehberlik 

hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmaların tanıtılması ile başlayan Rehberlik 

Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı iki farklı çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. 

Birinci çalışma grubu “Okul Rehberlik Hizmetlerinin Niteliğinin Arttırılması” başlığı 

altında okul rehberlik hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, rehberlik hizmetleri mevzuat alt 

yapısının güçlendirilmesi, okul rehberlik öğretmenleri ile sınıf rehberlik öğretmenlerinin 
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niteliklerinin arttırılması ve Kariyer Rehberlik Sisteminin kurulması konularını 

çalışmışlardır. Ülkemizde rehberlik hizmetleri; okul rehberlik servisleri ile rehberlik ve 

araştırma merkezleri tarafından yürütülmektedir. Rehberlik hizmetlerinden; Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitimine devam eden tüm öğrenciler ile yaygın 

öğrenim kurumlarına devam eden bireyler yararlanmaktadır. Resmî ve özel eğitim öğretim 

kurumlarındaki rehberlik hizmetleri okul bünyesinde kurulan okul rehberlik servisleri 

tarafından yürütülmektedir. Türkiye genelindeki okul rehberlik servisleri ile rehberlik ve 

araştırma merkezlerinde toplam 33181 rehberlik öğretmeni görev yapmaktadır. Yürütülen 

bu hizmetler öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal 

rehberlik alanlarında sunulmaktadır. Eğitsel rehberlik hizmetleri kapsamında bireyin 

yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar 

alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin 

gelişimine destek olunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Mesleki rehberlik 

hizmetleri kapsamında bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve 

kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, 

başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesine 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında ise 

bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla 

kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini 

geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesine yönelik 

çalışmalar yürütülmektedir.  

Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı ikinci çalışma grubunda 

“Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Niteliğinin Arttırılması” başlığı altında rehberlik ve 

araştırma merkezlerinin işleyişi ve sunduğu hizmetlerin niteliğinin arttırılması, mevzuat alt 

yapısının güçlendirilmesi, personel niteliklerinin arttırması, rehberlik ve araştırma 

merkezleri ile okullar ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması konuları 

çalışılmıştır. Rehberlik ve araştırma merkezleri rehberlik hizmetlerinin koordineli bir şekilde 

yürütülmesini sağlayan kurumlardır. Ülkemiz genelinde 240 rehberlik ve araştırma merkezi 

bulunmaktadır. Rehberlik ve araştırma merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve 

kurumlarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, öğrencilerin yetenek ve 

ilgilerine göre girebilecekleri üst öğretim kurumlarına yönlendirilmesi ile özel eğitim ihtiyacı 

olan bireylerin tanılanması ve eğitim tedbirlerinin alınması işlemlerini yürütmektedir.  
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Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nın son bölümünde gruplar 

çalışma konularına ilişkin genel bir değerlendirme yaparak, değerlendirme sonuçlarını 

katılımcıların tamamına sunmuşlardır. Karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde 

gerçekleştirilen Çalıştay’da okullar ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde sunulan 

rehberlik hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 
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Ebeveynlerin çocuklarına sağladıkları konforun olumlu ve olumsuz etkilerini 

farketmelerine yönelik bir büyük grup rehberliği etkinliği 

Yrd. Doç. Dr. Gülen UYGARER 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

Eğitim Bilimleri Bölümü 

e-posta: gulen.uygarer@emu.edu.tr 

 

Yetiştirdiğimiz çocukların, bireyin/öğrencinin yaşamının belli dönemlerinde, 

istediklerini elde etme konusunda kullandığı alışagelmiş hazır kaynaklardan mahrum 

olmaktan korkması ya da vazgeçememesi “Konfor” kavramını çağrıştırır. Ancak nesillere ya 

da çocuklarımıza yapılan yatırımın, yarardan çok zarara neden olması, “Konfor” ihtiyacının 

zamanla araçtan çok, amaca dönüşmesine neden olabilir. Bu şekildeki vazgeçilemeyen bir 

konfor ihtiyacı ise çocukların gelişiminde gerek okul ortamında gerekse de ev ortamında 

sorunların doğmasına sebep olabilir. Diğer bir ifadeyle, annebabalar çocuklarının konfor 

ihtiyaçlarını karşılama eğilimindeyken, abartıya kaçabilmekte ve bu durum çocuklar 

üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilmektedir. Örneğin, annebabanın dışsal motivasyon 

kaynaklarına çok fazla başvurma gereği duyması, çocukların özerk davranamaması, 

sorumluluk almaktan uzak durmaları gibi olumsuzlukların yaşandığı gözlenebilmektedir.   

Özellikle, çocukların vazgeçilemeyen konfor ihtiyacı açısından okul psikolojik 

danışmanlarının da görev ve sorumlulukları olmaktadır. Çalışma yapılması gereken 

öncelikli konular arasında; “güdü”, “motivasyon”, “başarıya giden yollar” gibi konularda 

velilerin aydınlatılması yer alabilir. Çalışmaları esnasında, konfor ihtiyacından bir türlü 
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vazgeçemeyen öğrencilere daha çok fayda sağlayabilmek adına, geniş çaplı düzenlenen 

seminerler, etkileyici/dikkat çekici üretilen sloganlar ve kuşkusuz, büyük grup rehberliği 

etkinlikleriyle çözüm üretmeye çalışabilirler. Ayrıca, bu konularla çalışırken, aileleri de 

sürece dahil ederek, ailelerin konfor sunarak, çocukları üzerinde bıraktıkları olumsuz etkiler 

konusunda farkındalık geliştirmeleri sağlanabilir. Özellikle ailelerin çocuklarının 

üretkenliklerini sekteye uğratan davranışlarını farkına varmaları için aile rehberliği 

yapılabilir. Bu amaçla, grup rehberliği / psikoeğitim programları geliştirilebilir, el 

kitapçıkları hazırlanabilir. Aşağıda bu gerekçeyle hazırlanmış örnek bir grup rehberliği 

etkinliği tanıtılmıştır. Bu etkinlik büyük grup rehberliği yöntemiyle yapılabilir ve 8-12 

arasında veli bulunabilir. 

Aileler için bir büyük grup rehberliği etkinliği 

 “Konfora Hayır!” 

“Konfora Dur De!” 

Amaç: Ebeveynlerin çocuklarına sağladıkları konforun, çocuklar üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkileri ile ilgili bir farkındalık kazanmaları bu etkinliğin amacıdır.  

Kullanılacak materyal: Beyaz tahta, tahta kalemi, A4 beyaz kağıt. 

Süreç: Aşağıda verilen sorular sırayla ebeveynlere yöneltilir. Ebeveynlerin görüşlerini A4 

beyaz kağıtlara not almaları ve sonra da paylaşmaları istenir. Dikkat çekici örnekler tahtaya 

not alınır. 

1. Konfor Nedir? 

2. Konfora ne zaman ihtiyaç duyulur? 

3. Konforun eksikliği nasıl ve ne gibi sorunlar doğurur? 

4. Konforun ihtiyaç duyulandan ve beklenilenden daha çok sağlanması nasıl ve ne gibi 

sorunlar doğurur? 

5. Bir ebeveyn olarak çocuklarınıza nasıl ve ne gibi konfor sağlıyorsunuz? 

6. Sağladığınız ve sağlamaya devam ettiğiniz konforu örneklendirerek tarif ediniz. 

7. Sağladığınız ve sağlamaya devam ettiğiniz konforu çocuğunuzun tek başına kendine 

sağlama durumunu değerlendiriniz. 

8. Sağladığınız ve sağlamaya devam etmiş olduğunuz konforun çocuğunuz üzerinde 

olumlu ve olumsuz etkileri var mıdır? 

9. Sağladığınız ve sağlamaya devam ettiğiniz konforu makul oranda çocuğunuza 

verdiğiniz kanısında mısınız? 
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Değerlendirme: 

Anne babaların sağladığı ve sağlamaya devam ettikleri konforun, çocuklarının bireysel 

gelişimine fayda ve varsa zararlarının genel bir değerlendirmesini yapıp, büyük grup 

üzerinde yaşantı örnekleri paylaşılarak etkinlik sonlandırılabilir. 

Not: Etkinlik ebeveynlerin sahip olduğu yaş aralıklarına göre kategorilere ayrılabilir. 

Örneğin; okulöncesi eğitimine giden çocukların ebeveynleri, ilköğretim birinci kademe, 

ilköğretim ikinci kademe, ortaöğretim ve üzeri gibi.  
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Beni Ben Yapan Her Şey 

Okul Psikolojik Danışmanı Mahbup KILIÇ 

Muradiye Eryaman Sevgi Okulları 

e-posta: pdr@mahbupkilic.com 

 

 

Başlığım aşırı düzeyde yanlılık içeriyor gibi gelebilir, aslında gayet objektif bir 

söylemde bulunuyorum. Hatta biraz iddialı da olabilir, tamam kabul, dikkat çekmesini 

özellikle istedim. Aslında “Beni Ben Yapan Birçok Şey” demek daha uygun olabilir, çünkü 

eskiden insanı insan yapan etkenler yalnızca iki faktörün birleşiminden oluşmaktaydı. Biri 

genetik, diğeri de çevre. Şimdiyse o kadar çok etkenden bahsediliyor ki insan üzerine 

yapılan araştırmalar devam ettiği müddet daha neler çıkacağını kestirmek güç. Evet, beni 

ben yapan, hatta bizi biz yapan, her birimizin bulunduğumuz noktaya gelene kadar ki 

sürecinde etkilendiğimiz her şeyden, nasıl bir hamur gibi yoğrulduğumuzdan ve bunun 

aslında bir ömür boyu devam edeceğinden bahsedeceğim aslında dilim döndüğünce.  

Bizi yetiştirirken ve kişiliğimizin oluşmasında uzmanlar tarafından her zaman 

başrolde yer alır ebeveynlerimiz, hatta en çok bakım verenimiz olan annemiz. Eğer bir 

psikoloğa gitmişsek ve bazı davranışsal problemlerimiz var ise hemen çocukluğumuza inilir, 

yaşadığımız ortam sorgulanır, annemizle olan ilişkimizi gözden geçirmemiz istenir. Hayata 

bakış açılarımızda, yaşadığımız ortamın ve ebeveynlerimizin ciddi etkisi olduğundan 

bahsedilir. Hatta ebeveynlerin de bazen çaresizce “Ne yaptıysam da ben bu çocuğu 

eğitemedim.” şeklinde söylemlerine şahit oluruz. Bir kısım ebeveynler görürüz, o kadar çok 

uzman söylemine maruz kalır ki, çocuğuna ne yapacağı konusunda elinde hiç malzeme 

kalmamıştır. Çünkü ne yapsa olumsuz karşılanır, ne söylerse pedagojik açıdan doğru 

yaklaşamadığı kişiye vurgulanır. Çoğu zaman ne yapılmaması gerektiğini çok sıklıkla 
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vurgularız. Ama söz konusu neler yapılması gerektiğini anlatmak olduğunda bazen bizler 

de sıkışmış hissederiz. Çünkü her çocuk özeldir, her çocuğa söylenen sözün tesiri farklıdır. 

Aynı ana babadan ve aynı ortamda büyüyen çocuklarda, ebeveynin söylediği bir söz, birinde 

doğru amaca hizmet ederken, diğer çocukta işe yaramayabilir. O zaman ebeveynler 

söylenmeye başlar: “İlk çocuğumda şöyle yapıyordum işe yarıyordu. Buna ne denesem de 

işe yaramıyor.” Evet, peki neden böyle olur? İşte bu sorunun birden çok cevabı var. 

Yapılan epigenetik araştırmalara göre büyüklerimizin yaşamış olduğu travmalardan, 

olaylardan bizler etkileniyoruz. Annemiz daha anneannemizin karnında beş aylıkken, onun 

yumurta hücreleri oluşuyor ve anneannemizin daha annemize hamileyken yaşadığı bir stres 

ve travma, bizim DNA’larımıza iletilme imkanı buluyor, aynı şey babamız için de geçerli. 

Korkularımız, endişelerimiz, saplantılı düşüncelerimiz. Bunları biyolojik olarak ailemizden, 

büyükanne ve büyükbabalarımızdan alıyoruz. Bilim insanları, stres, hastalık ve beslenme 

düzeni gibi diğer dışsal uyaranların etkilerinin de benzer şekilde hücrelerin epigenetik 

hafızasında saklandığını tahmin ediyorlar. Örneğin; bir kız 19 yaşına bastıktan kısa bir süre 

sonra üşümeyle birlikte inanılmaz bir uykusuzluk çekmeye başlıyor, yapılan çalışmayla genç 

kızın amcalarından birinin 19 yaşında donarak öldüğü ortaya çıkıyor, aile için çok üzücü bir 

olay olduğundan bundan hiç bahsedilmemiş, bu durum anlaşıldıktan ve durumla bir şekilde 

barışıldıktan sonra rahatsızlık kayboluyor. (Wolynn, 2016.) Bu konu üzerine ciddi 

araştırmalar var ve aslında bize gösteriyor ki bazen her şey yolunda giderken başka 

duygulanımlar içerisinde olup süreci anlamakta zorlanıyoruz. 

