
 

 
     

      
 

 
                       

 

                  

                        PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK – HOŞ GELDİN 2022  
 

                                                                                                     
 

                                                             

                                                              Değerli Velilerimiz Merhaba,  

 

2022 yılını  en güzel  dileklerimizle ve heyecan içinde 

karşılıyoruz. Yeni  yılın sizlere, ailenize ve insanlığa 

barış, sağlık getirmesini  dilerken gökkuşağı gibi  

rengarenk, ay gibi parlak öğrencilerimizin başarılı  

bir yeni  yıl  geçirmesi ni temenni ederim .            
 

                            Değerli velilerimiz; bu ay PDR bültenimizin konu içeriği, 
                         -  Mesleki eğitimde PDR’nin önemi, 
                         -  Öğrenci koruma politikası (ÖKP), 

                         -  2.dönem itibariyle bireysel görüşmeler ve dikkat edilmesi gerekenler, 
                         -  Öz denetim becerileri ve ev içi düzenlemeler. 
                           
                            Keyifli Okumalar... 

 

Mesleki Eğitimde PDR’nin Önemi 
                        ‘’İnsan hayatını etkileyen büyük taşlardan en önemlisi; meslek seçimi’’ 

 

Mesleki Rehberlik, bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımalarına yönelik 
özelliklerine uygun  olan mesleği seçmeleri, seçtiği mesleğe hazırlanmaları  
ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan profesyonel yardım hizmetle 

ridir. 
 
Bu konuda hazırlanan dokümanlar ve yapılan seminer konuları aşağıda 

sıralanmıştır; 
 
‘’İş’’ insanı hayata bağlayan en önemli bağlardan biridir. 

İş ve meslek, bireyin varoluşunun anlamını yakalamasını sağlar. 
Özsaygı ve öz güvenin temelinde bir meslek sahibi olmak çok önemli bir yer 

tutar. 
İnsan içinde bulunduğu dünyaya topluma üreterek katkı yaptıkça kendisini 
daha değerli ve önemli hisseder. 

Bir mesleğe yönelme, bireyin diğer kararlarını da etkiler. Eş seçimi, yaşanabi 
lecek yer seçimi, toplumsal çevrenin oluşması meslek seçiminden etkilenir. 
İnsan; hayatın uzun bir bölümünü mesleğe hazırlanarak ve onu icra ederek 

geçirir. 
 

Tüm bu aşamaları ve insan hayatında çok önemli bir yere sahip olan Mesleki 
Rehberlik alanında ‘’Data Kolejleri’’ olarak ‘’Benim Geleceğim Benim Kari  
Yerim’’ etkinliği ile birçok meslek grubunun önde gelen isimlerini ve meslek 

lerini tanıtmak üzere okulumuza davet ederek bu alanda aktif rol oynamakta 
yız. 

  
Tutum-Davranış   
                                                                                          
2021-22 akademik yılı 1.döneminde gözlemlerimiz bize; okul, aile ve toplum aynı  

doğrultuda, kararlılık ve tutarlılıkla yol aldığında, tutum ve değişikliğinin öğrenci  
davranışlarına başarıyla yansıdığını gösterdi.  

 

Bu süreçten hep birlikte ders çıkarabiliriz. İstenilen ve amaçlanan tutumları 
edinmede ve edindirmede çocuk ile etkileşim aynı doğrultuda olursa olumlu 
değişim kaçınılmazdır.  Unutmayalım çocuğun rol modeli anne ve babasıdır. 

Bu duruma paralel olarak olumlu tutum ve davranışı çocuk aileden görüp 
uygular. 

