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‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARINDAK‹ REHBERL‹K
SERV‹SLER‹N‹N MEKAN, DONANIM, EK‹PMAN VE

‹NSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN DURUMU*

Filiz YURTAL**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac› MEB’na ba¤l› resmi ilkö¤retim ve yat›l› ilkö¤re-
tim bölge okullar›nda hizmet veren rehberlik servislerinin mekan, donan›m,
ekipman ve insan kaynaklar›na yönelik mevcut durumunun incelenmesi ve ih-
tiyaçlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›d›r. 2003-2004 e¤itim ö¤retim y›l›nda illerin geliflmifl-
lik indeksleri ve ö¤retmen say›lar› dikkate al›narak 22 il ve 1023 psikolojik da-
n›flman araflt›rmaya dahil edilmifltir. Veri toplama arac› olarak Psikolojik Dan›fl-
ma ve Rehberlik Servisi Durum ‹nceleme Anketi kullan›lm›flt›r. E¤itimi Araflt›r-
ma Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan posta yoluyla uygulanan anketler
araflt›rmac› taraf›ndan de¤erlendirilmifltir.  Sonuç olarak, mekan durumu aç›s›n-
dan okullar›n ço¤unda rehberlik hizmeti için yer ayr›lmaktad›r. Rehberlik ser-
vislerinin  bir k›sm› herkesin kolayl›kla ulaflabilece¤i görünür bir yerde yer al›r-
ken, baz›lar› ise okul idaresinin yak›n›nda veya okul merkezine uzak bir yerde
yer ald›¤› görülmüfltür.  Duvar rengi ve yer kaplamas› konusunda standard›n
olmad›¤› tespit edilmifltir. Donan›m ve  ekipman aç›s›ndan yetersiz düzeyde ol-
du¤u bulunmufltur. ‹nsan kaynaklar› aç›s›ndan psikolojik dan›flman bafl›na dü-
flen ö¤renci say›lar›n›n oldukça yüksek oldu¤u tespit edilmifltir. Okullarda psi-
kolojik dan›flman olarak, alan d›fl›ndan atamalar› yap›lan kiflilerin  çal›flt›¤› gö-
rülmüfltür.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Rehberlik servisi, psikolojik dan›flman, ilkö¤retim
okulu

GGiirriiflfl

Okullarda uygulanan psikolojik dan›flma ve rehberlik programlar›, okulun ge-
nel amaç ve hedeflerinin bir parças›d›r. Okulun psikolojik dan›flman› okulun amaç ve
hedeflerini tamamlayan, kapsaml› bir hizmet program› haz›rlamak ve bunu uygula-
makla  sorumludur. Okullarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar ö¤renciler, aileler ve
ö¤retmenler olmak üzere üç gruba hizmet vermektedir. Okullardaki psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlik hizmetleri ö¤rencilerin, birbirleriyle iliflkili üç temel alanda, e¤itsel,
mesleki ve kiflisel geliflim alanlar›nda bilgilerini art›rmak ve karfl›laflt›klar› problem-
lerin giderilmesinde ö¤renciye yard›mc› olmak amac›yla bir bütünlük içerisinde veri-
lir (Kepçeo¤lu, 1995; Bak›rc›o¤lu, 2000; Can 2002).

* Bu araflt›rma Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itimi Araflt›rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤›’n›n
deste¤i ile yap›lm›flt›r.
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Kapsaml› okul psikolojik dan›flma ve rehberlik programlar› yeterli materyal,
teçhizat ve ifli yapmak için bir yere ba¤l› olarak yürütülür. Psikolojik dan›flma ve reh-
berlik hizmetlerinde yeterli ve uygun materyaller okullardaki ö¤rencilerin geliflimsel
ihtiyaçlar›na göre belirlenir. Oyunlar, e¤itimsel kitler, filmler, kay›tlar, kataloglar, ki-
taplar ve di¤er farkl› materyaller okullardaki psikolojik dan›flmanlar taraf›ndan prog-
ram›n özelli¤ine göre kullan›lmaktad›r (Schmidt, 1993).

Okullarda hizmet veren psikolojik dan›flmanlar›n (rehber ö¤retmen) belirle-
nen amaçlar do¤rultusunda yerine getirmekle sorumlu oldu¤u belirli görevleri var-
d›r. Bu görevlerin yerine getirilmesi için, hizmetlerin özelliklerine göre uygun fiziki
ortam›n haz›rlanmas› gerekir. Bu durum Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n 17/04/2001 Tarih
ve 24376 say›l› resmi gazetede yay›nlanan Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma  Hizmet-
leri Yönetmeli¤inin 43. maddesinde afla¤›daki gibi ifade edilmektedir. 

Madde 43 - Resmî ve özel e¤itim-ö¤retim kurumlar›nda rehberlik ve psikolo-
jik dan›flma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik dan›flma servisi ku-
rulur. Bu servise ö¤renci say›s›na göre yeterli eleman atan›r. Hizmetin özellikleri aç›-
s›ndan uygun fizikî ortam ve gerekli donat›m sa¤lan›r.