Annemizin karnında oluşmaya başlıyoruz ve yine annemizin yoğun hissettiği duygu 

durumlarından, yaşadığı travmalardan etkileniyoruz. Şunu da biliyoruz ki, anne-babamız da 

aynı etkilenme süreçlerinden geçti, anneanne ve dedelerimiz de. Onlar da benzer etkilenme 

durumlarından geçerek bu zamana geldi. Burada kastettiğim anlık olaylardan etkilenmek 

değil de yoğun bir duygulanım durumunun yaşanmasıdır. Yani anne-baba ufak bir tartışma 

yaşadığı için bebek bundan hemen etkilenmez ama annenin uzun süren yoğun stres 

durumundan etkilenir. Daha sonra doğum anında yaşanan her şey de yine hanemize 

eklendi. Ve dünyada bulduk kendimizi. Doğumdan itibaren en yakınlarımız olduklarından 

ve 0-3 yaş arasındaki kritik dönemde en fazla onların etkisine maruz kaldığımızdan, anne ve 

babamız bizler için çok önemli. Sıfır-3 yaş arasında olayları mantığımızla değil, 

hissettiklerimize göre değerlendirdiğimizden ve bu dönemde yaşadıklarımızı 

hatırlayamadığımızdan, bu yaş aralığı özellikle çok önemlidir. İhtiyaçlarımızın karşılanma 

durumuna göre hayatı güvenilir bulmaya başlıyoruz. Annemizden sevgi, ilgi görüp 
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görmeme durumuna göre hayata bakış açısı oluşturuyoruz. Aslında ilişkilerimizin bir silsile 

şeklinde devam ettiği, anne veya bebekle sürekli ilgilenen kişi-bebek bağlanmasının 

kuşaktan kuşağa aktarıldığı, hatta bu aktarım sürecine aile travmalarının da kalıtsal olarak 

geçtiğini anlatmaya çalışıyorum. Velhasıl anne-babalarımız ne gördüyse, ne yaşadıysa, 

ebeveynlerinden ne aktardılarsa ve bulundukları çevrede nasıl bir yetiştirme metodu 

oluşturdularsa, o şekilde bizleri yetiştirdiler. 

Anneyle (veya bebekle sürekli ilgilenen kişiyle) kurulan ilk ilişkiden ve 

ihtiyaçlarımızın karşılanma durumundan bahsetmiştik. Eğer ihtiyaçlarımız yeterince ve 

vaktinde karşılanmamışsa, zihnimizde uyum bozucu şemalar gelişir. Uyum bozucu şemalar, 

kendimizle, dünyayla ve diğer insanlarla ilgili sahip olduğumuz inançları içeren psikolojik 

yapılardır ki bunlar giderilmemiş temel çocukluk ihtiyaçlarının, kalıtsal mizacın ve erken 

dönem çevrenin etkileşiminden ortaya çıkar (Farrell, Reiss, Shaw, 2016). Şema dediğimiz 

durum, bilgisayardaki klasörler gibi zihnimizde var olduğunu düşündüğümüz birtakım 

dosyalara benzer. Şemaların başlangıcı bu şekilde olur ve sonraki yıllarımız için bu başlangıç 

önemlidir. Zihnimizde temel bir inanç gelişir ve diğer inançlarımız, bakış açılarımız bu inanç 

üzerine bina edilir ki kendimizi koruma altına alabilelim. Zira sürekli değişkenlik gösteren 

bir düşünce ve inançla hayatta kalamazdık. Bu bağlamda, düşüncelerimizin alt yapısında 

temel inançlarımız yer alır. Bazen bu inançlarımız sağlıklı ve yukarıda da dediğim gibi 

kendimizi koruma adına gerçekleşen şeylerdir. Fakat bazen ya temel inançlarımız sağlıksız 

bir şekilde kaydedilir ya da temel inancımız sağlıklı olur ama üzerine yaşanan olaylarla bina 

ettiğimiz ara inançlarımız sağlıksız gelişir ve bunun sonucunda olumsuz otomatik 

düşünceler meydana gelir. İşte kişinin bir olay, bir durum karşısında düşünmeden vermiş 

olduğu ilk tepki, şema dediğimiz silsileler şeklinde kendini gösterir. Sağlıklı olanları bir 

kenara koyalım, birkaç sağlıksız gelişen şemadan bahsetmek isterim; incinebilirlik, 

karamsarlık, cezalandırıcılık, güvensizlik, kusurluluk şeması vs. gibi (Farrell, Reiss, Shaw, 

2016). İşte bu ilk kurduğumuz ilişkiye göre hayata bakış açımıza dair büyük bir klasör oluşur 

zihnimizde. Ve her şey bu şema üzerine bina edilmiş olur. Yani bizi şekillendiren, ilişkilere 

olan bakış açımızı belirleyen; bir işe, bir eşe, bir dine veya bağlanma unsuru sayılabilecek 

herhangi bir şeye bağlanmamızda bu ilk nesne, ilişkilerimiz için belirleyici olacaktır. Mesela 

kişide kusurluluk şeması varsa, teslim olan bir tepki görürüz, kusurlu olduğunu kabul eder 

ve buna uygun davranabilir. Hiçbir zaman zorluklarla boy ölçüşemez; yetersizliği ortaya 

çıkmasın diye (Farrell, Reiss, Shaw, 2016). Ya da kişide incinebilirlik şeması varsa hayatta 

hep incinen tarafta olacak ilişkiler seçebilir ve her önüne gelene, “Zaten benim kaderim bu, 

hep incitilen taraf ben olurum” der. 
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Aslında buraya kadar nelerden bahsettim, şöyle bir sıralayacak olursam: 

1. Kalıtsal aile travmalarının kim olduğumuza etkileri 

2. Anne karnında yaşanan süreçler 

3. Doğum anında yaşananlar 

4. Sıfır-3 yaş dönemi anne veya bebekle sürekli ilgilenen kişi -bebek bağlanması ve buna 

bağlı olarak oluşan şemalar 

Gördüğünüz üzere ciddi anlamda şekillenmemizi sağlayan 4 temel yapıdan bahsettik. 

Peki bitti mi? Sıfır-3 yaş anne-bebek bağlanmasıyla beraber yine 0-6 yaş arası da kişiliğin 

gelişiminde önemli bir dönemdir ve evet burada çevrenin destekleyici olup olmaması, 

yaşanan travmatik olayların diğer dönemlere göre daha etkileyici olmasıyla süreç devam 

ediyor. Bu dönemde koruyucu faktörler ve risk faktörlerine göre kişinin psikolojik 

sağlamlılığı ortaya çıkıyor. Bir kısım insan var ki çok korunaklı bir çevrede yetişmiş olması, 

onun ilerde yaşayacağı sıkıntılara tahammül edemeyişinden ötürü risk faktörüne 

dönüşebiliyor. Bir başka insan tipinde ise çok zorlu şartlardan geçmiş olmasına rağmen yine 

de hayata daha sağlam adımlarla devam edebiliyor. Bakın yine burada epigenetik kısma 

geçiş yapmak istiyorum. Büyüklerimizden almış olduğumuz aktarımlarla olaylara vermiş 

olduğumuz tepkiler de şekilleniyor. Ne demiştik; korkularımız, endişelerimiz, saplantılı 

düşüncelerimiz… Bunları biyolojik olarak ailemizden, büyükanne ve büyükbabalarımızdan 

alıyoruz. Çok haksızlık yaşamış bir büyüğümüzden aktarım aldıysak, çok ufak olaylarda 

dahi hak arama sevdasına tutulabiliriz. Veya çok travmatik bir yaşantı geçirip, özellikle de 

bastırdıysa bir büyüğümüz ve biz bu aktarımı aldıysak, onun yerine depresif tepkiler 

verebilir veya onun yerine psikosomatik, yani psikolojik rahatsızlığımızın beden sağlımızı 

bozması gibi tepkileri gösterebiliriz. Bahsetmiş olduğum maddeler bir zincirin halkası gibi 

birbirini etkileyen ve iç içe sebeplerdir.  

Sıfır-6 yaş dönemine dönecek olursak, %70 kişiliğimizin oluştuğu bu dönemde 

mizacımızın izin verdiği ölçüde çevrenin destekleyici yapısıyla bir şekil almaya devam 

ederiz. Sonra bizim için 6 yaştan sonra Montessori akımının kurucusu, Maria Montessori’nin 

dediği gibi tekrar toplumsal anlamda yeni doğmuş bir bebek gibi birçok şeyi keşfetmeye 

başlarız (Çakıroğlu Wilbrandt, 2012).  Sosyal ortamlarımız, ikincil bağlanma figürümüz olan 

öğretmenimizle karşılaşırız, akranlarımızın tepkilerine göre şekil almaya devam ederiz. 

İlham kaynağımız, ebeveynlerden arkadaşlara terfi eder. Onların söylemleri bizde anlam 

bulur, kendimizi ispat etme çabasına gireriz. Bu süreç kimliğimizi oluşturma sürecidir ve 

kendimizi bulma adına çok değerlidir. Kimi insanda hafif geçer kimi insanda ise fazlasıyla 
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çalkantılı ilerler. Aradan ergenliğin yoğunluğunu, hormonlara uyum sağlama, kimlik 

oturtma, meslek seçimi gibi geçiş dönemlerini de atlattıktan sonra iş seçimi ve eş seçimiyle 

hayat yolculuğumuz devam eder. Aslında annemizle bağlanmamız nasıl şekil aldıysa, o şekil 

nispetinde bir işe bağlanırız, bir eşe bağlanırız. Bir nevi ilişki kurma biçimimizi baştan nasıl 

kurduysak, diğer ilişkilerimiz de benzer şekilde devam etmiş oluyor çünkü bildiğimiz 

yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Ve tercihlerimiz ve farkındalığımız nispetinde hayat 

yolculuğumuza devam ediyoruz. Tercih ediyoruz diyorum, zira genetik aktarımla başlayan 

ve birçok sebep eşliğinde şekillenen benliğimizi fark edip, eksileriyle artılarıyla önce kabul 

etmek, sonrasında eksileri düzeltmek ve artıları doğru bir amaç için kullanmak amacını 

taşırsak, aslında kendimizi tanıma, gerçekleştirme yolunda ciddi adımlar atarız. Eğer biz 

kendimizi bilirsek, anlamaya çalışırsak dünyaya bakış açımız değişecek, insanlara bakış 

açımız değişecek, daha anlayışlı, daha merhametli, daha empatik insanlar haline 

dönüşeceğiz. Ebeveynlerimizi suçlamak yerine onlara hak vereceğiz, şekillenmemizde etkisi 

büyük olan emeklerini takdir edeceğiz, bir ebeveyn olarak her zaman bizim iyiliğimizi 

istediklerini ebeveyn olunca daha iyi anlayacağımızı bileceğiz.  

Karşımıza çıkan olaylara değil o olaylara yüklediğimiz anlamların doğru olup 

olmadığına odaklanacağız ki sağlıklı düşünüp düşünmediğimize karar verelim değil mi? 

Hadi gelin önce büyüklerimizi sonra kendimizi anlayabilmek adına bazı sorular yöneltelim:   

 Neler yaşadılar?  

 Hangi süreçlerden geçtiler?  

 Büyük büyük aileleri neler yaşadı? Geçmişten anlatılan travmatik bir olay var mı? 

 Olaylara nasıl anlamlar yüklemişler?  

 Ne tür zorluklardan geçmişler?  

 Anneniz size hamileyken neler yaşamış, ne hissetmiş?  

 Doğum anında neler olmuş? 

 Çocukluğunuza ait ailenizin ilk anıları neler?  

 Sizin ilk anılarınız neler?  

 Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?  

 Bir olay karşısında aklınıza gelen ilk düşünceler neler?  

 Bu düşüncelerinizin altında neler yatıyor?  

 Eğer ebeveynseniz çocuklarınıza karşı tutumunuzda kendi çocukluğunuza dair 

bir şeyleri onarmaya çalışıyor olabilir misiniz?  

 Ya da hep eleştirdiğiniz anneniz gibi mi davranıyorsunuz siz de çocuğunuza?  
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İşte bu sorulara cevap vermeye başladığınızda kendinize, ailenize dair bir şeyleri fark 

etmeye başlıyorsunuz, hayat yolculuğunuzda farklı bir bakış açınızla ilerliyorsunuz 

demektir; bence doğru yoldasınız, devam edin lütfen. Bu yolda insan olarak yaratılmış 

olduğumuzun hakkını verip, insanca yaşamaya çalışmak için farkında olmak, anlamaya 

çalışmak, empatik olmak gerektiğini düşüneceksiniz. Selametle. 
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Duygu odaklı terapi, insancıl bireysel terapilere dayanarak öğrencilerimizi merkeze 

alan, onların duyguları üzerinde çalışmamıza fırsat veren bir yaklaşım modeli sunmaktadır. 

