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Məqalənin məqsədi Türkiyə məktəblərinin psixoloji konsultasiya
təcrübələrində multikulturalizmin yerini və bu mövzuda araşdırmalarla
bağlı ədəbiyyatı nəzərdən keçirməkdir. Bu baxımdan əvvəlcə multi-
kulturalizm anlayışının izahı verilib, multikulturalizm və onun cəmiyyətə
təsirinin nəzəri əsasları araşdırılıb. Türkiyə məktəblərinin psixoloji
konsultasiya təcrübələrində bu anlayışın yerini araşdırmadan öncə,
ölkənin son tarixi və antropoloji quruluşu multikulturalizm baxımından
təhlil edilib. Bu regionda Osmanlı İmperatorluğundan bəri çox-
mədəniyyətli quruluş üçün qanuni tənzimləmələr mövcud olub. Türkiyə
Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra etnik azlıqların hüquqi və şəxsi
haqları ilə bağlı qiymətləndirmə və müzakirələrin aparıldığı müşahidə
olunur. Multikulturalizm məktəb psixoloji konsultasiyası üçün ilkin
şərtlərdən biri hesab olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, məktəblərdə
psixoloji konsultasiya verənlər müxtəlif etnik azlıq qruplarla və ya
qaçqınlarla işləməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Məktəbdə psixoloji yardım
və konsultasiya xidmətlərinin multikulturalizmə uyğun həyata keçirilməsi
üçün psixoloji konsultasiya təlimində bilik, məlumatlılıq və təcrübə
əhəmiyyətli rol oynayır. Məktəbdə konsultasiya verənlərin səriştələrini
artırmaq üçün onların təhsil prosesinə multikultural konsultasiya
yanaşması daxil edilməlidir.

Açar sözlər: Multikulturalizm, məktəbdə psixoloji konsultasiya, psixoloji
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Bu çalışmada, Türkiye’de okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarında
çok kültürlülüğün yeri ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında
alanyazını incelemek amaçlanmıştır. Bu hususta ilk olarak çok kültürlülük
kavramı açıklanmıştır. Çok kültürlülük ve topluma olan etkisi kuramsal
temelde incelenmiştir. Kavramın Türkiye’de okul psikolojik danışmanlığı
uygulamalarındaki yerini incelemeden önce Türkiye’nin yakın tarihsel
ve antropolojik yapısı çok kültürlülük bakımından ele alınmıştır. Türkiye
coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan itibaren çok kültürlü yapıya
yönelik hukuki düzenlemelerin yapıldığı; Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu ile de azınlık grupların hukuki ve özlük hakları konusunda
değerlendirmelerin ve görüşmelerin süregeldiği görülmektedir. Okul
psikolojik danışmanlığı açısından ise çok kültürlülük mesleğin bir
önkoşulu olarak bulunmaktadır. Araştırmalara göre okul psikolojik
danışmanları farklı azınlık gruplar veya mülteciler ile çalışırken zorluk
çekebilmektelerdir. Okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin
çok kültürlülüğe uygun bir şekilde yürütülmesi için psikolojik danışmanlık
eğitiminde bilgi ve farkındalık kazanımı ile uygulama boyutunda
süpervizyonun önemi ortaya çıkmaktadır. Okul psikolojik danışmanların
yeterliklerinin artması için eğitim sürecinde çok kültürlü psikolojik
danışma yaklaşımına yer verilmelidir. 
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psikolojik danışman eğitimi.
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In this study, it is aimed to examine the place of multiculturalism in
school counseling practices in Türkiye. In this regard, firstly, the concept
of multiculturalism is explained. Multiculturalism and its impact on
society are examined on a theoretical basis. Before examining the place
of the concept in school counseling practices in Türkiye, the historical
and anthropological structure of Türkiye is discussed in terms of
multiculturalism. According to this review, legal arrangements have
been made for the multicultural structure in Türkiye since the Ottoman
Empire. It is seen that with the establishment of the Republic of Türkiye,
evaluations, and negotiations on the legal and personal rights of
minority groups continued. In terms of school counseling,
multiculturalism is a prerequisite for the profession. According to
research, school counselors may have difficulties working with different
minority groups or refugees. In order to carry out school counseling
services in accordance with multiculturalism, the importance of
supervision in psychological counseling education, knowledge and
awareness gain are highlighted. In order to increase the competencies
of school counselors, multicultural counseling approach should be
fairly included in the education process.
