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REHBERLİK DERS NOTLARI 
BÖLÜM I 

ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 
 
İnsan yaşamı boyunca kendisi ve çevresiyle sürekli etkileşim halindedir ve 

bu etkileşim süresince çevrenin istek ve beklentileri doğrultusunda davranışlar 
geliştirir. Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla 
ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir kısmı ise toplum tarafından planlı ve kasıtlı 
olarak gerçekleştirilir. Bireyde toplumca istenen davranışları geliştirme sürecine 
“Eğitim” adı verilir. Örgün eğitim, bu davranış geliştirme işlemini planlı biçimde 
gerçekleştirme sürecidir. 

Yirminci yüzyılda birçok etken, eğitimi, amaç ve işlev yönünden değişmeye 
zorlamıştır. Hızlı sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmeler bilim 
alanındaki yeni gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan 
haklarındaki gelişmeler eğitimden beklentilerin artmasına yol açmış ve geleneksel 
eğitime baskı yaparak eğitimi birey yararına değişmeye zorlamıştır. Geleneksel 
eğitimde öğrenciye bilgi yükleyerek sadece zihinsel gelişime önem veren anlayış 
yerini yeni bir anlayışa bırakmıştır. 

Her bireyde, ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirme 
yolunda doğal bir eğilim vardır (Hümanizm). Eğitim, bireylerdeki bu eğilimi 
toplumun beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma 
süreci olarak da düşünülebilir. Öyleyse eğitimin amacı, genel anlamda, bireyin 
özünü gerçekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır. 
 Ancak, toplumsal değişme hızının artması üzerine, bireylerin bilgili ve hali 
hazır topluma uyum gösteren kimseler olarak değil, hızla değişen ve karmaşık hale 
gelen toplumda, ortaya çıkabilecek sorunlarla baş edebilecek ve durmadan 
değişen çevresine uyum gösterebilecek kimseler olarak yetiştirilmeleri gereği 
hissedilmektedir. Bu nedenle artık okullarda bireylere problem çözme gücü 
kazandırılmaya çalışılmaktadır (Kuzgun, 1992). 
 Klasik öğretmen ve program merkezli eğitim anlayışı (geleneksel eğitim), 
doğal olarak öğretimi vurgulamış ve öğrencinin zihinsel ve entelektüel gelişimine 
vurgu yapmıştır. Ancak zamanla insanın sadece zihinsel bir varlık olmadığı, bunun 
yanında duygusal ve sosyal bir varlık olduğu gerçeği giderek daha fazla 
vurgulanmaya başlanmıştır. Bu kabul, mevcut öğretim ağırlıklı eğitim anlayışı ve 
uygulamalarının bireylerin tüm gereksinimlerine cevap veremediği gerçeğinin 
anlaşılmasını sağlamıştır. Tüm bu anlayış ve beklentilerdeki değişmeler eğitimde 
öğretim ve yönetim gibi iki temel boyuta bir yenisinin eklenmesine yol açmıştır. 
Bu yeni boyut, öğrencilerin öğretim hizmetleriyle karşılanan gereksinimlerinin 
dışında kalan kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler bütünü olan 
“öğrenci kişilik hizmetleri” dir. 
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Öğretim, belirli bir alanda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik 
etkinliklerdir. Yönetim, eğitim kurumunu amacına yönelik olarak yaşatma, öğretim 
ve kişilik hizmetlerini eşgüdümleme ve yürütme etkinlikleridir. Öğrenci kişilik 
hizmetleri ise, öğrencinin tüm yönleri ile ele alınıp, uygun düzeyde gelişimini 
sağlayabilecek çeşitli hizmetlerin bütünüdür. Bu birimin kapsamına giren 
hizmetler, öğrencilerin bir okul sistemi içinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm 
hizmetlerdir. Ancak bu hizmetler öğretime yardımcı hizmetler olarak 
algılanmamalıdır. Öğretim hizmetleri nasıl bireylerin öğrenme gereksinimlerini 
karşılıyorsa öğrenci kişilik hizmetlerinin de kendine özgü amaçları, karşılamakta 
olduğu öğrenci gereksinimleri vardır.  
                                                             
 
 
 
                                                                                                                      Dikkat  
                                                                                                                
                                                                                                     

 
Buna göre eğitim, bireyde toplumca istenen davranışları geliştirme 

sürecidir. Çağdaş eğitim ise, bireyin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal 
yeteneklerinin kendisi ve toplumu için en uygun şekilde gelişmesi sürecidir. Bu 
süreçte ulaşılacak amaç, genel anlamda bireyin özünü gerçekleştirmesine ve 
topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır. 