Sürekli bilgi ve biliş odaklı yaşayan öğrencilerimizin duygularını hissetmelerini sağlayarak, 

duygu dünyalarının adeta soluk almasını destekleyen bu yaklaşım, rehberlik servislerinde 

velilerimizin ve öğrencilerimizin duygu dünyalarına ulaşabilmemiz için son derece etkilidir.  

Örneğin, velilerimize ve öğretmenlerimize sürekli öğrencilerini kıyaslamamaları gerektiğini 

söyleriz ancak bu kıyaslamanın önüne bir türlü geçemeyiz. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz 

biliş düzeyinde çocukların farklı bireyler olduğunu, her çocuğun kendine has özelliklerinin 

olduğunu bilmelerine rağmen bu kıyaslama sürekli devam etmektedir.  

Peki bu kıyaslama sorununu biliş düzeyinde çözmemize rağmen neden tamamen 

engelleyemiyoruz? Neden halen veliler çocuğunu başka çocuklarla, öğretmenler 

öğrencilerini başka öğrencilerle kıyaslıyor? 

Velilerimiz ve öğretmenlerimiz kendi başarısız olma korkuları (örneğin, iyi ebeveyn 

ya da öğretmen olamama korkusu) ile baş edemedikleri için öğrencileri birbirleri ile 

kıyaslayarak bu korkularını aşmaya çalıştıklarını görüyoruz. ‘Akademik düzeyde başarılı 
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öğrenciler ve çocuklar olabildiğine göre, senin başarısızlığının nedeni ben değilim’ 

mesajını içeren bu kıyaslamanın temeli maladaptif bir duyguya dayanmaktadır. Velilerimiz 

ve öğretmenlerimiz tabii ki çocuklarımızın başarılı olmalarını istiyor ve bu kıyaslama ile 

onları başarıya motive ettiklerini düşünüyorlardır.  

Yaşanan bu sorunu duygu odaklı bireysel terapi perspektifinde kısaca ifade edelim: 

Duygu odaklı bireysel terapiye göre, adaptif duygularımız olumlu değişimler sağlayan, yol 

gösterici, yeni fikirler üretmeye teşvik edici duygulardır. Yaşadığımız bir sorun karşısında 

temelde hissettiğimiz duygu, sorunu çözmeye odaklıdır. Temelde hissettiğimiz ve sorun çözmek 

için bize rehberlik eden bu duygulara adaptif duygular denir.  

Adaptif duygular işlevsel ve insanoğlunun hayatta kalmasına yardımcı duygulardır. 

Hayati bir tehlike anında korkmak adaptif bir duygudur. Korku bizim hayatta kalmamıza 

yardımcı olur ve ne yapmamız gerektiği konusunda çözüm üretmemizi sağlar. Korkuyu 

hissetmemiz gerektiği anda kaygı hissedersek, maladaptif bir duygu ile hareket ederek 

çözüm üretmeyen ve işlevsiz bir durumla baş başa kalırız. Korku bizi içinde olduğumuz 

durumdan çıkmak için harekete geçirirken, kaygı çözümsüz ve hareketsiz bir durumda 

bırakır. Maladaptif duygular işlevsiz ve çözüme dönük olmayan duygulardır.  

Duygular, bizim pek çok temel ihtiyacımız ile bağlantılıdır (Frijda, 1986) Esenliğimiz 

için önemli olan durumlara karşı bizi hızlıca uyarır, ihtiyaçlarımızın karşılanıp 

karşılanmadığını değerlendirmek suretiyle bizim için neyin iyi veya kötü olduğu bilgisini 

bize verirler. Aynı zamanda bu önemli durumlarda ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere eyleme 

geçmeye bizi hazırlar ve rehberlik ederler. Duygu odaklı terapi, bireyi özünde 

duygulanımsal olarak değerlendirir. Duygu, temel bir işleme biçimini harekete geçirir ( 

Greenberg, 2002; Le Doux, 1996).  

Duygu odaklı terapi perspektifinde öğrenci kıyaslama sorununa geri dönecek 

olursak, velilerimizin ve öğretmenlerimizin başarısız olmaktan duydukları korkular, 

maladaptif bir duygu olan korkudur. Maladaptif duygular gerçek duygularımıza 

ulaşmamızı engeller ve dolayısıyla çözüm üretme şansımızı ortadan kaldırır. Maladaptif 

duyguların altında yatan adaptif duygular kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de 

bilmemiz gereken şey, kişinin tepkisel davrandığı ilk duygusu çözüm üretici olmuyorsa, altta yatan 

duyguya dönük çalışmalar yapmalıyız. Çünkü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gereken 

şey, duygunun yol gösterici ve işlevsel olmasıdır.  



43 
 

Duygu odaklı bireysel terapi kuramının elbette daha bir çok kavramı ve tekniği 

mevcuttur. Ben genel perspektifin üzerine kurulacak olan duygusal çalışmaların 

öğrencilerimizde, velilerimizde ve öğretmenlerimizde nasıl değişiklikler yaptığından ve 

rehberlik servislerinin bu çalışmaları nasıl yürütebileceğinden bahsetmek istiyorum.  

Duygu İkliminin İlk Adımı 

Ne hissediyorsun? 

Okullarda bireysel psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım en önemli sorun 

danışan, ister öğretmen, ister aile, isterse öğrenci olsun, ne hissediyorsun sorusuna bilişsel 

düzeyde otomatik cevaplar almak oluyor.  

Sorunlarının çözümü için bize başvuran danışanlarımızın, sorunlarının kendilerinde 

yarattığı duyguların farkında olmaması, tabii ki sorunların çözümünü zorlaştırıyor. Duygu 

odaklı bireysel terapinin en önemli sacayaklarından biri, danışanların duygularının farkında 

olmasını, duygularını deneyimlemesi ve değişim için daha derine inip, maladaptif 

duygularla adaptif duyguların yer değiştirmesini sağlamaktır.  

Danışanlarımıza ne hissediyorsun sorusunu yönelttiğimiz zaman aldığımız ilk cevap 

duygusal değil genellikle bilişsel cevaplar oluyor. Bizim bu noktada duyguya odaklanmamız 

ve onların da duyguya odaklanmalarını sağlamamız, değişimi oluşturmanın ilk adımıdır.  

Örneğin ailesi tarafından istekleri reddedilen, kararlarına saygı duyulmayan bir 

çocuk üzüntüsünü öfke olarak yaşayabilir. Öfke tepkisel bir duygu olarak çocuğu işgal ettiği 

zaman, bizim ona ulaşmamız ve hem ailesini hem de onu desteklememiz açısından bir engel 

teşkil edecektir. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızın önemli bir kısmı ailelerinin 

kendilerini anlamadıklarından yakınmaktadır. Aileler ile çocukları arasındaki bilişsel iletişim 

yeterli olmasına rağmen, duygusal iletişimin açık, anlaşılır ve çözüm üretici olmaması 

sağlıklı iletişim önündeki en büyük engeldir. 

İstekleri ve kararları ailesi tarafından reddedilen çocuk önemsenmediğini 

hissedecektir, Önemsenmeme duygusuna üzülme duygusu eşlik edecektir. Bu iki duygunun 

bir arada olması adaptif bir duygu ve çocuk, bu duyguları ifade ettiği zaman, çözüm yolunu 

bulması muhtemeldir. Önemsenmeme ve üzülme duyguları çocukta öfke yaratıyorsa ve 

çocuk ailesi ile yaşadığı duruma öfke ile tepki veriyorsa, bu maladaptif bir duygu olarak 

çözüm yollarını kapatır. Psikolojik danışma sürecinde, örneğin, çocuğa boş sandalye 

diyalogu tekniği ile öfke duygusunu yaşatabiliriz. Öfkeyi deneyimleyen çocuk, bu 
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duygunun arkasında yatan ve adaptif duygular olan üzülme ve önemsenmemeye ulaştığı 

zaman, öfke duygusu ile bu duyguları dönüştürüp,(boş sandalye diyalogu tekrar 

kullanılabilir) duygularını yönetebilmesini destekleyebiliriz. 

Duygu yelpazesi geniş olan bir psikolojik danışman hangi duygulara hangi 

duyguların eşlik edeceğini kolaylıkla öngörebilir ve hissedilen ile altta yatan duyguların 

ayrımını yapması konusunda danışanını destekleyebilir.  

Danışanları duyguları konusunda desteklerken duygu odaklı terapinin aşamalarını 

kendimize yol gösterici olarak kabul edebiliriz. Duygu odaklı terapi, danışanın içsel referans 

arka planına bakmayı ve empatik bir yaklaşımla ona yanıt vermeyi gerekli kılan birey 

merkezli yaklaşımdır (Rogers, 1957). 

Duygu odaklı terapide danışanlara, duygularını daha; 

 *iyi tanımlama,  

*deneyimleme,  

*kabullenme,  

*irdeleme,  

*anlamlandırma, 

*dönüştürme 

*esnek biçimde yönetme konularında yardımcı olunur. (Greenberg, 2017)  

Duygularını daha iyi tanıyan ve ifade eden tüm bireyler daha işlevsel bir hayatın 

kapısını aralayacaktır. Bu nedenle rehberlik servislerinin çalışmalarında duyguları merkeze 

almaları, akademik hayat içinde boğulan sistemin tüm katılımcılarına nefes aldıracaktır.  

Tüm meslektaşlarıma ve meslektaş adaylarıma sevgilerimle 
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Okul öncesi dönem, çocukların en hızlı değişim gösterdiği dönemdir. Uygun fiziksel 

ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve 

başarılı bir gelişim gösterirler. Bu dönemden itibaren, akademik becerilerin yanı sıra başlıca 

değerlerin öğretilmesi de önem taşır. Değerler eğitimi ise, sosyal-duygusal becerilerin 

öğretilmesinden bağımsız değildir. Dolayısıyla sosyal-duygusal gelişim ile değerler 

eğitiminin bir bütün olarak ele alınması önemlidir. 

Değerler Eğitimi; insanları birbirine bağlayarak toplumsal hayatı oluşturan, risk ve 

tehditlerden koruyan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan insani, ahlaki, manevi ve 

sosyal değerlerin bireylere kazandırılmasıdır (MEB, 2010b). Değerler eğitiminin 

amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmaktır. 

Okullarda “Sosyal-Duygusal Gelişim ve Değerler Eğitimi”ni içine alan etkili programların 

planlamaya alınması, öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlarken, sosyal ve 

duygusal olarak da gelişimlerini destekleyici olur. Bu programlar ayrıca öğrencilerin kişisel 

değerlerini tanımalarına, olumsuz tutum ve davranışların azalmasına, kendini ifade 

edebilmelerine, kendilerinin ve başkalarının haklarını korumalarına katkı sağlamaya da 

yönelik olacak şekilde planlanabilir. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalara başlamak için 

okul öncesi eğitim en uygun bir dönemdir. Okul psikolojik danışmanları da broşür ve 

seminerler ile bu çalışmaları destekleyebilirler.  

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2013), “Çocukların yaşadıkları toplumun 

değerlerini tanımaları, kültürel ve evrensel değerleri benimsemeleri onların sorumluluk 
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bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri açısından önemlidir.” ifadesi yer almaktadır. 

Program, bu yönüyle, farklılıklara saygı duyulmasını ve farklı özellikleri olan bireylerle 

uyum içinde bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanılmasını teşvik etmektedir. 

Programda değerler eğitimi ayrı bir alan olarak ele alınmamış, kazanım ve göstergelerde 

bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır. 

Yaşar (2009), drama eğitiminin çocukların yaratıcı düşünme becerileri üzerinde etkili 

olduğunu belirtmiştir. Saltalı (2010) da, duygu eğitimi programının çocukların duygusal 

becerilerinin gelişimini desteklediğini ortaya koymuştur. Öztürk (2011), değerler eğitimi 

programının anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerini 

olumlu yönde desteklediğini belirtmiştir. Okul öncesindeki çocuklar kitaplarda geçen konu 

ya da karakterler ile özdeşim kurarken, olumlu davranışları daha kolay öğrenebilir ve 

davranış haline getirebilirler. Dirican ve Dağlıoğlu (2014), 3-6 yaş grubuna yönelik kitaplarda 

sevgi, paylaşmak, arkadaşlık, mutluluk ve nezaketin en çok rastlanan değerler olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Araştırmaların da desteklediği gibi, okul öncesi eğitim programlarında 

duygusal becerilerin geliştirilmesinin ve bu becerilerin desteklenmesinin, değerler eğitimi 

çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülebilir. 