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GİrİşÇok kültürlülük; etnik, ulusal ve dini boyutlarda farklılık gösteren azınlıkların nasıl anlaşıla-bileceği ve onlara karşı nasıl uygun tepkilerin verilmesi gerektiği tartışmaları ile ortaya atılan birkavramdır (Song, 2010). Kavram göreceli olarak yenidir: Oxford sözlüğüne göre çok kültürlülük(multiculturalism) kelimesi 1950 ve 1960’lara dayanmaktadır (Raz, 1998). Çok kültürlülükideasının temelinde, baskın olan kültürün içine kaynaşarak asimile olmayı reddetme düşüncesivardır (Song, 2010). Çok kültürlü ortamın sağlanması için asimilasyona karşı gelinerek, azınlıkgruplar ile baskın kültür arasında eşitliğin sağlanması gerektiği teorisi bulunmaktadır. Azınlıkkültürel, etnik ve dini gruplar bir araya gelerek kendi topluluklarını oluşturabilmeli, kendiözerkliklerini/otonomilerini ortaya koyabilmeli ve isterlerse bireylerin topluluklarını terk etmehakkı sağlanmalıdır (Kukathas, 1992). Çok kültürlülüğe bir yaklaşım olarak Will Kymlicka’nın teorisine bakılabilir. Kymlicka azınlıkgrupların hak ettikleri değeri ve özgürlüğü elde edebilmesi için eşitlik çalışmalarının yetersizolduğunu ifade etmektedir. Eşitlik haklarının üzerine bu grupların tanınması ve olumlu bir şekildebarınabilmeleri gerektiği öne sürülmüştür (Kymlicka, 1995’ten aktaran Song, 2010). Bu, toplumiçinde azınlıkların da saygı ve kabul görmeleri ile gerçekleşebilir (Kymlicka & Banting, 2006).Toplum içinde çok kültürlüğün uygulanması için politik ve hukuki haklar üzerinde çalışmalarınyapılması esastır. 1992’de Birleşmiş Milletler Ulusal, Etnik, Dini veya Dilsel Azınlık Gruplara Dahilİnsan Hakları Beyannamesini kabul etmiştir. Benzer şekilde çeşitli ulusal organizasyonlar da azınlıkgrupların insan hakları üzerine çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedirler (Kymlicka,2007). Bireylerin ve azınlık grupların insan haklarını korumak açısından bu gruplara kendikültürlerini yaşayabilecekleri eşitlikçi ve saygılı bir yaşam ortamı sağlamak oldukça önemlidir. Çokkültürlü ve kültüre duyarlı bir toplum, bireyler arasında temel hak ve özgürlüklere değer verenrefah seviyesi yüksek bir toplumu oluşturacaktır. Raz (1998) azınlık gruplar ve baskın kültürarasında uyumun sağlanabilmesi için bazı niteliklerin altını çizmektedir: (1) Bütün kültürel, etnikve dini grupların gençleri eğitilmelidir. Ülkenin temel grupları ve kültürleri hakkında genel kültürbilgisi tüm gençlere verilmelidir. Bütün grup ve kültürlere saygı duyulmalıdır. (2) Farklı gruplarıngelenek görenekleri ve adetleri, tolerans gösterilebilecek sınırlar içinde, devlet tarafından yasalarile ve ayrıca özel kurum ve kuruluşlar, iş verenler ve topluma hizmet veren diğer kuruluşlarcatanınmalıdır.(3) Toplum gözündeki ırk-eğitimsizlik-fakirlik ilişki algısı kırılmalıdır. Toplumtarafından bazı etnik gruplara karşı benimsenen eğitimsiz ve fakir tipleme yaklaşımı o etnik grubadahil bütün üyelere zarar verecektir. (4) Özerk topluluklar, gruplar, kütüphaneler ve müzeler gibiçeşitli organizasyonlar için sosyal destekleme poliçeleri hazırlanmalıdır. (5) Topluma açık alanlar,park ve bahçeler, sokaklar, alışveriş merkezleri vb. mekanlar toplumun bütün üyelerine açıkolmalıdır; birey her ne etnik, din veya dilsel gruba ait olursa olsun. Raz’ın (1998) belirttiği yukarıdaki gereklilikler incelendiğinde, gençlerin kültüre duyarlı veçok kültürlü bir yapıda eğitilmesi üzerinde ehemmiyetle durulduğu görülmektedir. Çok kültürlübir eğitim ortamı oluşturulabilmesi için eğitim sisteminin tüm