Saygı ve sevgilerimizle,  

Seçkin Uğur Demirci  

 
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Lise 

 
Son yıllarda öğrencilerin “beden algısı”, “beden memnuniyetsizliği”, “kilo 

verme ihtiyacı”, “yoğun diyet programları”, “aşırı spor yapma hali”, “dış 
görünüşle aşırı meşguliyet”, “hayır diyememe” gibi konularda konuşma 
ihtiyaçlarının çoğaldığını fark etmekteyiz. Görüşmelerimizde, yaş dönemi 

özellikleri gereği doğal olarak daha dürtüsel o lan, “bana b ir şey olmaz” 
alg ısına sahip , sosyal hayatların ı önceliklendiren gençlerin, gündelik 

hayatlarında riskli kararlar almaya yatkın o lab ild iklerin i de 
gözlemlemliyoruz. 

 

 

 

Çocuklarınızla yapacağınız 

sohbetlerde olumlu beden imajını 

desteklemek için onlara rol model 

olmanız; sağlıklı beslenme, kişisel 

hijyen ve uyku alışkanlıkları gibi 

tutumları desteklemeniz önemlidir. 

 
 Öğrenci Koruma Politikası Nedir? (ÖKP) 
 

  Öğrenci koruma politikası, bir eğitim kurumunun öğrencilerini her türlü ihlalinden, 
  istismardan korumak üzere koruyucu ortamı sağlamaya yönelik sorumluluğudur. 
  ‘Öğrencilerin Korunması Politikası, kurumların personelinin, operasyonlarının 

  ve programlarının çocukların haklarının güvence altına alınmasına ek olarak 
  çocukları her tür riskten korumayı ve kurumun içerisinde ve çocuğun bulunduğu 
  bütün ortamlarda korunmasını sağlamayı, bunun için işbirliği yapmayı ve çocukların 

  güvenliği hakkındaki endişelerini ilgili kuruluşlara bildirmeyi ve sonuçlarını takip 
  etme sorumluluğunu içerir.’ 

 

  Hedef ve Odak Nokta 
 
   Aktif ve bütün bir şekilde öğrenci koruma politikası, personeline ve bütün çalışanla 

   rına öğrenci koruma konuları ile ilgili sergilenilmesi gereken bütün davranışlar hak 
   kında net bir tavırla yönlendirmeler sağlar. Sergilenen bu aktif politika kurumlarımı  

   zın pratiklerini ve prosedürlerini etkin bir formatta uyguladığımızı net bir şekilde  
   belirler. Uygulanan bu politika öğrencinin sosyal, akademik ve mesleki gelişimini 
   destekler nitelikte olup gözetimlerinin hassasiyetle yapıldığının açıkça taahhüt eder. 

   Öğrencilerimizin öz yeterlilik ve öz imaja sahip olmalarının, kendilerine yardımlarda  
   bulunabilecek öğretmenleri ve personellerimizin varlığı istismar vb. durumların önle 
   nilmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin kendini emniyette ve güvende  

   hissettiği; dinlemek ve çözüm odaklı yaklaşımla konuşmanın hayati önem taşıdığı, 
   tüm bu durumlara ek olarak ahlaki yapının sağlamlığına yönelik, saygı ve sevginin  

   iletişim becerilerini arttırdığını bilmeleri sağlanır. 
 

  2.Dönem İtibariyle Bireysel Görüşmelerimiz 
 

 - Öğrencilerimiz kendilerini geliştirmek istedikleri birçok konu hakkında PDR             
hizmetlerinden faydalanabilirler. 

 
-Aileler, öğrencisi ile ilgili olumlu veya olumsuz konular hakkında öğrenci ile ilgilenen  
PDR uzmanından destek ve randevu alabilirler. 

 
-Randevu taleplerimiz okul psikolojik danışmanının kendisinden alınmalıdır.  
PDR uzmanları tarafından kaliteli zaman ayrılabilmesi için randevuların bir hafta önceden 

alınmasına özen gösteriniz. 
 

-Ulaşılması ve ulaştırılması gereken acil durumlarda PDR uzmanlarına e-mail veya  
telefon yoluyla da ulaşabilirsiniz. 
 

-PDR uzmanlarına telefon veya e-mail ile ulaşamadığınız durumlarda okul halkla  
ilişkiler birimi aracılığı ile psikolojik danışma veliye ulaşabilir. 