Okullarda da, okul öncesi kazanımlarına uygun şekilde değerler eğitiminin kağıt-

kalem etkinliklerinin yanı sıra eğitsel materyallerle desteklenmesi kalıcılığı artırıcı rol 

oynayabilir. Değerleri hikâyeler, masallar, eğitsel videolar ya da kıssadan hisselerle vermek, 

farkındalık sağlayıcı yöntemler olarak kullanılabilir. Dostluk, sevgi, saygı, yardımlaşma ve 

paylaşma, adalet gibi konularda öğrencileri desteklemek ve öğrencilerin sosyal ve duygusal 

gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitimciler tarafından, paylaşılan hikâyeler, drama 

etkinlikleri ile desteklenebilir.  

Okul psikolojik danışmanlarınca yapılacak grup rehberliği etkinliklerine değerler 

eğitimi çalışmaları da dâhil edilerek, sınıf rehberlik programları zenginleştirilebilir. Sosyal-

duygusal gelişimi destekleyici masal ve hikâyeler sınıf rehberlik programlarına da alınabilir. 

Birkaç örnek verilebilir: 

Gökkuşağı Balığı “Dalgalar bana senin hikâyeni anlattı. Şimdi sana bir tavsiye vereceğim. 

Pullarını diğer balıklarla paylaş, belki denizin en güzel balığı olmayacaksın, ama ne kadar mutlu 

olabileceğini keşfedeceksin.” demiş. (Marcus Pfister-Paylaşma) 

Leylek yemeği güzelce midesine indirmiş. Tilki ise bir lokma bile yiyememiş. Sonunda kurnaz 

tilki, leyleğin verdiği dersi anlamış. O günden sonra hiç kimseyle alay etmemiş.(Ezop Masalları-

Saygı) 
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Çocuk, “Aman Allahım! Eşyalarımı yerde bıraktığım için ne hale gelmişler.” diye 

şaşırmış. O günden sonra eşyalarını hep yerli yerinde tutmuş.(Aytül AKAL-Sorumluluk) 

Etkinliklerde öğrenciler, “Sen olsaydın ne hissederdin?”, “Başka nasıl davranabilirdi?”... 

vb.sorularla yönlendirilmelidir. Etkinlik süresince; söz isteme, başkalarını dinleme, 

duygularını kontrol etme gibi grup kuralları üzerinde de durulmalıdır. Bu sayede 

öğrencilerin doğru ve yanlış olana ilişkin yorum ve sorgulama kabiliyetlerinde ilerleme de 

kaydedilmesi mümkündür. Paylaşım esnasında özellikle jest ve mimiklerin doğru 

kullanılması, doğru tonlama ve vurguların kullanılması, öğrencilerin farkındalığına ve 

öğretmenin de sınıf yönetimine katkı sağlayabilir. Uygun zaman ve mekânda 

kullanıldığında, öğrenci tutum ve davranışlarında anlamlı farklılıklar oluşması 

kaçınılmazdır. Öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi için hikaye veya masalların drama 

ile pekiştirilmesi farkındalığı artırıcı olabilir. Velilerin de okul psikolojik danışmanlarınca 

verilecek seminerler, hazırlanacak broşürler aracılığı ile bilgilendirilmesi çift taraflı gelişimi 

destekleyici olur. 

Sonuç olarak, çocukların kendi duygularını ve düşüncelerini farklı yollarla ifade 

etmesi, yaratıcılıklarının artması için okul öncesinde değerler eğitimi çalışmalarına daha çok 

yer verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca okul-aile işbirliğinin sağlanarak, okul çalışmalarından 

velilerin haberdar edilmesi, aile katılımlarında değerlere yer verilmesi, öğrencilerin ve 

velilerin farkındalığı açısından önemlidir.  
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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin hazırladığı Okul Psikolojik 

Danışmanı (OPD) meslek standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim 

Kurulunun 13/09/2017 Tarih ve 2017/73 Sayılı Kararıyla Onaylanarak, 1/11/2017- 30227 

Tarih/Sayı: Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece OPD standartları belirlenmiş bir meslek 

haline geldi. Bundan sonraki adım okul psikolojik danışmanlarının sahip olmaları gereken 

bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir 

ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan mesleki yeterlilikleri 

ortaya koymaktır. Bu adım (a) Okul psikolojik danışmanı eğitimi programlarına, psikolojik 

danışmanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumlar için ölçütler oluşturulmasında 

katkı sağlayacaktır. (b) Okul psikolojik danışmanların kendi yetkinliklerini 

değerlendirebilmeleri ve uygun bir mesleki gelişim planı oluşturmalarında yol gösterici 

olacaktır. (c) İşverenler açısından yetkin okul psikolojik danışmanların seçimine yardımcı 

olacaktır (Bkz. Şekil 1). 
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Şekil 1. OPD mesleki yeterliliklerin kullanım alanları. 

Okul psikolojik danışmanı eğitimi programlarına okul psikolojik danışmanlarının sahip 

olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumlar için ölçütler oluşturulması: İstenilen nitelikte OPD 

yetiştirmek için belli standartlara gereksinim vardır. Okul psikolojik danışmanı mesleki 

yeterlilikleri oluşturulduğunda bu standartlar da belirlenmiş olacaktır. Özellikle OPD 

yetiştirmeye yönelik programlarda (lisans ve yüksek lisans) zorunlu ve seçmeli alan 

derslerinin ve ders içeriklerinin oluşturulmasında, OPD uygulamalarının planlanmasında, 

psikolojik danışma uygulama biriminin düzenlenmesinde, fakülte-işbirliğinin 

sağlanmasında OPD mesleki yeterlilikleri yol gösterici olacaktır. Sonuç olarak, eğitim 

programlarındaki düzenlemelerle yetkin okul psikolojik danışmanlarının sahip olması 

gereken bilgi, beceri ve tutumlar Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerine 

kazandırılabilecektir. 

Okul psikolojik danışmanların kendi yetkinliklerini değerlendirebilmeleri ve uygun bir 

mesleki gelişim planı oluşturmalarında yol gösterici olması: Mesleki yeterlilikler görev 

yapmakta olan okul psikolojik danışmanlarının kendi güçlü yönlerini ve geliştirilmesi 

gereken yönlerini objektif bir biçimde değerlendirebilmeleri ve geliştirebilmeleri için yol 

gösterecektir. Mesleki yeterliliklerin belirlenmemiş olması, böyle bir değerlendirmenin 

yapılmasını mesleki gelişimi olanaksız kılacaktır. 

İşverenler açısından yetkin okul psikolojik danışmanların seçimine yardımcı olması: 

İşverenlerin istihdam edecekleri okul psikolojik danışmanlarını seçerken yapacakları sınav 

OPD 
yeterlilikleri

Öz 
değerlendirme

Mesleki gelişim

OPD istihdamı

OPD eğitimi

(ders içerikleri, 
OPD 

uygulamaları)
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ya da mülakat uygulamalarını mesleki yeterlilikler çerçevesinde sahip olmaları gereken bilgi, 

beceri ve tutumları ölçebilecek şekilde planlamalarına yardımcı olacaktır. Böylece OPD 

mesleğinin yeterliliklerine sahip, yetkin okul psikolojik danışmanlarının istihdamı 

sağlanacaktır.   

Okul psikolojik danışmanlığı mesleki yeterliliklerinin belirlenebilmesi için öncelikle OPD 

meslek standartlarını, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini (TYYÇ) ve Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda verilmesi beklenen PDR hizmetlerini incelemek 

gerekmektedir (Bkz. Şekil 2).  

 

Şekil 2. Okul psikolojik danışmanı mesleki yeterlilikleri 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 

Bilindiği gibi yükseköğretim alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim derecesini 

başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin 

olacağını ifade eder. Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED, 2015) ve 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterliliklerine göre, 

psikolojik danışma ve rehberlik yeterlilikleri 76-Sosyal Hizmetler ve 72-Sağlık Temel 

Alanında yer almaktadır (Yükseköğretim Kurulu, 2011). Bu durumda PDR yeterlilikleri 

öğretmenlik yeterliliklerinden (14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri) farklıdır. 

Okul psikolojik danışmanlığı meslek standartları 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun onayladığı ulusal meslek standartlarında, psikolojik 

danışmanlık mesleğinin yeterlilik seviyesi sekizli seviye matrisinde, yüksek lisans düzeyinde 

uzman profesyonel yeterlilikleri ifade eden yedi (7) olarak belirlenmiştir. Okul psikolojik 



53 
 

danışmanı meslek tanımı “….öğretmen, aile ve diğer paydaşlarla işbirliği halinde, okul öncesi 

dönemden ortaöğretim sonuna kadar öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gelişimlerine 

yardımcı olmak amacıyla; bireyi tanıma tekniklerinden yararlanarak, önleyici, geliştirici ve çözüm 

bulucu özellikteki okul psikolojik danışmanlığı programını geliştiren, bu programı uygulayan ve 

değerlendiren; öğrencilerle bireysel ve grupla psikolojik danışma, sınıf rehberliği gibi doğrudan 

etkileşime ve okuldaki ilgililerle konsültasyon gibi dolaylı etkileşime dayalı çalışmalar yapan nitelikli 

kişidir.” olarak yapılmıştır. Okul psikolojik danışmanı meslek standartlarında belirlenmiş 

olan meslek profili/görevler ve işlemler şunlardır: 

 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulamak, 

 İş organizasyonu yapmak, 

 Okul psikolojik danışmanlığı programını geliştirmek (gereksinim analizi, amaç ve 

vizyon oluşturma, yıllık çalışma takvimi geliştirme, sınıf rehberliği programları 

geliştirme), 

 Temel okul psikolojik danışmanlığı eğitim programını uygulamak (sınıf rehberliği 

programlarını uygulama, grup etkinliklerinin yürütülmesinde liderlik yapma),  

 Öğrencilerin gelişimine yönelik bireysel planlamalar yapmalarına yardım etmek 

(kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlama, öğrencilerin gelişimine 

yönelik bireysel görüşmeler yapma, ilgili kişilerle görüşme), 

 Müdahale hizmetleri sunmak (psikolojik danışma, psiko-eğitim, ev ziyaretleri, eğitim 

ve danışmanlık tedbiri, krize müdahale), 

 Öğrencilere dolaylı hizmetler sunmak (sevk, konsültasyon, işbirliği), 

 Okul psikolojik danışmanlığı programını değerlendirmek (program değerlendirme 

araçları hazırlama, uygulama, sonuçları rapor haline getirme ve gerekli 

düzenlemeleri yapma), 

 Danışmanlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek (izleme, değerlendirme, psikoeğitsel 

program, materyal ve ölçek geliştirme), 

 Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek (yenilikleri ve mevzuattaki değişimleri takip 

etme, eğitim, sempozyum, konferans gibi etkinliklere katılma, süpervizyon alma, 

yetkinliği dahilindeki konularda eğitim verme, alanda staj yapanların mesleki 

gelişimine katkı sağlama).   

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda verilmesi beklenen PDR hizmetleri 

Türkiye’deki okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Kapsamlı Gelişimsel 

Rehberlik Modeli kapsamında üç kategoride (Bkz. Şekil 3) verilmesi beklenmektedir (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2018): 
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 Önleyici ve gelişimsel hizmetler  

 İyileştirici hizmetler,   

 Destek hizmetleri. 

 

Şekil 3. Kapsamlı gelişimsel modele göre verilen hizmetlerin üç kategorisi 

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı Rehberlik Hizmetleri Program Hazırlama 

Kitapçığı’nda (MEB, 2018) “okul psikolojik danışmanlığı programının sunulan hizmetlerin temelini 

oluşturduğu, hizmetlerin etkililiğini artırdığı ve kanıta dayalı hizmet sunmayı sağladığı” özellikle 

vurgulanmaktadır.  

OPD meslek standartları, TYYÇ ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda verilmesi 

beklenen PDR hizmetleri birlikte değerlendirildiğinde okul psikolojik danışmanları, sosyal 

hizmetler ve sağlık temel alanlarındaki yeterliliklerle birlikte, öğrencilere doğrudan ve 

dolaylı PDR hizmetlerini içeren okul psikolojik danışmanlığı programını (OPDP) geliştirme, 

uygulama ve değerlendirme için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmalıdır. Aynı 

zamanda bu yeterlilikler, psikolojik danışma, program liderliği ve yönetimi, araştırma, 

mesleki gelişim, kültüre duyarlılık, teknoloji kullanımı, hesap verebilirlik ve hak 

savunuculuk ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları da içermelidir (Bkz. Şekil 4). 

Psikolojik danışma yeterlikleri; psikolojik danışma sürecinde oturumları yönetme, danışan 

sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırma, amaç oluşturma, ileri psikolojik danışma 

becerilerini kullanma, strateji belirleme/müdahale seçme-uygulama, sonlandırma ve izleme 
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konularında gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları içermektedir. Bu yeterliklere lisans 

mezunu psikolojik danışmanlar ile lisansüstü düzeyde eğitim almış okul psikolojik 

danışmanlarının sahip olmaları gerekmektedir. 

Yeterlilik örneği: (1) Psikolojik danışma oturumlarını danışanın hedefleri doğrultusunda 

terapötik becerileri kullanarak yürütür. 