 
Çağdaş Eğitimin Amaçları: 
. Bireyi kendisi için yetiştirmek 
. Bireyi toplum için yetiştirmek. 
 
Çağdaş Eğitimin İşlevi ise, öğrencilerin bedensel, psikolojik ve toplumsal 

yönlerden bir bütün olarak devamlı bir şekilde gelişmelerine, topluma aktif uyum 
yapabilecek mutlu ve üretken kişiler olarak yetişmelerine ortam sağlayarak 
yardım etmektir. 

 
Örgün Eğitim: Eğitimde amaçlanan davranış geliştirme işlemini planlı bir 

biçimde gerçekleştirme sürecidir. 
 
Çağdaş Eğitimde Okulun Yapısı: Çağdaş eğitimin amaçlarına ulaşmak ve 

eğitimin işlevini gerçekleştirmek üzere örgün eğitimde okulun yapısı değişmiş ve 
geleneksel okullardaki öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında bir üçüncü 
hizmet birimi yer almıştır. 

 
 

 

DİKKAT 
Öğrenci kişilik hizmetleri, öğretim hizmetlerine yardımcı hizmetler değil, öğrencilerin 
öğretim hizmetleriyle karşılanamayan gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan, çağdaş 
eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Elbette öğrenci kişilik hizmetleri 
öğretimin kalitesini arttırır, ancak öğretime yardımcı hizmet değildir. 
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ÇAĞDAŞ ÖRGÜN EĞİTİM 

              
                                                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                  

                 AMAÇ  
Bireyin bütün kapasitelerini kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmek 

(meydana getirilmek istenen davranış değişikliklerini oluşturmak). 
 

Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan hizmetleri, sağlık 
hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, özel eğitim ve özel yetiştirme, sosyal 
yardım hizmetleri ve rehberlik hizmetleri olarak 5 grupta inceleyebiliriz.  

                                                                                                                                              
                                                                 
       
 
 
 
Aşağıda öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde öğrencilere sunulan 

hizmetler kısaca açıklanmıştır. 
 
 

ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 
 

Profesyonel hizmetler grubudur. Okulda, öğretim çalışmalarından ayrı, 
sınıf öğretimi dışında sağlanan ve onun kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanları ile 
sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar. Örgün eğitimin 
bölünmez bir parçası, öğretim-yönetim faaliyetlerinden ayrı, ancak onlara paralel 
fonksiyon gösteren hizmetler grubudur. 

Amacı: Bireyin eğitimden en olumlu şekilde yararlanarak, her yönüyle tüm 
gelişmesi ve sağlıklı kişilik kazanmasına olanak sağlayacak eğitim ortamını 
yaratmak. 
 
 

ÖĞRETİM   ÖĞRENCİ KİŞİLİK 
HİZMETLERİ 

YÖNETİM 

Öğrenciye bilgi-beceri 
kazandırarak zihinsel 
güçleri geliştirme.   
 

Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden 
en etkili biçimde yararlanabilmeleri 
ve kendilerini her yönüyle tüm olarak 
geliştirmeleri için uygun ortam 
sağlamaya yönelik hizmetlerin tümü. 

Öğretim ve ÖKH’nin iyi yürümesi 
için personel, araç-gereç vb. sağ-
lama ve programları yürütmekle 
yükümlü örgüt. 
 