 

 Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

 
 Görüşme öncesi öğrenci veya veli, randevu değişikliği var ise 2 gün öncesinden 

 PDR servisine bildirmelidir. 
 Öğrenci görüşmesi ders saatine denk geliyorsa ilgili ders öğretmeninin 
 görüşü alınarak görüşme gerçekleştirilir.  

 Taraflar görüşmeye zamanında gelmeye özen göstermelidir. 
 Görüşmeler gizlilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilir.  
 Görüşmelerde koşulsuz kabul ilkesi ve hoşgörü önemlidir.  

 Alınan kararlar önemlidir ve bu doğrultuda görüşmeden sonra davranılır.  
 Görüşme talepleri okul sonrası da gerçekleştirilebilir. 

                    
 

ÖZDENETİM BECERİSİNİ GELİŞTİRME 

Özdenetim nedir? 

İç kontrollü disiplin  olarak da ifade edilen özdenetim, kişin in kend isi ve 
dünya arasında daha  iy i, daha ideal b ir uyuma sahip olması için kendini 
değiştirme ve uyarlama kapasites i o larak tanımlanab ilir. 

Onarıcı, yenileyici ve yaşantısal nitelikleri olan özdenetim becerisi kişinin 
isteklerini, arzularını bastırabilmesi ya da değiştirebilmesin in yanı sıra 

istenmeyen davranışsal eğ ilimleri de kontrol ederek  onları yapmaktan 
kaçınmasına yardımcı o lur. Yapılan çalış malar gösteriyor ki özdenetim 
becerisi, fiziksel ve zihinsel sağlık, akademik başarı ve mutlu luk da dahil 

olmak üzere çocukların sah ip o lmalarını  isteyeceğimiz birçok özellik ile  
yakından iliş kili b ir beceridir. Özdenetim kendi için  iki önemli alt boyut 
içermektedir. Bunlardan birincisi gerekli olduğunda uzun vadede elde 

edileceklerin b ilinmes i, yan i hazzın ertelenmesi; ikincisi ise kontrolün 
kendi kendine başlat ılması, yan i özdenet im becerisi geliştikçe dışarıdan 

hatırlatmaların azalmasıd ır. 

Marshmallow Deneyi: 
 

“ Zevki Ertel eme B ecerisi T esti ” ol arak da anıl an bu çalışma 

W alter Mischel tarafından 1970 yılı nda 4-6 yaş arasındaki 

çocukların kendil erini kont rol etme ve duygularını yönetme 

beceril erini öl çmeyi hedefl emektedir. Özdenetim beceri sinden 

bahsederken üzerinde en çok durulan konulardan bir tanesi olan 

hazzı ert el eyebilme becerisi bu çalışmanın temelini 

oluşturmaktadı r. 

 

Yapıl an bu çalışmada çocuğun hem 

duygularını hem davranışl arını kont rol 

etmesi beklenmektedir. Yani çocuk hem 

güdülerini kontrol edebilmeli hem de 

beklerse daha iyisini kazanmanın mantıklı 

ol acağını düşünerek bu yönde karar 

verebilmeli. Deneyde bazı çocuklar bu 

beceriyi sergil erken diğerl erinin bunu 

yapmakta zorl andığı gözl emlenmektedi r.  

Özdenetim becerisi yüksek olup 

deneyde ist enil eni yapabil en 

çocukların il eri yaş l arda daha yüksek 

akademik başarılara ve daha sağlıklı 

sosyal ili şki l ere sahip olduğu 

görülmüştür.  

Çocuklarda özdenetim becerisinin geliştiğini nasıl fark ederiz? 
 