 

 

Şekil 4. Okul psikolojik danışmanlarının yeterlik alanları. 

 

Program liderliği ve yönetimi yeterlikleri; bir okul psikolojik danışma programını koordine 

etmek ve yönetmek için gerekli bilgi, yetenek, beceri ve tutumları içerir. OPDP’larının 

önemli bir özelliği, planlı hedef ve amaçlardan, düzenli müdahalelerden, öğretmen ve 

diğerlerinin işbirliğini gerektiren hizmet ve etkinliklerden oluşmasıdır (Schmidt, 2017). 

Dolayısıyla Kapsamlı OPDP’nın tüm yönleri, okul psikolojik danışmanının liderliğinde 

koordine edilip yürütülmektedir. 
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Yeterlilik örneği: (1) Grup çalışmalarında ve sınıf dışında yapılacak planlanmış etkinliklerin 

yürütülmesinde liderlik yapar. (2) Sınıf rehberliği etkinlik ya da programlarının geliştirilmesi 

ve uygulanması sırasında liderlik yapar. 

Araştırma yeterlikleri; bir okul psikolojik danışma programının etkinliğini değerlendirmek 

ve program ihtiyaçlarını belirlemede için veri toplamak için ölçme araçlarını seçme ya da 

geliştirme, verileri çözümleme ve sonuçları değerlendirmede bilimsel araştırma yöntem ve 

tekniklerini kullanmak için gerekli bilgi, yetenek, beceri ve tutumları içerir. 

Yeterlilik örneği: (1) Okul Psikolojik Danışma programı geliştirirken hizmet verdiği okul ve 

çevresinin koşullarını, öğrencilerin gereksinimlerini, veli, öğretmen ve yöneticilerin 

taleplerini bilimsel ve profesyonel ilkelere uygun bir şekilde inceler ve sonuçları dikkate alır. 

(2) Araştırma sonuçlarını anlamak ve eylem araştırması yapmak için bilimsel araştırma 

yöntemlerini uygular. 

Kültüre duyarlık yeterlikleri; psikolojik danışma sürecinde kültürel farklılıklara sahip 

danışanlarla etkili bir psikolojik danışma ilişkisi yürütebilmek, danışanların farklı bir 

kültürel geçmişe sahip olduğunu, sorunlarını bu çerçeveden değerlendirme olasılığının 

bulunduğunu fark etmesine yardım etmek ve danışanların kültürlerine duyarlı uygun 

müdahale yöntemleri ve teknikleri kullanabilmek (Kağnıcı, 2013; Karaırmak, 2008) için 

gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları içermektedir. 

Yeterlilik örneği: (1) Kendi değerleri, varsayımları ve önyargılarının farkında olur. (2) Farklı 

kültürlere mensup danışanların dünya görüşlerini anlar. (3) Kendi kültürel geçmişlerinin ve 

deneyimlerinin psikolojik süreçler hakkındaki tutumlarını, değerlerini ve ön yargılarını nasıl 

etkilediğinin farkındadır. 

Teknoloji kullanımı yeterlikleri; bilgisayar aracılığı ile istatistiksel analizler yapmak, rapor 

yazmak, grup sunuları hazırlamak, akademik, kariyer ve kişisel/sosyal konularda 

öğrencilere, ailelere ve eğitimcilere yardım sunmak (Owen ve Owen, 2012) için gerekli olan 

bilgi, beceri ve tutumları içermektedir. 

Yeterlilik örneği: (1) Okul psikolojik danışma programının uygulanmasında çeşitli 

teknolojileri bilir, anlar ve kullanır. (2) Araştırma ve program değerlendirmede teknoloji 

kullanır. 

Hesap verebilirlik yeterlikleri; bir okul psikolojik danışma programının süreç ve 

sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek için gerekli bilgi, beceri, beceri ve tutumları içerir. 

Erkan (2017), hesap verebilirlik açısından okul psikolojik danışmanlarının mesleki 
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eylemlerinin ya da etkinliklerinin sorumluluğunu almaları ve yaptıkları çalışmaları 

kanıtlayıcı verileri ortaya koymaları gerektiğini belirtmektedir. 

Yeterlilik örneği: (1) Program değerlendirme sonuçlarını yöneticiler, ilgili 

kurul/komisyonlar ve diğer ilgili paydaşlar ile paylaşır. (2) Okul psikolojik danışma 

programının değerlendirme sonuçları için sorumluluk alır. 

Hak savunuculuk yeterlikleri; öğrencilerin tamamının gerek okuldaki öğretim 

programlarından, gerekse okul psikolojik danışma programından eşit ve azami ölçüde 

yararlanmasını engelleyecek adaletsizlikler, eşitsizlikler ve haksızlıklar ile mücadele 

edebilmek (Erkan, 2017) için gerekli bilgi, beceri, beceri ve tutumları içerir.  

Yeterlilik örneği: (1) Sistemsel sorunları ve bu sorunlardan en çok etkilenen öğrencileri 

belirleyerek, sorunların çözümü için çaba gösterir. (2) Dezavantajlı öğrenci gruplarının 

haklarını savunabilmek için risk alır. 

Mesleki gelişim yeterlikleri; okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yenilikleri, mevzuattaki 

değişimleri takip etmek, mesleki eğitim, sempozyum, konferans, kongre gibi etkinliklere 

katılmak, gereksinim duyduğu durumlarda süpervizyon almak ve meslek gelişimini 

planlamak için gerekli bilgi, beceri, beceri ve tutumları içerir. 

Yeterlilik örneği: (1) Okul psikolojik danışmanlığı mesleği ile ilgili yenilikleri takip eder. (2) 

Kendi yeterliliklerini değerlendirerek kısa ve uzun dönemli mesleki gelişimini planlar ve 

uygular. 

Bu yazıda okul psikolojik danışmanı ulusal meslek standartlarının belirlenmesiyle birlikte 

ortaya çıkan önemli bir gereksinim olan okul psikolojik danışmanı mesleki yeterliliklerinin 

neler olabileceği ve bu yeterliliklerin nasıl bir yol izlenerek belirlenebileceği üzerinde kısaca 

durulmuştur. Sonuç olarak, PDR alanı son yıllarda büyük aşamalar kaydetmesine rağmen, 

mesleki kimlik, psikolojik danışman eğitimi ve akreditasyonu, alan dışı atamalar, unvan 

sorunu, uzmanlaşma konusundaki eksiklikler gibi konularda hâlâ sorunlar yaşanmaktadır 

(Doğan, 1998; Doğan, 2000; Korkut, 2007; Özyürek, 2007; Yeşilyaprak, 2009). Bu sorunların 

giderilmesi için atılacak en önemli adımlardan birisinin Türk Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Derneği’nin oluşturacağı komisyonlar tarafından psikolojik danışman, okul 

psikolojik danışmanı ve kariyer psikolojik danışmanı meslekleri için ulusal yeterliliklerin; 

aile psikolojik danışmanı, ruh sağlığı psikolojik danışmanı ve rehabilitasyon psikolojik 

danışmanı meslekleri için de önce meslek standartlarının hemen arkasından da ulusal 
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yeterliliklerin hazırlanarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvurulması olduğu 

düşünülmektedir.   
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Ülkemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programları teorik derslerin 

yanında uygulama derslerini de içermektedir. Son güncellenen lisans programı 

(https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-

Yetistirme-Lisans-Programlari/Rehberlik_ve_Psikolojik_Danismanlik_Lisans_Programi.pdf) 

incelendiğinde uygulama derslerinin Mesleki Rehberlik Uygulamaları, Okul RPD 

Uygulamaları I-II, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I-II olduğu görülmektedir.  

Uygulama dersleri öğrencilerin öğrenmiş oldukları teorik bilgileri süpervizyon denetiminde 
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gerçek hayata geçirmesi ve bu sürece ilişkin de geri bildirimler alarak yeterli düzeyde 

uygulama becerilerine sahip olarak mezun olmaları açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programının okul psikolojik danışmanı yetiştirme 

yanının daha belirgin olduğu (Doğan, 1996) göz önüne alındığında okul psikolojik 

danışmanlığı ile ilgili uygulamalı derslerin niteliği önemli bir konu haline gelmektedir. Bu 

derslerin niteliklerinin belirleyicilerinden olan öğrenciye sağlanan süpervizyon olanaklarının 

incelendiği bir araştırmada (Özyürek, 2009) önemli bir orandaki öğrencinin yeterli sürede ve 

düzenli biçimde bireysel süpervizyon ya da grup süpervizyonu alamadığı, grup 

süpervizyonlarının deneyimsiz öğretim elemanları tarafından sunulduğu ve kalabalık 

öğrenci gruplarıyla yapıldığı gösterilmiştir. Okullarda RPD uygulamaları dersine ilişkin 

öğrencilerin görüşlerinin incelendiği bir diğer araştırma da (Atıcı ve Çam, 2013) bu ders 

bağlamında gerçekleştirilen uygulamaların yeterli olanaklar ile bu uygulamalara yönelik 

olumlu tutuma sahip personelin olduğu okullarda gerçekleştirilmesinin, model olabilecek 

bir psikolojik danışmanın olmasının, ayrıca süpervizyon veren öğretim elemanın da 

geribildirimlerinin, uygun paylaşma ortamı yaratmalarının önemini ortaya koymaktadır. 

Tüm bu sonuçlar, okullarda RPD uygulamalarını içeren derslerin ülkemizdeki bu dersin 

yürütüldüğü tüm üniversitelerde ortak standartlara bağlı olarak gerçekleştirilmesinin 

gerekliliğine işarete etmektedir.  

Bu amaçla 14 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde Türk 

PDR Derneği İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen II. Okul Psikolojik Danışmanlığı 

Sempozyumu’nda Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama Standartları Çalıştay’ı 

düzenlenmiştir. Okullarda RPD uygulamalarını içeren derslerin standartlarının 

belirlenmesine yönelik çalıştay komisyonu, Prof. Dr. Ragıp Özyürek liderliğinde alan 

akademisyenleri ve alanda çalışan okul psikolojik danışmanlarından oluşmuştur. Komisyon 

oluşturulurken, İstanbul ilinde okul psikolojik danışmanlığı uygulama derslerinin 

yürütüldüğü devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgilileri İstanbul Kültür Üniversitesi 

Rektörlüğünden gönderilen bir yazı ile davet edilmiştir.  

 Komisyon’nun ilk toplantısında (Görsel 1), rehberlik ve psikolojik danışma lisans 

programlarında standartlaşmanın önemi, CACREP standartları ve ülkemiz eğitim 

fakültelerindeki akreditasyon süreci ele alınmış. Ardından Prof. Dr. Ragıp Özyürek’in daha 

önce hem alan akademisyenlerinden hem de aday psikolojik danışmanlara okulda 

‘uygulama öğretmeni’ olarak süpervizyon veren okul psikolojik danışmanlarından görüşler 

alarak oluşturduğu bu standartlarla ilgili taslak başlıklar incelenmiştir. Başlıklar bu 
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uygulamalı derslerin standartlarının yazıya dökülmesi ile ilgiliydi. İlk toplantıda bu 

başlıklardaki ifade ya da tanımlar genişletilmiş ve her bir başlık altında gerekli olan 

standardın yazılı hale getirilmesi sağlanmıştır. Ancak ilk toplantıda tüm standartların yazımı 

tamamlanamadığı için ikinci bir toplantı daha gerçekleştirilmiş (Görsel 2) ve taslak 

standartların son şekli verilmiştir (EK 1). Standartlarda belirlenen başlıklar Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

 

Görsel 1: I. Komisyon toplantısı 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi hazırlanan taslak standartlar dersin adından başlayarak 

dersin tanımı, ön koşullarını içermektedir. Dersin uygulamalarının da temelini oluşturan 

öğrenim çıktıları belirlenmiştir. Özellikle öğrencilere hangi uygulama olanaklarının 

sağlanacağı uygulama okulunun özellikleri, süpervizör öğretim üyesinin özellikleri ve 

görevleri, okul süpervizörlerinin görev ve özellikleri, verilecek süpervizyon çeşitleri ve 

özellikleri açıklanmıştır. Ardından yapılması önerilen uygulamalar sıralanarak, bu 

uygulamaların gerçekleştirileceği süreçler de tanımlanmıştır. Ayrıca, bu derslerdeki başarıyı 

değerlendirmek için ölçütler ve bu başarıyı ölçerken kullanılabilecek araçlar açıklanmıştır. 

Son olarak etik davranışlara değinilmiştir. Taslak standartların bu başlıklar çerçevesinde 

ilgili derslerin tüm süreçlerinde ortak bir uygulamaların yapılmasına ve bu dersleri 
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tamamlayan öğrencilerin okul psikolojik danışmanlığı temel uygulamalarını süpervizyon 

alarak gerçekleştirmiş olmasına katkı sağlaması umulmaktadır.  

Tablo 1. Taslak standartların temel başlıkları. 