çerçevesinin kültüre duyarlı ve çokkültürlü bir şekilde tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Burada önemli bir faktör okulpsikolojik danışma ve rehberlik hizmetidir. Okullarda azınlık gruba ait çok sayıda öğrencibulunmaktadır. Günümüz dünyasının bir gerçeği olan savaş ve mültecilik de ülkeler içinde çeşitliazınlık gruplarının sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Örneğin Birleşmiş Devletler’deki okullarda20. yüzyılın sonunda yapılan bir istatistik çalışmasına göre öğrencilerin üçte birinden fazlası azınlık
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gruplara dahildir (Hoffman, 2000). Azınlık gruplar ile farklı kültürlerin bir arada bulunması, okuliçinde yürütülen eğitim ve öğretim hizmetlerini etkilemektedir (Yeh, 2004). Yine öğrencinin içdünyası ile birebir ilişkili olan okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için farklıkültürleri tanıma, saygı gösterme, anlayabilme ve psikolojik danışmanların konu hakkındakendilerini yeterli hissetmeleri oldukça önemlidir. Kültürel farkları ve özellikleri anlama psikolojikdanışmanlık ve rehberlik hizmetleri içinde bulunan bireyi tanıma boyutu ile de ilişkilidir. Devletinbaskın kültüründen farklı kültürlere ve normlara sahip olan azınlık öğrencilerin özerklik veotonomilerini bastırarak, ülkenin güçlü insanları tarafından karar verilen kültüre uymalarınıaşılamak, bu öğrencileri aykırı ve bastırılmış tiplemenin mağduru yapmaktadır (Yeh, 2001).Asimilasyon ve baskı üstüne bir düzen ile eğitilmiş gençler arasında suça sürüklenme, eğitimedevam etmeme/edememe, işe yerleşememe ve geçimini sağlayamama gibi ciddi insani ve toplumsalsorunlar oluşabilmektedir. Konunun öneminden dolayı Psikolojik Danışman eğitiminde çokkültürlülük ve kültüre duyarlılık konularının altı çizilmektedir (Lewis & Hayes, 1991; Romano &Kachgal, 2004). Farklı kültürlerden gelen öğrenciler ile sağlıklı bir şekilde psikolojik danışmanlıkve rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için çok kültürlülüğe dair yeterlilik ve okul psikolojikdanışmanının algısı üzerine çalışmalar yapılmıştır (Constantine & Yeh, 2001; Holcomb-McCoy,2004). Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiye Cumhuriyeti’ne bir inceleme yapıldığındaTürkiye coğrafyasının birçok farklı kültür alt grubuna sahip olan çok kültürlü bir vatandaş profilinesahip olduğu görülmektedir (Ercins & Görüşük, 2016). Son yıllarda gerçekleşen savaşlar sonucundada büyük sayıda mülteci Türkiye’ye sığınmıştır. Ağustos 2022 verilerine göre Türkiye’de 3.65 milyonSuriyeli sığınmacı bulunmaktadır, ve bu durum Türkiye’yi dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliğiyapan ülkesi kılmaktadır (Göç İdaresi Başkanlığı, 2022). Bu nüfusun yaklaşık %47’sini eğitimçağında olan bireyler oluşturmaktadır (Akbal & Kurşuncu, 2022). Bu durum Türkiye eğitimsisteminde de çok kültürlülük konuşmalarının yoğunluğunu artırmıştır. Dünyanın diğer ülkelerindeolduğu gibi Türkiye’de de okul psikolojik danışmanlık hizmetlerinde çok kültürlülüğün yerieskisinden de daha fazla dikkat edilmesi gerekilen bir konu haline gelmiştir.Bu çalışmanın amacı Türkiye’de okul psikolojik danışmanlığı hizmeti kapsamında yapılan çokkültürlülük çalışmalarını incelemektir. Bu inceleme için öncelikle çok kültürlülük ve Türkiye’de çokkültürlülüğün yerinden bahsedilmiştir. Daha sonrasında Türkiye’de okul psikolojik danışmanlığındayapılan çok kültürlülük çalışmaları derlenmiştir. Sonuç bölümünde tartışma ve eğitimciler ilepolitikacılara önerilerde bulunulmuştur. 