Çoc ukl ar içi n disi pl i n uygul am al arı il e varılm ak 

istenen asıl sonuç kendi öz denetiml eri ni 

sağl am alarıdır . Çoc ukl arı n ne yapı p  

yapm am aları gerektiği ni bili p, uyarıl ar a gerek 

kalm adan kendi kendil eri ne yapm al arı ve 

yaptıkları davranışı n s orumlul uğunu da 

alabilm eleri; iç kontroll ü disi pl i n yani öz denetim 

geliştirm el erine bağlı dır. Çoc uğun cez a korkus u 

ile kaçı ndığı bir davranış, ebeveyn olm adı ğı nda 

kontrolsüzc e kullanılıyorsa ç oc uk öz denetim 

yeteneği kaz anm amış dem ekti r. Doğru ol anl a 

olm ayanı henüz içselleştirem emiştir.  

 

 
 

Özdenetim; 

Kendi ni , duygu ve düş üncel eri ni yönetm edi r. 

 
Hedef belirl em e ve bu hedefe göre kendini 

hareket e geçirm edir. 

 

Harekete geç erken dış etkenlerden bağımsız  

kalabilme, duygu ve ist ekl eri ni de kontrol 

edebilmedir . 

 

 

Aksili klere  rağ me n yolu na de vam  e debil me , r uh  

duru m un u dü zenl e yebil me dir.  E ngell eri a şma k içi n  

mor al bo zu kl uğ u nu n  e tkilerine  ken dini  kapa m adır .  

 

Kişini n bazı kuralları benims em esi ve dış 

uyarılar a gerek kalm adan bu kurall ar a kendi 

kendi ne uyması dır. O lumlu ve ol ums uz 

duyguları nı yönlendir ebilme ir adesi ne s ahi p 

olm ası dır . 

 

 
Karar verme ve uygulam a, karar ve 

davranışl arı nın s onuçları nı kabullenm edi r. 

Davranışları nın s orumlul uğunu t aşımaya aday 

olm adır . 

 

Öfkeni n zararları nı bil er ek i ns anı n kendi 

kontrol ünü her durum ve şartt a eli nde  

tutm asıdır . Kendi ne sı nır koym adır. İstekl eri ni 

zarara dönüş ebil ecek noktada durdurabilm ektir . 

 
 

Ne yapı p yapm am ası gerekti ğini bi li p kendi  

kendine yapma, sürekli uyarı ve ikaza gerek  

kalm adan görevleri ni yeri ne getirm edir . 

Sorumlul ukl arını yeri ne getirm eni n en doğal  

yol udur . 

 

Neyi ne zaman yapac ağını ve bunun içi n ne 

kadar zam ana i htiyacı ol duğunu bilm esi dir . 

Gereken zamanda olm ası gerekti ği yerde veya 

yapm ası gereken işin başı nda ol abilm ekt ir . 

 
Kendi kendin i yönetme yeteneğidir. Ne tamamen duygusal ne de 
tamamen mantıkla davranma, ikisin in arasında dengey i kurmadır. 
Okul çağında olan tüm çocukların ders takib i yapab ilme, yönergeleri 

uygulayabilme, sorumlulukların ı zamanında yerine getireb ilme, sınıf 
tartışmalarında sırasını bekleyerek söz alab ilme g ibi becerilerd ir. 

 

Neden bazıları özdenetim konusunda daha çok zorlanır? 

 
Özdenetim becerisi her b ireyde far kl ı  zaman larda ve 

farkl ı düzey lerde gel işir. Parma k izimiz kadar far kl ı 

ola n kişi lik öze ll iklerimiz,  de ney imler, içinde 

bulunu lan durumlar ve da ha b irçok fa ktörün de 

etkis iy le bazı çocuklar duygu ve da vranış larını  

kontr ol e tme kte ya şı tlar ına  göre bira z daha fa zla 

zorla nabilirler.  

 

Özdenetim becerisinin ge lişmes ini o lum suz  etkileyen 

en yaygın sebeplerde n bir tanesi d ikkat ve oda klanma 

konu larıd ır. Kayg ı sev iyes in in yükse k o lması ya da 

kaygı  yaratan bir durum un içerisinde olma k 

çocukla rın kendiler in i kontr ol  etmelerini zorla ştıran  

sebe ple rde n bir d iğer id ir.  