Dersin Adı 

Dersin Önerilen Adı 

Dersin Mevcut Tanımı 

Dersin Önerilen Tanımı 

Ön Koşul Derslerin Olup Olmadığı 

Dersin Öğrenim Çıktıları 

Öğrencilere Hangi Uygulama Olanaklarının Sağlanacağı 

Yapılması Önerilen Uygulamalar 

Uygulamaların Başlangıç ve Bitiş Süreleri 

Başarıyı Değerlendirme Ölçütleri 

Uygun Etik Davranışlar 

 

 

Görsel 2: II. Komisyon Toplantısı 



64 
 

Bu Aşamadan Sonra Gerçekleştirilebilecek Çalışmalar 

Bu standartlar Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi’nin gerçekleştirdiği II. Okul 

Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilmiştir ve çalıştay 

komisyonu, bir üye hariç –Dr. Akçıl- İstanbul’dan katılan katılımcılardan oluşmaktadır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi yönetimi tarafından bu standartlar yetkililere resmi yazışma ile 

gönderilecektir. Bu komisyonun oluşturduğu taslak standartlar, Türkiye’nin tamamındaki 

öğretim üyeleri ve okul psikolojik danışmanlarının görüşleri çerçevesinde son şekline 

gelmelidir. Görüşler çerçevesinde belirlenen standartlar bu dersin yürütüldüğü tüm 

üniversiteler ile paylaşılmalıarak, dersi yürüten öğretim üyeleri bu standartlara ulaşmayı 

hedeflemelidir.  

Akreditasyon çalışmaları yapan kurumlar ile bu standartlar paylaşılarak, 

akreditasyon sürecine giren programların bu standartları sağlayıp sağlamadığının 

araştırılmasının önemi vurgulanmalıdır. Ayrıca, Psikolojik Danışman Eğitimi Programlarını 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (PDEDAD) kurulması sırasında da bu standartlar 

önceden hazırlanmış olduğu için yararlı olacaktır. 
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EK-1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Programlarındaki Okul 

Psikolojik Danışmanlığı ile İlgili Uygulamalı Derslerin Taslak Standartları 

  

Hazırlayan: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi Okul Psikolojik 

Danışmanlığı Çalıştayı Komisyonu 

  

Tanımlar 

Aday Psikolojik Danışman: Rehberlik ve psikolojik danışma programına devam eden ve 

okul ortamında uygulamalar yapan öğrenciyi, 

Bireyi Tanıma Teknikleri: Bireyin bütün yönleriyle kendini tanımasına, diğer kişilerden farklı 

yönlerini görebilmesine ve akademik, kariyer ve duygusal-sosyal gelişim seyrinin 

gerçekçi bir şekilde görülmesine yarayacak test dışı teknikleri, görüşme, gözlem, 

psikolojik test gibi araçları, 

Bireysel Süpervizyon: Bir psikolojik danışman süpervizör ile bir psikolojik danışman adayı 

arasındaki öğretici bir rehberliği, 

Brifing: Aday psikolojik danışmanların yaptığı çalışmalarla ilgili raporları bir toplantıda okul 

ilgililerine ve süpervizörlere sunmasını, 

Büyük Grup Rehberliği: Öğrencilerin gelis ̧mesine, kendisini ve imkânlarını tanımasına, 

gerçekçi ve uygun planlar ve seçimler yaparak kendini yönlendirmesi amacıyla birlikte 

fikir, duygu, tutum ve davranışlarını araştırdığı grup etkinlikleri ve süreçlerini içeren 

yaşantıyı (Özgüven, 1999), 

Gereksinim Analizi: Var olan durum ile hedeflenen durum arasındaki boşluğu belirleyip, 

hedefe ulaşmak için gerekli adımların neler olması gerektiğini saptamayı, 

Grup Süpervizyonu: Bir psikolojik danışman süpervizör ile ikiden fazla aday psikolojik 

danışman arasındaki öğretici bir rehberliği, 

Görüşme: Öğrencilerle bireysel, ikili ya da gruplar halinde yapılabilir ve süresi bireysel 

psikolojik danışmada yapıldığı gibi yapılandırılmış ve düzenli değildir. Görüşmelerdeki 

amaç terapötik bir ilişki ile öğrencinin geliştirilmesinden ziyade, öğrencinin kendini ya 
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da bir isteğini ifade etmesi ve varsa, bir sorununa çözüm aranması ile ilgilidir. Bazen de 

bir sınıfın karşısında bir konu ya da sorun görüşülür.  

Küçük Grupla Psikolojik Danışma: Kişiler arası ilişkilerin gelis ̧tirilmesini hedefleyen üyelerin 

duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal 

amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çabalandığı, üyelerin kendilerini açtığı, 

dikkatlice dinlediği ve birbirlerine geribildirim verdikleri daha kişiselleştirilmis ̧ ve 

u ̈yeler arasında daha yoğun etkileşimlere imkan sağlayan, bu alanda yetişen bir 

psikolojik danışman tarafından yürütu ̈len profesyonel terapötik bir yardım etme 

sürecini (Voltan-Acar, 1993), 

Okul Psikolojik Danışmanlığı Programı: Öğrencilerin akademik, kariyer ve duygusal-sosyal 

gelişimlerini desteklemek için amaç ve vizyonu belirlenmiş, okul psikolojik 

danışmanlığı yıllık çalışma takvimini kapsayan yol haritasını, 

Okul Psikolojik Danışmanlığı Programını Değerlendirme: Okul psikolojik danışmanlığı 

programlarının hedeflerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğinin saptanması; olumlu/olumsuz ve geliştirilebilir yanlarının 

görülmesi;  aksayan yönlerinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları,  

Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulamaları: Süpervizyon altında, tüm eğitim kademelerine 

uygun olarak, akademik, kariyer ve duygusal/sosyal gelişim ile ilgili psikoeğitim 

programlarını geliştirme, küçük grup psikolojik danışması, büyük grup rehberliği ve 

sınıf rehberliği yöntemleriyle bu programları uygulama, öğrencilerin bireysel planlarını 

geliştirme ve destekleme amacıyla periyodik bireysel görüşme yapma, bireyi tanıma 

teknikleri uygulama, veli görüşmesi yapma, veli konferansı verme, program 

değerlendirme çalışmalarını okullarda yapma ve yaptıkları bu uygulamalar konusunda 

öğrencilerin birbirlerine geri bildirim vermesini, 

Okul Süpervizörü: Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarını yürüten aday psikolojik 

danışmanlara, bu mesleğin gerektirdiği davranışları kazanmaları için, süpervizörlük 

eden deneyimli okul psikolojik danışmanını,  

Öğrencinin Bireysel Planını Geliştirme ve Destekleme: Öğrencilerin akademik gelişimleri ve 

mezuniyet planları gibi konularda kişisel hedefler oluşturmaları ve gelecek planları 

geliştirmeleri amacıyla yapılan periyodik ve sistemli etkinlikleri,  
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Periyodik Bireysel Görüşme: Psikolojik danışman adayının okulda bir öğrenciyle kişisel, 

sosyal, eğitsel ve mesleki alanlardan herhangi birinde öğrencinin kendini tanıması ve 

anlamasına, farkındalık kazanmasına fırsat sağlayan belli aralıklarla yenilenen, amaçlı 

ve düzenli yürütülen profesyonel bir psikolojik yardım sürecini, 

Portfolyo Dosyası: Öğrencilerin bireysel olarak kişisel hedefler oluşturmaları ve gelecek 

planları geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, içeriğinde eğitsel ve kariyer gelişimi 

gibi konularla ilgili bilgi, etkinlik, bireyi tanıma teknikleri ve benzeri olan dosyayı, 

Psiko-Eğitim Programı: Farkındalık ve beceri geliştirmeye yönelik psikolojik ve eğitsel 

öğeleri bulunan yapılandırılmış programı, 

Sınıf Rehberliği: Bir sınıfta bulunan öğrencilerin önleyici ve geliştirici nitelikteki yaşam 

becerileri kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan, her bir oturumu bir ders 

saati kadar süren ve genellikle 10 haftayı geçmeyen oturumların uygulanmasında 

kullanılan yöntemi, (Nazlı, 2006) 

Süpervizör: Okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları gereğince uygulama, görüşme ve 

gözlemleri yürüten aday psikolojik danışmanların, bu mesleğin gerektirdiği davranışları 

kazanması için süpervizyon veren psikolojik danışman öğretim üyesini, 

Süpervizyon: Okul psikolojik danışmanlığı süreci ve uygulamaları ile ilgili, aday psikolojik 

danışmanların, süpervizörden geri bildirimlerle sistemli bir şekilde, kişisel ve mesleki 

yeterliklerinin desteklenmesini, güçlendirilmesini ve geliştirilmesini, 

Uygulama Raporları: Aday psikolojik danışman tarafından hazırlanan ve yapılan 

uygulamaların raporlarını, 

Üçlü Süpervizyon: Bir süpervizör ile iki aday psikolojik danışman arasındaki öğretici bir 

rehberliği  (CACREP, 2016), 

  

ifade eder. 

 

Ders Bilgileri 

Ders adı: Okullarda RPD Uygulamaları -I ve Okullarda RPD Uygulamaları -II. 
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Dersin Önerilen Adı: Okullarda PDR Uygulamaları ve Süpervizyonu-I ve Okullarda PDR 

Uygulamaları ve Süpervizyonu-II. 

Dersin Mevcut Tanımı: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve 

kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması 

ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek 

uygulanması. 

Dersin Önerilen Tanımı: Süpervizyon altında, tüm eğitim kademelerine uygun akademik, 

kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili psikoeğitim programlarını geliştirme, küçük grup 

psikolojik danışması, büyük grup rehberliği ve sınıf rehberliği yöntemleriyle bu 

programları uygulama, öğrencilerin planlarını desteklemek için amacıyla periyodik 

bireysel görüşme yapma, bireyi tanıma teknikleri uygulama, veli görüşmesi yapma ve 

veli konferansı verme, öğrenci ihtiyaçlarını belirleme yöntemlerini uygulama, okul 

psikolojik danışmanlığı taslak programı geliştirme, program değerlendirme çalışmaları 

yapma ve yaptıkları uygulamalar konusunda öğrencilerin birbirlerine geri bildirim 

vermesidir. Bu ders yedinci ve sekizinci dönemlerde bulunur. 

 

Okul psikolojik danışmanlarının yararlandıkları belli başlı yöntemlerin açıklamaları 

 

Büyük Grup Rehberliği: Sekiz ila 12 civarındaki öğrenciyle yapılır. Uygulanan oturumların 

süreleri 20 ile 60 dakika arasındadır ve bu oturumlarda öğrencilere yaşam becerilerini 

kazandırmak amaçlanır. Yaşam becerileri, önleyici ve gelişimsel bir içeriktedir. Bu 

gruplarda psiko-eğitsel programlar uygulandığı için oturumların sayısı da bu 

programların içeriğine bağlıdır. Programlar bir oturumdan genellikle en çok 10 oturuma 

kadar uzayabilir. Okul psikolojik danışmanlığı programında, bu programların zamanı, 

süresi ve hangi öğrencilerle büyük grup rehberliği yapılacağı belirtilir. Büyük grup 

rehberliği çalışmaları yürüten bir okul psikolojik danışmanı okulda proaktiftir (Özyürek, 

2019). 

Küçük Grup Psikolojik Danışması: Küçük grup psikolojik danışması üç ile yedi civarındaki 

öğrenciyle yapılır. Oturum süreleri 20 ile 60 dakika arasındadır ve öğrencilerin okulda 

yaşadıkları kriz durumlarına yönelik müdahaleler yapılır. Aynı zamanda, gelişimleri 

bakımından risk yaşayan öğrenciler için de küçük grup psikolojik danışması grupları 
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oluşturulabilir ve gereksinimleri doğrultusunda psiko-eğitsel programları geliştirilerek 

uygulanabilir. Bu psiko-eğitsel programların, oturum sayıları dört ila sekiz arasında 

(ASCA, 2012) olabilir. Böylece öğrencilerin kişisel gelişimlerini engelleyen etmenleri 

aşmalarına ve gelişimlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olunur. Okul psikolojik 

danışmanlığı programında uygulanması planlanan psiko-eğitsel programların zamanı, 

süresi ve hangi özellikleri olan öğrenciler için küçük grup psikolojik danışması 

yapılacağı belirtilir. Dolayısıyla, bu yöntemle çalışmalar yapan bir okul psikolojik 

danışmanı proaktiftir (Özyürek, 2019). 

Kısa Süreli Görüşmeler: Bu görüşmeler bir teneffüs süresinden, bir ders saatine kadar 

uzayabilir. Aynı öğrencilerle bir ya da iki defa tekrarlanabilir. Bireyi tanıma 

tekniklerinden elde edilen verilere göre bir planlama yapılmasından ziyade, çoğunlukla 

daha önceden planlanmamış bir şekilde öğrenci ya da diğer ilgililerin isteği 

doğrultusunda gerçekleşir, acil olan bir konu ya da bir sorun hakkında da konuşulabilir. 