TÜrKİYe’De ÇOK KÜLTÜrLÜLÜKTürk toplumunun ve Türkiye’de yaşayan bireylerin çok kültürlülük düşüncesine pek de yabancıolmadığı söylenebilmektedir. Hem geçmişi hem de coğrafi özellikleri bakımından bugününTürkiye’si çok çeşitli yelpazede grupların tarih boyunca geldiği, geçtiği, ve bazen de kaldığıtopraklar olmuştur . Farklı birçok grubun uyum içinde beraber yaşadığı Türk tarihine yansımıştır(Ercins & Görüşük, 2016).Osmanlı döneminde vatandaşlar genel bir çatıda birleşip “Osmanlı vatandaşı” olarak ifadeedilmiştir. I. Dünya Savaşı sonrası ulus-millet görüşünün öne çıkması ile Osmanlı İmparatorluğundada azınlıkların hakları ve özgürlükleri ses getirmiştir (Ercins & Görüşük, 2016). Osmanlıİmparatorluğu yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda azınlık gruplar yine bu topraklardavarlıklarını sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde de azınlık olan gruplar için eğitim de
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dahil olmak üzere düzenlemelerin yapılması gerektiği düşünülmüştür (Çelik, 2008). LozanAntlaşmasında da azınlık grubun toplu şekilde bulunduğu yerlere kendi dilleri ile eğitim verenokulların açılabilmesi maddesi ile eğitimde çok kültürlülüğün altı çizilmiştir (Çelik, 2008). Azınlıkgrupların hakları için 2004 yılında Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma GrubununBaşbakanlığa verdiği raporda, azınlık gruplar için ayrıca bir sınıflandırma yapmadan, bütün Türkvatandaşları için eşit hakların uygulanması gerektiği önerisi bulunmuştur (Çelik, 2008). Yakınzamanlı gelişmeler içinde de mahkemelerde azınlıkların kendi dilleri ile savunma yapabilmeleri,devlet okullarında tercih dahillerinde ana dillerini de öğretebilmeleri ve benzer şekilde farklı anadilin konuşmasına destekleyici düzenlemeler yapılmıştır (Ercins & Görüşük, 2016). Yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti için çok kültürlülük düzenlemeleri yüzyıllardır devam etmektedir. Bu konuyu günümüz eğitimim anlayışı bakımından ele aldığımızdaöğrencilerin bireysel farklılarının kabulü ve saygı gösterilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Sonyıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere gösterdiği yol ele alındığında, bireysel farklılıklaraduyarlı bir eğitim zihniyetinin benimsendiği görülmektedir. Bu şekilde bireysel farklılıklara saygıduyularak verilen eğitim anlayışına çok kültürlü eğitim veya kültüre duyarlı eğitim denilmektedir.21. yüzyıl eğitim anlayışına sahip öğretmen yetiştirmek için çok kültürlü eğitim çalışmalarınınyapılması önerilmektedir (Polat, 2009). Bu gereksinim, öğretmenlerde olduğu gibi okulun diğerbütün personelinde de mevcuttur (Cirik, 2008). Öğrencilerin sorunları için destek sağlamak adınagörevlendirilen okul psikolojik danışmanları için çok kültürlü eğitim hizmeti anlayışına sahip olmakgünümüz sosyolojik ihtiyaçlarına cevap vermek ve psikolojik danışmanlığın esaslarından insancılyaklaşımın sağlanabilmesi için son derece mühimdir. 