Di¤er kurumlar gibi okullar da felsefi bir temele dayanan program ve hizmet-
ler bulunur. E¤itimsel fonksiyonlar›n› yerine getirebilmeleri için binalar, araç-gereçler,
finans, personel ve di¤er önemli unsurlar vard›r. Bu fonksiyonun bir bölümü olarak
okul psikolojik dan›flma programlar› da kendine göre fiziksel ihtiyaçlara sahiptir. Bu
ihtiyaçlar›  Schmidt (1993) flu flekilde belirtmektedir:

PPssiikkoolloojjiikk  ddaann››flflmmaa  sseerrvviissii:: Ö¤rencilere, ailelere ve ö¤retmenlere güvenilir
psikolojik dan›flma ve konsültasyon hizmeti sa¤lamak için dan›flmanlar›n okul orta-
m›nda uygun bir yere ihtiyac› vard›r. Psikolojik dan›flma merkezi okul psikolojik da-
n›flma program›n›n düzeyini ve do¤as›n› yans›t›r. ‹lkö¤retim ve ortaö¤retimde psiko-
lojik dan›flma servisleri ö¤rencilerin geliflimsel ihtiyaçlar›, okullar›n büyüklü¤ü ve
okullardaki programlarda seçilen aktivitelerin türüne göre de¤iflir. Tüm bu faktörler
okulun psikolojik dan›flma merkezlerinin düzenleme biçimini etkiler.

TTaassaarr››mm::  ‹deal olarak bir ilkö¤retim birinci kademede psikolojik dan›flma mer-
kezi, grup oturumlar› için genifl bir oda, oyun aktiviteleri ve di¤er hizmetlerle birlik-
te ö¤renci, ö¤retmen, anne babalar ve di¤erleriyle güvenilir oturumlar yapmak için
özel bir ofisi ihtiva eder. Bu genifl oda masa ve sandalyeleri, raflar› içerebilir. (hikaye-
leflen oyunlar, kitaplar ve di¤er materyaller, boyama oyunundan sonra temizlenmek
için lavabo, kil veya ayn› türden araçlar, kendini fark›nda olma envanterleri ve prob-
lem çözme ölçekleri için bir bilgisayar merkezi vb.)

YYeerr:: Okul psikolojik dan›flma merkezlerini düzenlemede eflit derecede önemli
olan yeridir. Psikolojik dan›flma merkezleri okulda herkesin eflit ulaflaca¤› yerde ol-
mal›d›r. Genellikle bu merkezi bir yerde olma anlam›n› tafl›r. Tarihsel olarak psikolo-
jik dan›flma ofisi okul idaresinin yan›nda yer alm›flt›r. Bunun bazen idareciler ve da-
n›flmanlar aras›ndaki iletiflimi kolaylaflt›rma aç›s›ndan avantajlar› olurken zaman za-
man da bu durum engelleyici olmufltur. Çünkü ö¤renci ve ö¤retmenler idarecilikle
dan›flmanl›¤› birlikte alg›lama e¤ilimi içerisine girmifltir. Böyle bir alg›lama okul psi-
kolojik dan›flman›n›n görevlerinin yanl›fl anlafl›lmas›na sebebiyet vermifltir.

MMaatteerryyaall  vvee  aarraaçç--ggeerreeççlleerr: ‹yi düzenlenen ve en uygun yerde olan psikolojik
dan›flma merkezi, planlanan hizmetleri vermek için uygun ve yeterli materyal ve

u FFiilliizz YYuurrttaall

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 228899



teçhizat› dahil etti¤i zaman tam olarak ifllevsel olabilir. ‹lkö¤retim merkezlerinde bu
materyaller çocuklarla dostça iliflkiler kurmak ve oyun terapisinde kullanmak için
oyun ve oyuncaklar› içerir. Yarat›c› araçlar, bilgisayar destekli programlar, oyunlar,
geliflimsel ö¤renme setleri, film fleritleri, kuklalar ve farkl› di¤er araçlar çocuklar›n
güvenli tehdit edilmeyen bir ortamda kendilerini ifade etmeleri,  baflar›l› deneyim ve
sosyal becerileri ö¤renmesine yard›m etmek için kullan›l›r. ‹lkö¤retim ikinci kademe
merkezleri benzer materyallere sahiptir. Sadece onlar ergenlere göre uyarlan›r. Ek
olarak meslek inceleme materyalleri, kendini gelifltirme kaynaklar› ve lise bilgileri
dahil edilir. 