 

Nedeni her ne olursa olsun, özdenetimin zay ıf olması çocukların kend ileri 

için de rahatsızlık veren bir durumdur. Özellikle  ne yapmaları gerektiği 
konusunda farkındalığ ı yüksek olan çocuklar kendilerin i kontrol 
edemedikleri durumlarda utanmış  ya da hayal kırıklığı h issedebilirler. 

 
Böyle durumlarda çocukları anlayabilmek ve destekleyeb ilmek 

becerilerin i geliştirmek konusunda motivasyonların ı artıracakt ır. 
 

Çocuğumuzun özdenetim becerisinin gelişmesini nasıl sağlarız? 
 

Özdenetim becerisi çocukların erken yaşlardan itibaren sahip  olmalarını 

beklediğ imiz ve zaman içerisinde gelişen bir beceridir. Çocuklar 
büyüdükçe duygu ve davranışların ı kontro l etme konusunda daha 

başarılı olab ilirler. Çocukların özdenet imin i geliştirebilmesi için zamana 
ihtiyacı vard ır. Çocuklar doğruyu yanlışı öğrense bile davranışlarını buna 
göre ayarlamaları zaman alır. Bu sebeple başlangıçta  kontrole ihtiyaç 

duymaları doğaldır. Ancak ilerleyen zamanlarda çocuktan beklenen 
davranışlar ve kontrolün düzeyi çocuğun olgunluğuna göre 
ayarlanmalıd ır. 

 
Ergenlik dönemi ile birlikte çocukların büyük b ir çoğunluğu düşünmeden 
hareket etme eğ ilimi içerisine girebilmektedir. Ancak, bazıları diğerlerine 

oranla kendin i kontro l etme konusunda çok daha fazla  
zorlanabilmektedir. Bu çocukların riskli davran ışlara yönelme eğ ilimi 

diğerlerine oranla daha fazla o labilmektedir. Bu yüzden hangi yaşta olursa 
olsun çocukların  özdenetim becerisin in geliş mesi yönünde desteklemek 
faydalı olacaktır. Özdenetimin beceri o larak tanımlanmasın ın altında 

yatan sebeplerde  yaşam boyu öğren ileb ilir olmas ından 
kaynaklanmaktad ır.  

 

Hem ebeveyn hem de bir yetişkin olarak çocukların ve ergenlerin özdenet im 
becerilerin in geliş imin i desteklemek için yapabileceklerimiz aşağıda 

sıralanmıştır: 
 

Her çocuk için özdenetim 

becerisinin gelişim süresi, 

hızı ve etkililiği farklılı k 

göst ermektedi r. Her 

çocuğun kendine özel ve 

biri cik olduğunu 

hatı rl ayarak özdenetim 

becerisinde zorl anmasının 

kaynaklarının nel er 

olabil eceğini düşünmek her 

zaman başl angıç noktamız 

olmaktadı r. Son ol arak; is t er 

bilişsel beceril erden, ist er 

duygusal süreçl er ya da 

deneyimlerden 

kaynaklansın, ne olursa 

olsun tüm çocuklara iyi 

geldiğini bi ldiğimiz bi rkaç 

yöntem:  

“Bir İyi, Bir Kötü” Sohbeti 

Ailece bir arada bulunduğunuz zamanları 

değerl endi rebili rsiniz. Herkesin o gün 

içeri sinde neler yaptığını düşünmesini, 

doğru ve yanlış davranışl arına bi rer örnek 

vermesi ist enebili r. İl k önce si z başl ayarak, 

çocuğunuza örnek olabili rsiniz. Yaptığını z 

doğru bi r davranışı ve yaptığını z yanlış 

bir davranı şı söylebili r; yanlış olduğunu 

düşündüğünüz davranı şl a il gil i 

duygularınızı paylaşabil irsini z.  

 

Bir daha benzer bir durumla karşılaştığınızda nasıl davranmanın daha doğru  

olacağ ını ve yanlış  davran ışı yapmamak için kendinizi nasıl kontrol 

edebileceğ inizi örneklerle  aktarmak faydalı olacaktır. 