OKUL PSİKOLOJİK DANışMANLığıNDA ÇOK KÜLTÜrLÜLÜK Ve 

TÜrKİYe’De YAPıLAN ÇALışMALArPsikoloji alanında da çok kültürlülük oldukça önemlidir. Neden önemli olduğuna dair basit bircevap verilebilir: Tek/ortak bir kültür üzerinden yola çıkan bir bakış açısı benimsendiğindesahadaki uygulamalar daha az doğru ve etkisiz olabilecektir. Psikolojide savunulan çok kültürlülükyaklaşımı her bir insanın birbiri ile eş ve aynı seviyede değerli olduğu düşüncesidir (Fowers &Richardson, 1996). Psikolojinin tanımı içinde “insan davranışının bilimsel incelenmesi” açıklamasıgeçmektedir. Bu şuna işaret eder: Psikoloji bütün insanları kapsar; her çeşit ve gruptan insaninceleme içine dahil edilmelidir (Triandis & Brislin, 1984). Çeşitli Psikoloji kuram veyaklaşımlarının kültüre uygunluk ve çok kültürlü olup olmadığı incelenmektedir ve bu yöndeeleştirilerin yapıldığı görülmektedir (Murdock, 2019). Ayrıca Kültürel Psikoloji çerçevesindeyapılan kültürlerarası karşılaştırma çalışmalarında da çok kültürlülük benimsenmektedir.Çalışmalar değerlendirilirken veya psikolojik danışma hizmeti verilirken de çalışmanın yapıldığıgrup ve o grubun kültürü ele alınmalıdır (Sue, Arredondo & McDavis, 1992). Çok kültürlülüğün bariz ve güçlü bir şekilde karşımıza çıktığı başka bir düzenek de okullardır.Küreselleşen dünyada göçmen ve mülteci bireylerin yaşadıkları problemler hararetli bir şekildekonuşulurken bir yandan da uzun zamandır bazı devletlerin içinde bulunan azınlık grupların hakve özgürlüklerini elde etmek için sosyal ve hukuksal savaş verdiği günleri yaşanmaktadır. Örnekverilirse Black Lives Matter (Siyahilerin hayatı değerlidir/önemlidir), Anti İslamafobi, UygurTürkleri, Afganlar ve Suriyeliler ve benzeri birçok grubun özlük hakları savunmaları ve dahaniceleri… Bu toplumsal ve politik gelişmeler okullara da yansımaktadır. Ratts ve Greenleaf (2018) çok kültürlü ve sosyal adaletli bir psikolojik danışmanlık yeterliğinin
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oluşması için 4 boyuttan oluşan liderlik çerçeve planı oluşturmuşlardır. İlk boyut öğrenci ileherhangi bir iletişime geçmenin öncesinde, Psikolojik danışmanın kendi kültür ve sosyal düzenihakkında öz farkındalığının oluşmasıdır. Ayrıca öğrencilik ile ilişkili olan kendi değer yargıları vedüşüncelerinin de farkında olmalıdırlar. İkinci olarak Psikolojik danışman danışanlarının gözündendünya kültürünün nasıl gözüktüğünü anlayabilmelidir. Eğer danışanların kültürüne hakimler isedanışan/öğrenci ile görüşürken onların söylediklerini kültürel olarak daha iyi anlayabilir ve benzerkültürel dil ifadelerini kullanabilirler. Üçüncü olarak danışma ilişkisi gelir. Danışman kendi özfarkındalığını ve danışan/öğrencinin kültürü ile birlikte ele alıp terapötik bir ilişki kurabilirse,danışan için yakınlık ve anlaşılmış olma hissi oluşabilir. Yani terapötik ilişki seviyesi yükselebilir.Son olarak da bu üç basamağı gerçekleştiren psikolojik danışman, danışanı/öğrencisi için psikolojikdanışma hizmeti ve hak savunuculuğu konusunda nasıl en iyi şekilde yardım edebileceğine sağlıklıbir şekilde karar verebilir. Bir