Psikolojik dan›flma ve rehberlik materyallerine ilave olarak okul psikolojik da-
n›flma merkezi için seçilen film fleritleri, video, bilgisayar programlar› ve di¤er araç-
larla kullanmak için uygun ölçüde masa, sandalye ve teçhizatla donat›l›r. ‹lkö¤retim
psikolojik dan›flma merkezleri hem genç çocuklar hem de yetiflkinler için masa ve
sandalyelere sahip olmal›d›r. Psikolojik dan›flmanlar konsültasyon ve havaleler için
özel hatl› telefonu olmal›d›r. Di¤er teçhizata  dosya dolaplar›, projektör, audio ve vi-
deo playerler, bilgisayar ve yaz› makineleri dahil edilebilir. Özetle psikolojik dan›flma
merkezleri tipik olarak

• Ö¤renci ve yetiflkinler için uygun ve yeterli mobilyalar

• Dan›flman ofisleri için iflitsel ve görsel özel donan›m

• Grup aktiviteleri ve konferanslar için masalar

• Her psikolojik dan›flman için bir telefon

• Materyal ve teçhizat için depo alan›

• Kendi kendine ö¤renme ve rehberlikle ilgili programlar için bilgisayar

• Konferans odas›n› kullanma

• Dan›flman›n ofisi d›fl›nda bir bekleme alan› veya aktivite alan›

• Ö¤renci kay›tlar›n›n depolanabilece¤i dan›flma merkezinden uzak güvenli
bir oda böylece uygun personel ulaflabilir.

PPrroobblleemm  DDuurruummuu

Literatür incelendi¤inde okullarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar›n yapmas›
gereken görevler aç›k bir flekilde ifade edilmektedir. ‹lkö¤retimin birinci ve ikinci ka-
demesinde, orta ö¤retimde okul psikolojik dan›flmanlar›n›n yapmas› gereken roller
ayr›nt›l› olarak aç›klanmaktad›r (Schmidt, 1993; Muro & Kottman 1995; Myrick 1997;
Wittmer 2000). Bu rolleri yerine getirebilmeleri için ne tür e¤itim almalar› ve ne tür
becerilere sahip olmas› gerekti¤i konusunda araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Ancak okul
psikolojik dan›flmanlar›n›n bu görevleri yerine getirebilmeleri için ne tür ihtiyaçlar›
oldu¤u konusunda fazla bir çal›flmaya rastlan›lmam›flt›r. Ö¤rencilere, ailelere ve ida-
recilere yönelik olarak farkl› rolleri yerine getirmek durumunda olan psikolojik dan›fl-
manlar için gerekli fiziksel ortamlar›n haz›rlanmas› hizmetlerin daha kaliteli sunul-
mas›na imkan sa¤lar. 

Muro ve Kottman (1995) Amerika Birleflik Devletlerinde 1980’lerde ve 1990’›n
bafllar›nda inflaa edilen ilk ve orta ö¤retim okullar›nda psikolojik dan›flmanlar için bir
yer ayr›ld›¤›n›, eski yap›lanlar›n ço¤unda psikolojik dan›flma hizmetlerinin sa¤lan-
mas› için yer bulma konusu dikkate de¤er derecede psikolojik dan›flman›n yarat›c›l›-
¤›n› kullanmas›n› gerektirdi¤ini ifade etmektedir. Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ha-
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la rehberlik servisi olmayan yada bu hizmetlerin di¤er birimlerle birlikte ayn› yerde
verildi¤i okullar›n bulundu¤u söylenebilir.

Ö¤rencilere, ailelere, ö¤retmenlere ve idarecilere güvenilir psikolojik dan›flma
ve rehberlik hizmetinin verilebilmesi için okul ortam›nda uygun bir yer, uygun dona-
n›m, teçhizat ve  yeterli say›da psikolojik dan›flmana ihtiyaç vard›r. Yer, donan›m,
ekipman ve insan kaynaklar›na yönelik olarak mevcut durumun ortaya ç›kar›lmas›
ve bununla birlikte ihtiyaç durumunun belirlenmesine yönelik çal›flmalara ihtiyaç
vard›r.  

Bu araflt›rman›n temel amac›; MEB’na ba¤l› resmi ilkö¤retim ve yat›l› ilkö¤re-
tim bölge okullar›nda hizmet veren rehberlik servislerinin mekan, donan›m, ekipman
ve insan kaynaklar›na yönelik mevcut durumunun incelenmesi ve ihtiyaçlar›n aç›¤a
ç›kar›lmas›d›r. Bu amaçla afla¤›daki sorulara cevap aranm›flt›r:

1. ‹lkö¤retim okullar›ndaki rehberlik servislerinin mmeekkaann durumu nedir?

2. ‹lkö¤retim okullar›ndaki rehberlik servislerinin ddoonnaann››mm durumu nedir?

3. ‹lkö¤retim okullar›ndaki rehberlik servislerinin eekkiippmmaann durumu nedir?

4. ‹lkö¤retim okullar›ndaki rehberlik servislerindeki iinnssaann  kkaayynnaakkllaarr››nn››nn du-
rumu nedir?

YYöönntteemm

Araflt›rma, MEB’na ba¤l› ilkö¤retim ve yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda hiz-
met veren rehberlik servislerinin mekan, donan›m, ekipman ve insan kaynaklar› aç›-
s›ndan mevcut durumunu ortaya ç›karmaya yönelik olarak belirlenen evrenden an-
ket yolu ile bilgi toplamaya yönelik tarama modelinde bir çal›flmad›r.

ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rma Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› ‹lkö¤retim ve Yat›l› ‹lkö¤retim Böl-
ge Okullar›nda çal›flan psikolojik dan›flmanlar üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Örnek-
lem belirlenirken tabakal› küme örnekleme modeli ve random örnekleme modeli
kullan›lm›flt›r. Örneklem birimi olan psikolojik dan›flmanlar, üç büyük kenttekiler ve
di¤er kenttekiler olmak üzere iki tabakaya ayr›lm›flt›r. Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤-
l› Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünde elde edilen
2001-2002 ö¤retim y›l›n›n istatistiksel verilerine dayan›larak ilkö¤retimde çal›flan
psikolojik dan›flman say›s›n›n 3501 kifli oldu¤u belirlenmifltir. Buna göre araflt›rma-
n›n evrenini 3501 adet psikolojik dan›flman oluflmufltur. Örnekleme illerin geliflmifl-
lik indeksleri ve ö¤retmen say›lar› dikkate al›narak 22 il ve 1023 psikolojik dan›flman
dahil edilmifltir.

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraaççllaarr››

Araflt›rmada rehberlik servislerinin mekan, donan›m, ekipman ve insan kay-
naklar› durumunu belirlemek üzere Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Servisi Durum
‹nceleme Anketi oluflturulmufltur. Anket maddeleri ilgili literatür, konu alan›nda uz-
man görüflü ve okullarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar›n görüfllerinden yararlan›la-
rak oluflturulmufltur. Haz›rlanan anket 15 psikolojik dan›flmana uygulanarak anlafl›l-
mayan maddeler düzeltilmifl ve son flekli verilmifltir.  Anket 4 bölümden oluflmufltur.
Anketin girifl bölümünde okulun genel yap›s›, psikolojik dan›flman say›s› ve özellik-
lerini içeren maddelere yer verilmifltir. Birinci bölümde psikolojik dan›flma ve rehber-
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lik biriminin mekan durumu, ikinci bölümde donan›m durumu, üçüncü bölümde teç-
hizat ve dördüncü bölümde ise   ölçme de¤erlendirme ve e¤itsel materyallere iliflkin
durumu belirlemeye yönelik 20 madde yer alm›flt›r.

VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››

Veriler toplanmas›, 2003-2004 e¤itim ö¤retim y›l›nda MEB’na ba¤l› E¤itimi
Araflt›rma Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan gerçeklefltirilmifl, anketler ço¤alt›-
larak belirlenen örnekleme posta yoluyla gönderilmifl ve doldurularak geri gönderi-
len anketler araflt›rmac›ya ulaflt›r›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr

11..  MMEEBB’’nnaa  bbaa¤¤ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  vvee  yyaatt››ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  bbööllggee  ookkuullllaarr››nnddaa  hhiizzmmeett
vveerreenn  rreehhbbeerrlliikk  sseerrvviisslleerriinniinn  mmeekkaann  dduurruummuunnuu  iinncceelleemmeeyyee  yyöönneelliikk  bbuullgguullaarr

Araflt›rma kapsam›na al›nan ilkö¤retim okullar›n›n % 91,98’inde rehberlik
servisi için ayr›lm›fl bir yer bulunmakta iken % 6,6’›nda ise rehberlik servisi için özel
bir yer bulunmamaktad›r. Rehberlik hizmetleri için yer ayr›lamayan ilkö¤retim
okullar›nda bu hizmetlerin % 30 oran›nda müdür yard›mc›lar›n›n, % 19 oran›nda
ise kütüphane içinde, %11,72’i sekreterlik ile ayn› yerde, %9,86’s› ise ö¤retmenler
odas›nda yürütüldü¤ü tespit edilmifltir. Araflt›rmaya al›nan rehberlik servislerinin
%42,23’ü daha önce baflka amaçlarla kullan›ld›¤› bulunmufltur. Daha önce
%33,80’ni müdür yard›mc›s› odas› olarak, %9,9’u s›n›f olarak, %8,33 okul koruma
derne¤i olarak di¤erlerinin ise spor odas›, memur odas›, depo vb. amaçlarla kulla-
n›ld›¤› tespit edilmifltir. 

Psikolojik dan›flmanlar›n %42,23 grup rehberli¤i/ grupla psikolojik dan›flma
yapmak için yer bulabildi¤ini, %26,88’i bulamad›¤›n›, %28,74 ise k›smen yer bulabil-
di¤ini ifade etmektedir. Rehberlik servislerinin  %67,84’ünün herkesin kolayl›kla ula-
flabilece¤i görünür bir yerde, %15,35’inin okul idaresinin yak›n›nda, %11,24’ünün ise
okul merkezine uzak bir yerde yani herkesin kolayl›kla ulaflabilece¤i görünür bir yer-
de olmad›¤› görülmüfltür.

Okullardaki rehberlik servislerinin duvarlar›n›n rengi  % 32,55’i beyaz,
%23,56’s› sar›, % 11,73 mavi, % 9,78 i yeflil ve  % 6,45 inin pembe renkli oldu¤u; Yer
kaplamas› olarak ise % 35,39’u hal› kaplama, %23,66 n›n karo ve % 21,70 nin beton ve
% 14,08 nin ise mineflo oldu¤u bulunmufltur.