Ev İçi Düzenlemeler 

Çocuğunuzla bi rlikt e bi r haft a i çerisinde 

nel er yapıl acağı il e il gil i bi r pl anl ama 

yapabili r, onl ardan prensip kararl arı 

almalarını  ist eyebilirsini z. Yemeğe 

birli kte oturul acak, herkes bi r haft a i çinde 

okunmak üzere bi r kit ap seçecek, 

bilgisayar oyunları i çin günde 2 saat vakit 

geçi ril ecek gibi kararl ar ol abili r. P rensip 

kararl arını bir list e haline geti rerek 

herkesin görebil eceği bi r yere 

asabilirsini z. Bi r haft anın sonunda hep 

birli kte bir değerl endi rme yaparak 

aksaklıklar ve mazeretl er üzerine 

konuşmak i şe yarar. Sonrasında gerekli 

değişiklikl erin neler olabileceğini 

tartı şmak ve kendi kararl arını al arak 

uygulamanın en büyük başarılardan bi ri si 

olduğunun altı nı çi zmeniz etki li olacaktı r.  

Özetle... 

Özdenetim çabuk kazanılan bir özel lik 

değildi r. Ç ocukluktan yetişkinliğe kadar 

geçen bir süreçt e yaşanan tecrübelerl e 

birli kte kazanılı r.  

Özdenetime ihtiyaç duyulmasının t emel 

sebebi kişinin toplumsal yaşam i çinde 

uyumlu olabilmesidi r. Toplumsal ve 

kişisel açıdan yararlı sonuçları tespit edip, 

bunlar doğrultusunda doğru karar verip 

uygulama yetis ine sahip olmasıdı r.  

 

Ayrıca daha büyük hedeflere ulaşabilmek için bazı isteklerini 
erteleyebilme, belirlediğ i hedefler doğrultusunda hareket etme, kısacası 

kendini kontro l edeb ilmesid ir. Bu  becerilerin  geliş imin i sağlamak adına 
ebeveynlerin çocukların biricikliğini ve gelişimsel farklılıkların ı 
gözeterek özdenetim becerilerin i takip etmesi ve desteklemesi önemlid ir. 

                            Bir sonraki bültende görüşmek dileği ile... 
                   

                    KAYNAKÇA 
 
Hisar Oku lları Psikoloj ik Danışma Rehberlik Servis i  

Duckwortha, A.  L., Gend lerb, T. S. , ve Gross, J.  J. (2014). Self-Con trol in School-Age Ch ildren, Educational 

Psychologist, 49 :3, 199-217, DOI:  10.1080/00461520.2014.926225  

D u y an ,  V . ,  G ü ld en ,  Ç. ,  v e  G e lb a l ,  S .  ( 2 0 1 2 ) .  Ö z- d en e ti m  ö l çeğ i  –  Ö D Ö : G ü v en ir l ik  v e  g e çe r l ik  ça l ış m as ı .  

Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(1).  

Navaro, L . (2001).  Gerçe kte n Beni  Duyabiliyor Musun?: Sevdiklerin izi Gerçe kten  Duyun , Kendinizi  Daha  

İçtenlikle D uyurun.  Rem zi  K itabev i, İ stanbul .  

St ixrud, W ., ve Johnson,  N. ( 2018). G ücünü Ke ndinden  Ala n Çocuk. Beyaz Balina, İ stanbu l.  

 Önce Sağlık Sonra 
“Öğrenci Koruma Politikası (ÖKP)”        

Lis e yı l la rı, bed en se l,  z ihin se l v e 

duy gu sa l  değişimlerin yoğun olduğu 

yıllardır. Kimlik arayışının  hızlandığı, 

bireyse lleşme/ bağımsızlaşma ihtiyacının ön 

plana çıktığ ı bu dönemde, gençlerin 

duygusal iniş çıkışlarının sık olduğu, 

kendi bedenleri hakkındaki algılarının 

değişiklik gösterdiği bir süreçtir.  

 

arttığı görülmektedir. 
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