örnek projede, e-exchange programı kullanılarak Birleşmiş Devletlerile Avustralya’dan Okul Psikolojik Danışmanlığı yüksek lisans öğrencileri 5 hafta boyunca çevrimiçikültürel değişim hareketliliğine katılmıştır. Öğrenciler birbirlerinin kültürleri, güncel konu vesorunları ve bakış açılarını öğrenmişlerdir (Bhat & McMahon, 2016). Böylece katılan öğrencilerinçok kültürlülük hakkında farkındalıklarının arttığı ifade edilmektedir. Okullarda çok kültürlülük hakkında Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında; psikolojikdanışma mesleğinin gelişimi, psikolojik danışmanların sahip olması gereken beceriler arasındakültüre duyarlılık, öz yeterlilik, Suriyeli mülteciler ve benzeri azınlık gruplara dahil bireyler ileçalışırken çok kültürlü yaklaşım benimseme hakkında çalışmalar yapıldığı görülmektedir.Karaırmak (2008), çok kültürlü psikolojik danışmanın aslında yeni bir kavram gibi gözükse de,özünde psikolojik danışmanın zaten kültüre duyarlı olduğunu; bireyler ile çalışırkenönyargılarından uzak bir şekilde çevrenin birey üzerinde etkisini de inceleyen bir bilim olduğundanbahsetmiştir. Psikolojik danışmanlık içinde kültüre duyarlılığı barındırsa da, eğitim sırasındaözellikle bu konuda bilgi aktarımının yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunudestekleyen bir araştırma sonucuna göre, çok kültürlülük ile psikolojik danışmanların özyeterlikleri ilişkili bulunmuştur (Erkan, 2011). Ülkenin kendiliğinden var olan çok kültürlü yapısıve son yıllarda gittikçe artan mülteci/sığınmacı öğrenci sayısı ile okullarda psikolojik danışmanlıkve rehberlik hizmetlerinin uygulanmasında kültüre duyarlı olmanın gerektiği düşünülmektedir(Yeşilyaprak, 2019). Özer ve İlhan (2015) çok kültürlü psikolojik danışma yeterliklerini ölçen bir ölçek geliştirmiştir.Çok kültürlü psikolojik danışma yeterlikleri bilgi, farkındalık ve beceri olmak üzere üç alt boyut ileincelenmektedir. Bu boyutların kazandırılması için lisans eğitimi oldukça önemlidir. Yıldırım (2020)çalışmasında ise çok kültürlü psikolojik danışma yeterliklerinin kültürel zeka, mesleki deneyim veçok kültürlü psikolojik danışma eğitimi tarafından açıklandığını bulmuştur. Genç ve Yüksel-Şahin(2018) de psikolojik danışmanların kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterliliklerini çeşitlideğişkenlere göre incelemişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre psikolojik danışmanlık eğitimisırasında yürütülen psikolojik danışmanlık oturum sayısı ve süpervizyon alınan oturum sayısınagöre kültüre duyarlılık farklılaşmıştır. Bulgularda eğitim düzeyinin (yüksek lisans/doktora)yükselmesi kültüre duyarlı psikolojik danışmanlık için anlamlı yordayıcı olmasa da, en yüksekpuanların doktora öğrencilerine sahip olduğu görülmüştür. Yalçın Güler’in (2020) yüksek lisanstezi çalışmasında da çok kültürlü psikolojik danışmanlık eğitiminin yeterlik için anlamlı yordayıcıolduğu bulunmuştur. Bu araştırmalar incelendiğinde psikolojik danışmanların çok kültürlülükbeceri ve yeterliklerini artırmaları için verilen psikolojik danışmanlık eğitiminin önemipekişmektedir.