22..  MMEEBB’’nnaa  bbaa¤¤ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  vvee  yyaatt››ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  bbööllggee  ookkuullllaarr››nnddaa  hhiizzmmeett
vveerreenn  rreehhbbeerrlliikk  sseerrvviisslleerriinniinn  ddoonnaann››mm  dduurruummuunnuu  iinncceelleemmeeyyee  yyöönneelliikk  bbuullgguullaarr  

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi araflt›rma kapsam›na al›nan ilkö¤retim okullar›n›n
% 68,91’inde 1 adet çal›flma masas›, %17,40’›nda 2 adet masa, %2,4’ünde ise 3 adet ça-
l›flma bulunmakta, %10,65’inde ise çal›flma masas› bulunmamaktad›r. Okullar›n %
29,13’ünde çal›flma koltu¤u bulunmakta, %50,83’ünde ise çal›flma koltu¤u bulunma-
maktad›r. Okullar›n % 62,66’›nda bilgisayar masas› ve sandalyesi bulunmamaktad›r.
Grup çal›flma masas› okullar›n %83,97’inde bulunmamaktad›r.
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Tablo 1. Rehberlik Servislerinin Donan›m›na ‹liflkin Verilerin Frekans ve Yüz-
de Da¤›l›m›

33..  MMEEBB’’nnaa  bbaa¤¤ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  vvee  yyaatt››ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  bbööllggee  ookkuullllaarr››nnddaa  hhiizzmmeett
vveerreenn  rreehhbbeerrlliikk  sseerrvviisslleerriinniinn  eekkiippmmaann  dduurruummuunnuu  iinncceelleemmeeyyee  yyöönneelliikk  bbuullgguullaarr

Tablo 2. Rehberlik Servislerinin Ekipman›na ‹liflkin Verilerin Frekans ve Yüz-
de Da¤›l›m›

Tablo 2’ye bak›ld›¤›nda okullar›n %48,1’inde 1 adet bilgisayar bulunmakta;
%51,22’inde ise bilgisayar bulunmamaktad›r. Okullar›n %23,4’ünde bilgisayar yaz›-
c›s› bulunmaktad›r. Okullar›n % 2,64’ünde 1 adet video, 6,16’›nda 1 adet cd kasetça-
lar, 6,55’›nde yaz›l›m programlar›, 2,74’ünde zekaoyunlar› ve oyun setleri, 3,81’inde
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yaz› tahtas›, %5,05’inde internet ba¤lant›s›, %3,52’inde VCD ve DVD player bulun-
maktad›r.   

44..  MMEEBB’’nnaa  bbaa¤¤ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  vvee  yyaatt››ll››  iillkköö¤¤rreettiimm  bbööllggee  ookkuullllaarr››nnddaa  hhiizzmmeett
vveerreenn  rreehhbbeerrlliikk  sseerrvviisslleerriinniinn  ‹‹nnssaann  kkaayynnaakkllaarr››  iilliiflflkkiinn  dduurruummuunnuu  iinncceelleemmeeyyee  yyöönnee--
lliikk  bbuullgguullaarr

Araflt›rma kapsam›nda ele al›nan okul, ö¤renci ve rehber ö¤retmen say›lar› in-
celendi¤inde bir rehber ö¤retmene düflen ö¤renci say›lar›n›n (Adana ‹linde 1651, Van
‹linde 1175, ‹stanbul’da 1126, Hatay 1165 ö¤renci vb.) oldukça yüksek oldu¤u bulun-
mufltur. 

Mezun olduklar› bölümlere göre incelendi¤inde rehber ö¤retmenlerin %
70’inin psikolojik dan›flma ve rehberlik bölümünden, %13,80’inin psikoloji bölümün-
den, %5,5’i e¤itimde program gelifltirmeden ve  %6,1’i ise üniversitelerinin farkl› bö-
lümlerinde mezun oldu¤u tespit edilmifltir.