Dolayısıyla önleyici olmaktan çok müdahale amaçlıdır, okul psikolojik danışmanı 

proaktif değil, reaktiftir (Özyürek, 2019). 

Sınıf Rehberliği: Sınıf rehberliğinde, süreleri bir ders saati olan oturumlar yaparak, bir sınıfta 

bulunan öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmak amaçlanır. Bu 

sınıf rehberliği oturumlarında bir psiko-eğitim-programı ya da ünite uygulanır. 

Ünitelerin kapsamında etkinlikler bulunur. Bu üniteler psiko-eğitsel programlara 

benzer, ancak oturumların sayısı 10 haftadan / oturumdan çok daha uzun olmaz. 

Üniteler büyük grup rehberliği programlarında olduğu gibi önleyici ve geliştirici 

niteliktedir. Sınıf rehberliği ile büyük grup rehberliği arasında öğrenci sayısı 

bakımından farklılık vardır. Okul psikolojik danışmanlığı programında, bu 

programların zamanı, süresi ve hangi şubelerle sınıf rehberliği yapılacağı belirtilir. Sınıf 

rehberliği üniteleri geliştirip, uygulayan bir okul psikolojik danışmanı proaktiftir 

(Özyürek, 2019). 

Periyodik bireysel görüşmeler: Bu görüşme türü bir öğrenciyle yapılan, oturum süreleri 

genellikle 20 ila 40 dakika arasında olan, periyodik olarak düzenlenen ve en azından iki-

üç oturum süren görüşmeler şeklinde tanımlanabilir. Amaç öğrencinin özellikle 

akademik ve kariyer gelişimi ile ilgili olarak hedef belirmesine ve karar vermesine 

yardım etmektir. Bu amaç için veli, öğretmen ve diğer ilgililerle de görüşülerek, 

öğrenciye yardım edilir. Görüşmeler öncesinde, sırasında ya da sonrasında bireyi tanıma 

tekniklerinden elde edilen verilerden yararlanılabilir. Öğretmen ve velilerle görüşmeler 
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yaparak, okul psikolojik danışmanının sınıflarda yaptığı çalışmalarla, psikolojik testler 

ve testdışı teknikler uygulanarak öğrenciler tanınır. Görüşmelerde terapötik bir ilişki ile 

öğrencinin geliştirilmesinden ziyade, öğrencinin daha ayrıntılı tanınması ve özellikle 

eğitsel gelişiminin izlenmesi ya da eğitsel planlarının geliştirilmesi amaçlanır. Bu amaçla 

periyodik görüşmelerdeki oturumlar yarı yapılandırılmış bir tarzda yapılır. Yarı 

yapılandırılmış bu görüşmelerde öğrenciler daha önceden kariyer planlama portfolyosu 

adı verilen bir kitaptan yararlanarak, ön okumalar yaparak hazırlanırlar. Her bir 

periyodik görüşmede öğrencilerin yaptıkları bu hazırlıklar üzerinde durulur. Gerek 

duyulduğunda, aynı öğrenciyle periyodik görüşmeler bittikten sonra yeniden 

görüşülebilir. Eğitsel gelişiminde sıkıntıları olan öğrencilerin kariyer ve kişisel-sosyal 

gelişim yönlerine de odaklanılır. Gereksinim duyan öğrencilere psikolojik danışma, 

konsültasyon, sevk gibi diğer hizmetler sunulur. Öğrencilerle yapılan ve süresi 

genellikle 20 dakikadan daha az süren bireysel, ikili ya da gruplar halindeki görüşmeler, 

bu periyodik bireysel görüşmelerden farklıdırlar. Kısa süreli görüşmelerde talep daha 

çok öğrenci ve diğer kişilerden gelirken, periyodik bireysel görüşmeler daha çok 

planlama doğrultusunda proaktif bir tarzda yürütülür. Bunun için okul psikolojik 

danışmanlığı programında okuldaki ne kadar sayıda öğrenciyle hangi periyotlarda kaç 

defa görüşüleceği belirtilmesidir (Özyürek, 2019). 

 

Ön Koşul Derslerin Olup Olmadığı 

 

Mevcut Durumdaki Ön Koşul Dersler: Yok. 

Önerilen Ön Koşul Dersler: Belirtilen derslerden psikolojik danışman adaylarının devam 

zorunluluğunu sağlamaları gereklidir: Psikolojik danışma kuramları, psikoeğitim 

programı geliştirme, okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi, kariyer psikolojik 

danışmanlığı, psikolojik testler, test dışı teknikler, psikolojik danışma ilke ve teknikleri, 

psikolojik danışma becerileri, grupla psikolojik danışma. 
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Dersin Öğrenim Çıktıları 

 

Okullarda PDR Uygulamaları ve Süpervizyonu-I ve Okullarda PDR Uygulamaları ve 

Süpervizyonu-II derslerini alan ve başarıyla tamamlayan bir psikolojik danışman adayı; 

 

Eğitsel, kariyer ve kişisel/sosyal gelişim alanlarındaki, alanyazında bulunan program ve 

etkinlikleri tarar. 

Büyük grup rehberliği (yaklaşık 8-12 arasında öğrenci) yöntemi ile psikoeğitim programları 

uygular. 

Sınıf rehberliği yöntemi ile psikoeğitim programları uygular. 

Küçük grup psikolojik danışması (yaklaşık 5-8 arasında öğrenci) yöntemi ile psikoeğitim 

programı uygular. 

Okuldaki öğrencilerin akademik ve kariyer planlarına ilişkin periyodik bireysel görüşmeler 

yapar ve bu öğrencilerin portfolyo dosyası geliştirmesine rehberlik eder. 

Sınıf yönetimi becerilerini kullanır. 

Bireysel görüşme yapar. 

Veli görüşmesi yapar. 

Veli ya da öğrenci seminerleri hazırlar ve uygular. 

Test-dışı teknikleri yönergeleriyle birlikte hazırlayıp uygular ve sonuçlarını değerlendirir. 

Psikolojik test seçer, yönergeleriyle birlikte hazırlayıp uygular ve sonuçlarını değerlendirir. 

Var olan okul psikolojik danışma ve rehberlik programını inceler, bu programı kapsamlı 

gelişimsel modele göre değerlendirir ve nasıl bir okul psikolojik danışmanlığı programı 

geliştireceğine ilişkin önerilerini sıralar.   

Program değerlendirmeye yönelik var olan ölçme araçlarını kullanır veya ihtiyaç duyulan 

ölçme araçlarını geliştirir, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Program değerlendirme 

sonuçlarından yola çıkarak bir sonraki eğitim-öğretim yılının çalışmaları için öneriler 

sunar. 
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Yürütülen çalışmaların etkinliğini kanıtlayan sonuç raporları ve brifing hazırlar ve sunar. 

Akranlarına geri bildirim verir. 

Etik ilkelere uygun davranır. 

 

Öğrencilere hangi uygulama olanaklarının sağlanacağı 

 

Uygulamalara başlanılması için alınması gerekli resmi izinler 

Okullardaki rehberlik öğretmenliği kadrolarında çalışan okul psikolojik danışmanlarıyla ve 

bu okulların müdürleriyle görüşme yaptıktan sonra eğitim fakültesi dekanlıkları 

aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerinden resmi izin alınır. İzinlerde her bir uygulama 

öğrencisinin ismi uygulamaların yapılacağı okul için yazılır. 

 

Uygulamaların yapılacağı yerleşkede ya da okulda / kurumda öğrencilere sağlanması 

gereken özellikler; 

Yapısal işleyişle ilgili olanaklar bakımından, 

İl milli eğitim müdürlükleri ve valiliklerden eğitim-öğretim yılı başlamadan önce resmi 

izinlerin alınması ve öğrencilere 14 hafta boyunca uygulama olanağının sağlanması, 

İl milli eğitim müdürlüğünden gelen resmi izin yazısının öğrencilere duyurulması, 

Bu izin yazısındaki listede ismi olmadığı belirlenen uygulama öğrencisi varsa, bu 

öğrencilerin uygulama yapmaları için okul yönetici ve okul psikolojik danışmanları ile 

derhal iletişime geçilmesi ve uygun bir okulun belirlenmesi. İsmi resmi yazıda 

bulunmayan öğrencilerin, uygulama yapmalarını kabul eden okul müdürlüklerine, bu 

okulda uygulama yapmalarının uygun bulunduğuyla ilgili resmi bir yazının fakültede 

bulunan ilgili bir yönetici tarafından gönderilmesi, 

“Rehberlik öğretmenliği” kadrosunda çalışanların PDR mezunu olması, mümkünse aynı 

alanda lisansüstü eğitim yapmış olmaları ve uygulama okullarının çok sık 

değiştirilmemesi, 
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Rehberlik öğretmeni, müdür yardımcısı ve müdürlere ders ücreti ödenmesi ve mevzuat 

bakımından ödenmesi mümkün olmuyorsa, anabilim dalı başkanlığının Yükseköğretim 

Kurulu’na, il milli eğitim müdürlüğünün de Milli Eğitim Bakanlığı’na bu durumun 

yarattığı sorunları resmi yazıyla iletmesi, 

Uygulama okullarının olanaklar elverdiği ölçüde yerleşkeye yakın olması, 

Özellikle kent merkezi büyük olan illerde, öğrencilerin okul tercihi yapmalarına fırsat 

tanınması, 

Seçilen uygulama okullarının bu standartlarda bahsedilen uygulamalara olanak verecek 

özellikleri taşıması, 

Her bir uygulama okulunda en fazla dört (4) uygulama öğrencinin olması, 

Okullardaki PDR uygulamaları ile ilgili derslerin yedinci ve sekizinci dönemlerde yapılması, 

Bu derslerin süpervizörlerinin olabildiğince psikolojik danışman öğretim üyesi olması, 

Grup süpervizyonundaki öğrenci sayısının en çok on iki (12) olması, 

Bireysel ve üçlü (iki öğrenci, bir süpervizör) süpervizyon için zaman ayrılması, bu bağlamda 

ders saatlerinin grupla ve bireysel süpervizyonlar için ayrı ayrı düzenlenmesi, 

Dersi başarıyla tamamlayan uygulama öğrencilerinin dersten beş kredi kazanması, 

  

Öğretim elemanlarının sağlayabileceği süpervizyon olanakları bakımından; 

Her birkaç yılda bir, özellikle uygulamalarda yeniliklerin yapıldığı yıllarda, okul psikolojik 

danışmanları, uygulama öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla birlikte toplantıların 

yapılması, 

Yerleşkede hemen hemen her hafta, iki ya da üç ders saati süren ve özellikle uygulama 

öğrencilerinin gereksinim duyduğu ölçüde, haftalık grup süpervizyonu toplantılarının 

yapılması, 

Grup süpervizyonlarına ilaveten hemen hemen her hafta, bir ders saati süren bireysel 

süpervizyon ya da üçlü süpervizyon (iki öğrenciye) olanağının sağlanması, 
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Öğretim elemanlarının, bir plan dahilinde, her dönemde en az dört (4) defa uygulama 

okullarına gitmeleri, okul ilgilileriyle aday psikolojik danışmanların çalışmaları ile ilgili 

konsültasyon yapmaları ve gözlemlerde bulunmaları, 

Sürekli olarak, psikolojik danışma süpervizyonu ile ilgili alanyazının takip edilmesi ve 

dönem sonlarında süpervizyon tarzı ile ilgili olarak öğrencilerden geri bildirim alınması 

ve 

Aday psikolojik danışmanların, öğrenme çıktılarına ulaşmadaki yeterlik düzeyleri açısından 

öz-değerlendirme yapmalarının sağlanması, 

 

 gereklidir. 

 

Yerleşkedeki süpervizörlerin özellikleri ve görevleri 

 

Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarının yürütülmesini sağlayan süpervizörler, bu 

alanda çalışmalar yürüten öğretim üyeleri olmalı, 

Öğrencilerin yürüttükleri çalışmaları okullara giderek canlı biçimde gözlemeli, 

Üniversitede (yerleşkede) öğrencilerle bireysel, üçlü ya da grup süpervizyonu yapılması 

amacıyla toplantılar yapmalı ve 

Süpervizörler; öğrencilere çok sayıda ve geliştirici geribildirim verme olanağı sağlamalı ve 

hedef oluşturmaları için öğrencilere yazılı biçimde başarı ölçütleri vermeli, öğrencilerin 

gelişimsel düzeylerini dikkate almalı, öğrencilerin model alma yoluyla öğrenmelerine 

olanak sağlayacak fırsatlar yaratmalı ve öğrencileri not vererek değerlendirmelidirler. 