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Ulusal alanyazında azınlık gruplar olarak Suriyeli çocuklarla yürütülen psikolojik danışmanlıkve rehberlik hizmetleri için çok kültürlülüğün üstünde durulmaktadır. Işık ve Kaynak (2020) geçicieğitim merkezlerinde çalışan okul psikolojik danışmanlarının Suriyeli çocuklar hakkında genellikleolumlu algılara sahip olduğunu bulmuşlardır. Suriyeli çocuklar hakkındaki algılarının “zarargörmüş, desteğe ihtiyaç duyan, mücadeleci ve güçlü” gibi insancıl ve pozitif algıların olduğugörülmektedir. Yalçın Güler’in (2020) nitel bulgularına göre psikolojik danışmanların çokkültürlülük algıları yüksek olmasına rağmen, Suriye kültürü hakkında yeterli bilgiye sahipolmadıklarını ve diğer meslektaşlarının da çok kültürlü psikolojik danışma yeterliklerini düşükgördükleri ifade edilmiştir. Kağnıcı (2017) Suriyeli mülteci çocuklar için okul psikolojikdanışmanlarının başta kültüre uyum, travma bilgi ve müdahalesi,  çok kültürlü psikolojik danışmave hak savunuculuğu yardımları olmak üzere bazı rol ve sorumlulukları olduğunu dile getirmiştir. Bulgular incelendiğinde okul psikolojik danışmanlarının bütün azınlık gruplar için hem kendikültürünü tanıma hem azınlık kültürünü tanıma, bilgi sahibi olma ve çok kültürlülük bilişi ilepsikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yerine getirmesi önerilmektedir. Bu farkındalığınve üst bilişin kazandırılması için de psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi sırasında öğrenimplanı içinde yer verilmesi ve süpervizyon sırasında dikkat edilmesi önerilmektedir. Yine Milli EğitimBakanlığı’nın hizmet içi eğitimleri ile çok kültürlülük konusunda eğitimler verilebilir ve çalıştaylardüzenlenebilecektir. 
SONUÇYukarıda bahsedilen çalışmaların sonuçlarına göre; kültürler hakkında bilgilerin, kültüreduyarlılığın, çok kültürlü/kültüre duyarlı psikolojik danışmanın psikolojik danışmanlık eğitimindeoldukça önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Yine psikolojik danışmanlık uygulamalarındasüpervizyonun çok mühim olduğu ifade edilebilir. Süpervizyon verilmesi ile kültüre duyarlılık veçok kültürlülük konusunda da muhtemel problemler için, aday (veya süpervizyonu alan) psikolojikdanışmana çözümler sunulabilir. Türkiye’nin cumhuriyet tarihinden de eski olan sosyolojik veantropolojik örüntüsü içinde bulunan çeşitli farklı gruplar ile günümüz dünyasının gerçeği olanmülteciler gibi azınlık gruplar ile baskın kültürel gruplar arasında uyum, anlayış, saygı ve hakeşitliğinin sağlanabilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği alanyazında açıktır. Formal eğitimile toplumun kültür ve felsefi düşüncelerini etkileyen okullarda da çok kültürlülük çalışmalarınıntam bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Okulda hem genel bilincin sağlanası hem de azınlıkgrupların sağlıklı bir ortama sahip olabilmeleri ve eğitimlerini sağlıklı bir ortamda yürütebilmeleriiçin okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde çok kültürlü yaklaşım benimsenmelidir.Bu hususta psikolojik danışmanların yeterliklerini artırmak için üniversitelerde akademik eğitimve Milli Eğitim Bakanlığında mesleki gelişim boyutunda çalışmalar yapılmalıdır. 
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