TTaarrtt››flflmmaa

Araflt›rman›n MEB’na ba¤l› ilkö¤retim ve yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda
hizmet veren rehberlik servislerinin mekan durumunu  incelemeye elde edilen sonuç-
lara göre okullar›n büyük bir ço¤unlu¤unda rehberlik servisi için yer ayr›ld›¤› bulun-
mufltur. Ancak hala rehberlik hizmetleri için yer ayr›lmayan okullarda bulunmakta-
d›r. Okullar›n büyük bir ço¤unlu¤unda rehberlik servisinin bir odal› oldu¤u tespit
edilmifltir. Araflt›rmada psikolojik dan›flmanlar servislerin iki odal› olmas› gerekti¤i
konusunda görüfl bildirmifllerdir. Buna göre bir oda genel çal›flma odas› olarak di¤er
oda ise bireysel ve grupla çal›flma etkinlikleri olarak kullan›lmas› düflünülmüfltür. Bu
tür etkinliklerin yap›lmas› için psikolojik dan›flmanlar okullar›nda s›k›nt› yaflad›klar›-
n› ifade etmektedir. Psikolojik dan›flmanlar›n ö¤rencilere, anne babalara ve ö¤retmen-
lere güvenilir psikolojik dan›flma ve konsültasyon hizmeti sa¤lamak için okul orta-
m›nda uygun bir yere ihtiyac› vard›r. Schmidt (1993) ideal olarak bir ilkokul psikolo-
jik dan›flma merkezinin grup oturumlar› için genifl bir oda, oyun aktiviteleri ve di¤er
hizmetlerle birlikte ö¤renci, ö¤retmen, anne babalar ve di¤erleriyle güvenilir oturum-
lar yapmak için özel bir ofisi içermesi gerekti¤ini belirtmektedir. Rehberlik servisleri-
nin daha ifllevsel olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için daha genifl mekanlar›n
tercih edilmesi hizmetin kalitesini art›rabilir.

Rehberlik servislerinin herkesin ulaflabilece¤i görünür bir yerde olmas› hiz-
metlere ulafl›m aç›s›ndan önemlidir. Bu konuda araflt›rmadan elde edilen verilere gö-
re okullar›n bir bölümünde bu duruma uygun olarak odan›n tahsis edildi¤i görül-
mektedir. Baz› yerlerde ise rehberlik servislerinin okul idaresine yak›n bir yerde veya
herkesin ulaflabilece¤i görünür bir yerde olmad›¤› bulunmufltur. Rehberlik servisinin
okul idaresine yak›n olmas› ö¤renciler ve ö¤retmenler taraf›ndan verilen hizmetlerin
idari bir görev gibi alg›lanmas›na neden olabilir ve bu durum sak›nca oluflturabilir.
Rehberlik servislerinin okulun uzak bir köflesinde yer almas›, görünür bir yerde ol-
mamas› da hizmetlere ulafl›m› zorlaflt›rd›¤› için sak›nca olarak karfl›m›za ç›kabilir. Psi-
kolojik dan›flma merkezleri okulda herkesin eflit düzeyde ulaflabilece¤i okulun mer-
kezine yak›n, ulafl›labilirli¤i kolay olan bir yerde bulunmas› gerekmektedir (Gysberg
& Henderson 1994, 224; Schmidt 1993,  58). Smith (1993) psikolojik dan›flma biriminin
okul idaresinin yan›nda yer almas›n›n bazen idareciler ve psikolojik dan›flmanlar ara-
s›ndaki iletiflimi kolaylaflt›rma aç›s›ndan avantajlar› olurken, zaman zaman da bu du-
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rumun engelleyici oldu¤unu, ö¤renci ve ö¤retmenler idarecilikle psikolojik dan›fl-
manl›¤› birlikte alg›lama e¤ilimi do¤urdu¤unu ifade etmektedir. Psikolojik dan›flma
merkezinin yeri görünürlü¤ü art›rmal›, okulda tüm gruplar aras›nda iletiflimi kolay-
laflt›rmal›, insanlar› içeri girmeye davet etmelidir. Okulda herkes psikolojik dan›flma
program›ndan yararlanabilmelidir. 

Bu araflt›rma bulgular›na göre rehberlik servislerinin yer kaplama ve duvar
rengi konusunda belli bir standard›  oldu¤u söylenemez. ‹ç mekan›n taban döflemesi,
duvarlar›n rengi verilen hizmetlerin özelli¤i aç›s›nda önem tafl›maktad›r. Okullarda
renk planlamas› gereklidir (Thompson 1973, 78). Thompson (1973)’a göre, birçok oto-
rite taraf›ndan kabul edildi¤i gibi; çocuklar›n büyürken renk tercihlerinde s›cak renk-
lerden so¤uk renklere do¤ru olumlu bir de¤ifliklik olmaktad›r. Bu durumda  farkl›
akademik düzeylerde renk konusu planlan›rken, tercihlerin de¤iflebilece¤i dikkate
al›nmal›d›r. S›cak renkler ilkö¤retim düzeyi için daha uygun olabilir. Yer kaplamada
ise hal› kapl› zemin tercih edilmektedir. Hal› kaplama e¤itimsel çevrelerde ses geçir-
meyen en etkili dizayn faktörlerinden biridir. (Hawkins & Lilley, 1998: akt. Booher
2001). 