  

Okul ya da diğer kurumlardaki süpervizörlerin özellikleri ve görevleri 

 

Okul süpervizörleri, okullarda etkili ve verimli biçimde çalışmakta olan deneyimli psikolojik 

danışmanlar olmalı, 

Türk PDR-Der’ e üye olarak kabul edilmeli, 
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Üniversitelerde yapılacak süpervizyon toplantı ve çalışmalarına belirli zamanlarda katılmalı, 

Uygulama öğrencilerine daha çok yönetsel süpervizyon gerektiren okul rehberlik servisinin 

kurumsal işleyişi (nasıl sevk yapılacağı, desimal dosya sisteminin ne olduğu, müfettiş 

denetimi öncesi ve sırasında ne gibi çalışmalar yapıldığı vb.) hakkında uygulamalı 

örnekler göstermeli, 

Uygulama öğrencilerinin okuldaki çalışmalarının başlaması, sürdürülmesi ve 

sonlandırılması aşamalarındaki organizasyon işleri sırasında kolaylaştırıcı olmalı, 

Başarılı bir okul psikolojik danışmanı olarak özellikle sınıf rehberliği ya da küçük grup 

psikolojik danışması gibi yöntemlerle yapılacak uygulamalar için model olmalı ve 

kılavuzluk yapmalı, 

Uygulama öğrencilerinin çalışmalarına bireysel ya da grup halindeyken objektif ve yapıcı 

geri bildirimler vermeli. 

 

Yararlanılacak süpervizyon çeşitleri ve grup süpervizyonundaki öğrenci sayısı 

 

Süpervizyon çeşitleri, grup süpervizyonu, bireysel süpervizyon ve üçlü süpervizyon 

şeklinde olabilir. 

Grup süpervizyonundaki sayı on iki (12) ve üçlü süpervizyonda ise iki öğrenci olmalıdır. 

Bireysel ve üçlü süpervizyonda üstlenilecek öğrenci sayısı en çok altı olabilir. 

  

Yapılması Önerilen Uygulamalar 

 

Gereksinim analizi, 

Öğrenci yeterliliklerinin belirlenmesi, 

Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının değerlendirilmesi, 

Okul eylem planlarının incelenmesi, 

Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu raporlarının değerlendirilmesi, 
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Bireysel görüşmelerin yapılması, 

Küçük grup psikolojik danışması yöntemiyle psikoeğitim programlarının uygulanması, 

Büyük grup rehberliği yöntemiyle psikoeğitim programlarının uygulanması, 

Sınıf rehberliği yöntemiyle psikoeğitim programlarının uygulanması, 

Test dışı teknikler ve psikolojik testler uygulaması, 

Veli ve öğrenci seminerlerinin yapılması, 

Veli görüşmesi yapılması, 

Program değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve 

Sonuç raporları ve brifinglerin hazırlanması ve sunulması 

 

şeklindedir. 

 

Uygulamaların başlangıç ve bitiş süreleri 

 

Süpervizyon toplantıları ile okullardaki uygulamalar, üniversitenin akademik takvimine 

göre planlanarak, dönemin başlatıldığı ilk günden itibaren başlatılmalıdır. Süpervizyon 

toplantıları ve bu uygulamaların sonlandırılması ise 14. haftada olmalıdır. Uygulama 

öğrencileri, gereksinim duydukları ölçüde yarıyıl sonu sınavlarının ilk haftasına kadar 

okullarda uygulama yapabilir. 

  

Başarıyı değerlendirme ölçütleri 

 

Okul psikolojik danışmanlarının kullandıkları yöntemlerle psikoeğitim programları uygular, 

Büyük grup rehberliği yöntemine göre psikoeğitim programı uygular, 

Sınıf rehberliği yöntemi ile psikoeğitim programı uygular, 

Küçük grup psikolojik danışması ile psikoeğitim programı uygular, 
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Görüşmeler yapar, 

Periyodik bireysel görüşme yöntemi ile öğrencilerle bireysel planlamaları hakkında 

görüşmeler yapar, 

Veli görüşmeleri yapar,  

Seminer verir, 

Öğrenci semineri verir, 

Veli semineri verir, 

Test dışı teknikler ve psikolojik testler uygulayabilir, 

Öğrencilere uygun test dışı tekniği seçer, uygular, sonuçları değerlendirir ve ilgililere 

sonuçları bildirir, 

Öğrencilere uygun psikolojik testi seçer, uygular, sonuçları değerlendirir ve ilgililere 

sonuçları bildirir, 

Program değerlendirme süreçlerini yürütebilir, 

Uyguladığı okul psikolojik danışmanlığı yöntemlerine uygun olacak şekilde programı 

değerlendirir ve 

Program değerlendirme sonuçlarına göre önerilerini sıraladığı bir rapor hazırlar. 

  

Öğrenme çıktıları için dersin ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi 

 

Aday psikolojik danışmanın her hafta okullarda yaptığı çalışmalara ilişkin uygulama 

raporlarından oluşan dosya, 

Okuldaki uygulamalarıyla ilgili devam çizelgesi, 

Okul psikolojik danışmanının aday psikolojik danışmanı değerlendirme formu ve 

Aday psikolojik danışmanın, uygulamalarla ilgili kendi gelişimini yansıtan kendini 

değerlendirme formu 
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öğrenim çıktıları için ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanılır. 

Uygun etik davranışlar 

 

Uygulamalarda, mesleğin etik ve diğer profesyonel standartlarına uygun bir biçimde 

davranılmasına önemle dikkat edilmelidir! 
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Okullarda Çatışma Çözme Yöntemi Olarak Akran Arabuluculuğunun Uygulanması 

 

Düşüm BAŞAR 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 

e-posta: dusumbasar@gmail.com 

 

Okullarda öğrencilerin birbirlerine sergiledikleri zorbaca davranışlar fiziksel, duygusal 

ve sosyal gelişim süreçlerini olumsuz etkileyen önemli sorunların başında gelmektedir. 

Akran zorbalığını azaltmak için okul psikolojik danışma servisleri çeşitli bilinçlendirme 

çalışmaları yapmaktadır. Ancak bu çalışmalar halen istenen düzeyde yeterliliğe 

ulaşamamaktadır. Okullarda yaşanan çatışmalar zorbalık boyutuna ulaşmadan, bunları 

barışçıl ve katılımcı yolla çözmek mümkündür. 

Arabuluculuk, çatışma çözümünde kullanılan, tarafsız bir üçüncü kişi yardımıyla 

tarafların iletişim kurduğu bir çözüm sürecidir (Schrumpf, Crawford ve Bodine, 2007). 

Akran arabuluculuğu, temelinde çatışmaların yer aldığı akranların birbirlerine sergiledikleri 

zorbaca davranışları önlemede kullanılabilecek öğrencilerin katılımını esas alan barışçıl bir 

yöntemdir. Akranlar arasındaki arabuluculuk çalışmaları, çatışmalar zorbalık boyutuna 

ulaşmadan onları çözümlemekte olduğu gibi zorbalığın önemli faktörlerinden biri olan 

seyirci etkisini azaltmaya katkıda bulunur.  

Arabuluculuktaki iki temel amaç, okullarda öğrencilerin güvenli, barışçıl ve yapıcı bir 

iletişim kurmasına olanak sağlamak ve yapıcı ve barışçıl iletişim süreçlerini okul dışına 

taşıyarak birçok ortamda sosyalleşmesine katkıda bulunmaktır (Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve 

Balcı, 2009). Bunların yanında bu iki temel amacı destekleyen alt amaçlar mevcuttur. Akran 

arabuluculuk uygulamasını gerçekleştirdiğimiz okul özelinde alt amaçlar, devamlılık arz 

eden bir okul kültürü yaratmak, okuldaki disiplin olaylarını azaltmak, öğrencilerin etkili 
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iletişim becerilerini geliştirmek, sınıf yönetimini geliştirmek ve sürece öğrencileri dahil 

etmek, öğrenci merkezli disiplin yöntemlerini güçlendirmek, öğrencilerin özdisiplin ve 

özsaygılarını desteklemek olarak belirlenmiştir. 

Akran arabuluculuğu programı 65 öğrencisi olan Özel Beylikdüzü Aydınlar 

Ortaokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Programın uygulanmasında ilk adım okulun 

gereksinimlerini ve okulda yaşanan çatışmaların kaynağını belirlemektir. Çatışma çözümü 

için Okuldaki Gereksinimlerin Belirlenmesi anketi okul genelinde uygulandıktan sonra 

çatışmaların öğrenciler arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin kendi aralarında 

yaşadıkları çatışmaların çözülmesinde akran arabuluculuğu programının uygulanması 

konusunda okulda öğretmenler ve idareciler arasında fikir birliğine varılmıştır. Ardından 

okuldaki tüm idareciler ve öğretmenlere arabuluculuk çalışmalarını tanıtıcı bir sunum 

gerçekleştirilmiştir. Programın uygulanmasında ikinci aşama olarak bir arabuluculuk odası 

tahsis edilmiş ve bir zaman çizelgesi hazırlanmıştır. Üçüncü aşama arabulucuları seçme ve 

arabulucuların eğitim sürecinden oluşmaktadır. Programın uygulanacağı 5, 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerine sınıf rehberliği etkinliklerinin birinde akran arabuluculuğu programı 

tanıtılmıştır. Arabulucu seçme aşamasından önce okul koridorlarına programın kısaca 

tanıtıldığı afişler asılmış ve aday öğrencilerin psikolojik danışma servisine müracaatta 

bulunmaları istenmiştir. Arabulucu öğrencilerin belirlenmesinde sosyometriden 

yararlanılmıştır. Öğrencilerden arkadaşlarıyla yaşadıkları bir sorunu barışçıl ve yapıcı bir 

şekilde çözmesine yardımcı olacağını düşündükleri üç sınıf arkadaşının isimlerini yazmaları 

istenmiştir. Aynı yöntem sınıf rehber öğretmenlerine de uygulanmıştır. Hem okul psikolojik 

danışma servisine gelip arabulucu olmaya gönüllü olan hem de sınıfında en çok tercih edilen 

öğrenciler arabulucu öğrenci olarak belirlenmiştir. Seçilen öğrencilerin ailelerine arabulucu 

öğrencinin görev ve sorumluluklarını içeren bir mektup eşliğinde izin formları 

gönderilmiştir. Detaylı bilgi almak isteyen velilerle telefon görüşmeleri ve bireysel 

görüşmeler yapılarak hepsi bilgilendirilmiştir. Arabulucu olarak belirlenen öğrenciler 

empati, etkili iletişim ve etkin dinleme becerilerini içeren arabuluculuk temel eğitim modülü 

olarak adlandırılan bir psikoeğitim programına dahil olmuşlardır. On oturumluk temel 

eğitimden sonra arabulucu olarak çalışmaya başlayan öğrenciler dönem içerisinde bireysel 

süpervizyonlarla desteklenmiştir. Temel eğitimde arabulucu öğrenciler arabuluculuğa karar 

verme, bakış açılarını anlama, çıkarlara odaklanma, kazan-kazan seçenekleri üretme, 

seçenekleri değerlendirme ve anlaşma yapma basamaklarından oluşan arabuluculuk 

modelini öğrenmişlerdir. 
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Arabuluculuk temel eğitimi arabuluculuk sürecini anlatan videolar ve canlandırmalarla 

desteklenmiştir. Teorik oturumlar sonrasında arabulucu olmaktan vazgeçeceğini bildiren bir 

öğrenci, son iki oturumdaki canlandırma pratikleriyle sürece yeniden dahil olmuştur. Temel 

eğitim sonrasında kesinleşen 16 arabulucu öğrenciden 5’i erkek, 11’i kadındır. Arabulucu 

öğrencilerin eğitim oturumlarının tamamlanması ardından arabulucular 2018-2019 eğitim 

öğretim yılının II. yarıyılında göreve başlamışlardır. Bu süreçte on civarında arabuluculuk 

oturumu gerçekleştirilmiştir. Eğitim ardından okulda gerçekleştirilen tüm arabuluculuk 

oturumları okul psikolojik danışmanının yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. 

Okulumuzdaki uygulamanın ilk yılında öğrencilerin sistemle tanışması, çatışmayı 

anlama ve çatışma çözme yöntemleri hakkında bilinçlenmeleri, barışı anlama ve barışçıl 

yöntemleri uygulamaya hevesli olma gibi öncelikli kazanımlar hayata geçmiştir. İdareciler ve 

öğretmenler arabuluculuk hakkında temel bilgilere sahip olmuşlar ve onların konuya ilgi 

duymaları sağlanmıştır. Arabuluculuk sisteminin okul genelinde kabul görmesi ve 

tamamıyla çalışır hale gelmesi, uygulama sürecindeki hataların düzeltilerek devamlılık arz 

etmesi üç ila beş yıllık bir süreyi kapsamaktadır (Türnüklü ve ark., 2009). Sabırla çalışmaları 

güncellemek ve devam ettirmekle, çatışmaları çözme yöntemi olarak arabuluculuk 

uygulamalarının sıklığında ve okuldaki barışçıl ortama etkisinde artış gözleneceğine 

inanmaktayım. 
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