MEB’na ba¤l› ilkö¤retim ve yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda hizmet veren
rehberlik servislerinin donan›m durumu incelendi¤inde rehberlik servislerinin ço-
¤unlu¤unda çal›flma masas›n›n oldu¤u görülmekte ancak halen çal›flma masas› olma-
yan yerler de bulunmaktad›r. Çal›flma koltu¤u, bilgisayar masas› ve sandalyesi, grup
çal›flmalar› için masa ve sandalyenin oldukça yetersiz oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
flartlar alt›nda kaliteli bir hizmetin verilmesinden söz edilemez. ‹deal olarak ilkö¤re-
tim birinci kademede psikolojik dan›flma merkezinde ö¤renci, ebeveyn, ö¤retmen ve
di¤er kiflilerle güvenilir oturumlar yapmak için özel bir ofis, grup oturumlar›, oyun
aktiviteleri ve di¤er hizmetler için genifl bir oda bulunur. Bu genifl odada masalar,
sandalyeler, zeka oyunlar›, kitaplar› ve di¤er materyalleri depolamak için raflar; kil,
boyalarla, vb. oynad›ktan sonra temizlik için bir lavabo bulunmas› gerekir (Shmith,
1993, 57). Uygun ölçüde masa, yumuflak, rahat ve kumafl kapl› sandalyeler ziyaretçi-
lerin rahatlamas›n› sa¤layacak ve psikolojik dan›flma sürecini kolaylaflt›racakt›r
(Shertzer & Stone, 1974). 

Rehberlik servislerinin ekipman durumuna yönelik sonuçlara bak›ld›¤›nda
rehberlik servislerinin yar›s›nda bilgisayar bulunmamaktad›r. Bilgisayar yaz›c›s›, vi-
deo, cd kasetçalar, yaz›l›m programlar›, zeka oyunlar› ve oyun setleri, ve internet ba¤-
lant›s› aç›s›ndan oldukça yetersiz oldu¤u görülmektedir. Özel hatl› telefon rehberlik
servislerinin ço¤unda bulunmamaktad›r. Shmith (1993, 62) bütün psikolojik dan›fl-
manlar›n konsültasyon ve havale etme iflleri için özel hatl› telefon, bilgisayar, bilgisa-
yar yaz›c›s›, dinleme cihaz›, video, rehberlikle ilgili programlara sahip olmalar› gerek-
ti¤ini ileri sürmektedir. 

Araflt›rmada rehberlik servislerinin insan kaynaklar›na iliflkin sonuçlar› ince-
lendi¤inde bir psikolojik dan›flmana düflen ö¤renci say›s›n›n oldukça yüksek oldu¤u
görülmüfltür. Bu durum hizmetin sa¤l›kl› bir flekilde verilmesini aksatabilir. Millî E¤i-
tim Bakanl›¤›na ba¤l› okul ve kurumlar›n yönetici ve ö¤retmenlerinin  norm kadrola-
r›na iliflkin yönetmeli¤in Madde 13-b f›kras›nda okul rehberlik servisleri için, özel e¤i-
tim okul ve kurumlar›ndan ö¤renci say›s› 25 ve daha fazla olanlar›n her birine 1, ilk
ve orta ö¤retim kurumlar›ndan ö¤renci say›s› 150 ve daha fazla olanlar›n (ilkö¤retim
kurumlar›nda okul öncesi ile 1-5’inci s›n›f ö¤renci say›lar› hariç) her birine 1, yat›l› ve-

u FFiilliizz YYuurrttaall

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 229955



ya pansiyonlu okullar›n ö¤renci say›lar›na bak›lmaks›z›n her birine 1, psikolojik da-
n›flman norm kadrosu verilecek. Buna, özel e¤itim kurumlar›nda ö¤renci say›s›n›n
100 ve 100’ün katlar›na, di¤erlerinde ise 500 ve 500’ün katlar›na ulaflmas› halinde her
defas›nda 1 psikolojik dan›flman norm kadrosu eklenece¤i ifade edilmektedir. Arafl-
t›rma sonuçlar›na göre okullarda psikolojik dan›flman say›lar›n›n yetersiz oldu¤u gö-
rülmektedir. 

Bu araflt›rman›n bulgular›na göre psikolojik dan›flmanlar›n büyük ço¤unlu¤u-
nun (%70) lisans e¤itiminin Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik oldu¤u görülmektedir.
Ancak alanda farkl› lisanstan mezun olan kiflilerin de psikolojik dan›flman olarak ça-
l›flt›¤› tespit edilmifltir. Bu durum hizmetin kalitesi aç›s›ndan istenen bir durum de¤il-
dir. Hizmet özel becerilere sahip olmay› gerektirdi¤i için psikolojik dan›flma becerile-
rine sahip olmayan kifliler, bireyin geliflimine zarar verebilir. Psikolojik dan›flman e¤i-
tim programlar›nda psikolojik dan›flma teorileri ve beceri e¤itimi, insan geliflimi teori-
leri, psikolojik dan›flmada grup prosedürleri, de¤erlendirme becerileri, mesleki geli-
flim teorileri, bilgi, araflt›rma, sosyal ve kültürel temeller ve mesleki düflünceler alan-
lar›nda dersler okutulur (Shmith, 1993, 266). Psikolojik dan›flmanlar , farkl› bir mesle-
ki e¤itim sürecinden geçmekte ve mesle¤in yap›lmas›na yönelik olarak özel beceriler
ile donat›lmaktad›r. Herhangi bir alandan mezun olan kiflilerin bu hizmeti vermeleri
bu aç›dan mümkün görünmemektedir. 

Araflt›rma bulgular›na dayal› olarak araflt›rmac›lara ve ilgililere yönelik olarak
afla¤›daki öneriler gelifltirilebilir.

1. Araflt›rma sonuçlar›na göre bir psikolojik dan›flmana çok fazla say›da ö¤-
renci düflmektedir. Okullara psikolojik dan›flman atan›rken okulun ö¤ren-
ci mevcudu göz önüne al›nmas› ve buna göre uygun say›da psikolojik da-
n›flman›n atamas› yap›lmas› ö¤rencilere verilecek hizmetin kalitesini art›-
rabilir. 

2. Hizmetin kalitesi ve profesyonel düzeyde sunulmas› için psikolojik dan›fl-
manlar›n atamalar›nda Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik alan›ndan mezun
olman›n koflul olarak getirilmesi ve alan d›fl› atamalara izin verilmemesi
hizmetin alanda yetiflmifl kifliler taraf›ndan sunulmas›n› sa¤layacak ve hiz-
metin verildi¤i kesime daha yararl› olmas›n›  sa¤layabilir. 

3. Rehberlik hizmetlerinden okulda bulunan herkesin eflit düzeyde yararla-
nabilmesi için rehberlik servislerinin herkesin ulaflabilece¤i, görünür bir
yerde  olmas›na özen gösterilmesi rehberlik servislerine ilgiyi art›rabilir. 

4. Hizmetlerin daha kapsaml› sunulabilmesi için rehberlik servisi iki oda ola-
rak düflünülmeli ama bu sa¤lanam›yorsa, genifl bir oda olmas› verilen hiz-
metlerin çeflitlili¤i aç›s›ndan önemlidir olabilir.

5. Rehberlik hizmetlerinin ö¤retimden farkl› olmas› sebebiyle rehberlik ser-
vislerinin  okulun e¤itim düzeyine göre iç dizayn›n›n s›n›f veya ö¤retmen-
ler odas›ndan farkl› bir flekilde düzenlenmesine özen gösterilmesi, uygun
mobilya ve ekipman deste¤i sa¤lanmas›, ziyaretçilerin kendilerini rahat
hissedebilece¤i ortamlar oluflturulmas›na katk› sa¤layabilir.

6. Rehberlik hizmetlerinin farkl› do¤as›ndan dolay› hizmet sunulan mekan›n
duvarlar›n›n rengi  hizmet verilen grubun özelliklerine uygun seçilmesi,
taban kaplamas›nda ses geçirmeyen ve s›cak bir ortam oluflturmaya katk›
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sa¤layacak malzemenin kullan›lmas›na dikkat edilmesi hizmeti verilen ke-
simin hoflnutlu¤unu art›rabilir, daha davet edici bir özellik kazand›rabilir.

7. Okullarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar›n yararlanabilmesi için materyal
deste¤i sa¤lanmas›, kaynak kitaplar, bilgisayar programlar›, zeka ve oyun
setleri ve di¤er materyaller yönünden zenginlefltirilmesi psikolojik dan›fl-
manlar›n okullarda daha verimli hizmet vermesine katk› sa¤layabilir.

8. Havale ifllemleri, veli ve ö¤renci ile ilgili kiflilere ulaflma ve koordinasyo-
nun sa¤lanmas› bak›m›ndan ba¤›ms›z bir telefon hatt› ve internet ba¤lan-
t›s›n›n olmas› psikolojik dan›flmanlar›n hizmeti sunmalar›n› kolaylaflt›rabi-
lir. 

9. Yeni okullar infla edilirken okul binalar›n›n planlar›nda rehberlik servisle-
rine yer verilmesi, rehberlik servislerinin yeri ve büyüklü¤ü konusunda
standard›n›n oluflturulmas›na yarar sa¤layabilir. 

10. Rehberlik servislerinin nas›l olmas› gerekti¤ine iliflkin yeni araflt›rmalar›n
yap›lmas› bu konuda standartlar›n oluflturulmas›na katk› sa¤layabilir. 
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PRESENT CONDITION OF OFFICE, MATERIALS,
EQUIPMENT AND PERSONNEL IN COUNSELING

SERVICES AT PRIMARY SCHOOLS*

Filiz YURTAL**

AAbbssttrraacctt

The main purpose of this research is  to study on present condition of
office, materials, equipment and personnel in the services of counseling at ele-
mentary school and to determine their needs.  The research  was conducted with
1023 counselor in 22 provinces according to their development index  in 2003-
2004 academic calender (year). School Counseling Facility Survey was used for
surveying. The survey sent to the counselors selected at different schools in 22
provinces by the Department of Education Research and Development in The
Ministry of National Education, then  the researcher was studied and evaluated
on the collected data. According to this study, many schools have private conu-
seling office for counselors. The counseling services are located in central area in
some schools, but  some others have the services far from the central of the scho-
ol or administrative offices. There are no applicable standards  for carpeted flo-
ors and wall colors. Materails and equipment are  insufficient in the services.
The number of students per counselor are too high. Some personnels, not edu-
cated as counselor,  are working as counselors in some schools. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Counseling sevice, counselor, primary school
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