DİKKAT 
Öğrenci kişilik hizmetleri, okulun düzeyi, olanakları ve bulunduğu çevre göz önüne 
alınarak düzenlenmektedir. 
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ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 

 
                                                                                                                              
 
 
  
  
                           
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı 
 Öğrencinin eğitim-öğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını ve 

akademik başarısının yükselmesini sağlamak, 
 Öğrencinin güçlü bir kişilik geliştirmesine ve çevreye uyum sağlamasına 

yardımcı olmak, 
 Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak sağlıklı bir 

şekilde gelişmesine olanak sağlayacak eğitim ortamını yaratmak, 
 Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde geliştirmek ve  
 Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak şeklinde 

özetlenebilir 
 
 
 
 
 
 

REHBERLİK 
HİZMETLERİ 

SOSYAL YARDIM 
HİZMETLERİ 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

ÖZEL EĞT. - ÖZEL 
YETİŞTİRME 
HİZMETLERİ 

SOSYAL ve 
KÜLTÜREL 

HİZMETLER 

. Sağlıkla ilgili 
önlemler alma 
. Sağlık eğitimi 
verme 
. Sağlık 
kontrolleri ve 
taramaları yapma      
. Tedavi 
hizmetleri    
. Bulaşıcı 
hastalıklar ve 
korunma yolları 
. Tanı ve tedavi 
merkezleri                                                
                                                  

. Parasal yardım 
hizmetleri (burs, 
kredi vb) 
. Ek iş bulma 
. Barınma 
hizmetleri (yurt, 
pansiyon vb.) 
. Beslenme 
hizmetleri 
(yemekhane, 
kantin vb.) 
. Ulaşım 
hizmetleri                
 

. Özel gereksinimli 
öğrencilere yönelik 
çalışmalar (kaynaştır-
ma eğitimi, BEP gibi)  
. Başarısızlığı giderici 
yetiştirme çalışmaları 
. Özel yetenekleri 
geliştirme fırsatları-
na yardımcı olma 
. İhtiyaca göre gerek-
li hazırlık kursları 
. Verimli ders çalışma 
becerileri kazandırma 
 

. Boş zaman 
eğitimi verme 
. Boş zamanları 
değerlendirme 
olanakları 
hazırlama 
. İlgilere göre 
çeşitli etkinlik-
leri planlama ve 
yürütme (spor, 
sanat, kültür vb. 
alanlarda 

—Doğrudan 
Hizmetler 
. Bireyi tanıma 
. Bilgi toplama ve 
yayma hizmetleri  
. Yöneltme ve 
yerleştirme  
. Oryantasyon 
. Psikolojik danışma 
. Sevk 
. İzleme 
 
—Dolaylı Hizmetler 
. Araştırma 
değerlendirme 
. Plan ve program 
hazırlama 
. Müşavirlik 
(konsültasyon) 
. Veli ile ilişkiler 
. Çevre ile ilişkiler  
 

DİKKAT 
Öğrenci kişilik hizmetlerinin merkezinde REHBERLİK hizmetleri yer alır. 
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REHBERLİK NEDİR? 
Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili olgulardan kaynaklanan sorunlara çözüm 

bulma becerilerinin geliştirilmesi ders konularını oluşturur. Oysa bireyin kendi 
yaşamında karşılaştığı kişisel sorunlar hiçbir dersin konusu değildir. Bu, 
“Rehberlik ve psikolojik danışma” adı verilen servislerin işidir.  

Rehberlikle ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyle 
özetlenebilir; 

 Rehberlik, bireyin problemlerini çözebilmesi, bağımsız hale 
gelebilmesi ve içinde yaşadığı toplumun sorumlu ve üretken bir üyesi olabilmesi 
için sağlanan bir yardım sürecidir (Kaya, 2008). 

 Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve 
doğru kararlar vererek kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve 
profesyonel yardım sürecidir (Kaya, 2008). 

 Rehberlik, bireyin verimli şekilde gelişmesi ve topluma uyum 
sağlamasında gerekli olan seçimleri, planları yapmasında ve kararlar vermesinde 
ve bu kararları uygulamasında bireye sunulan sistemli ve profesyonel yardımdır. 

 
Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardım sürecidir. 
Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru 
kararlar vererek özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel 
bir yardım sürecidir. 

1. Kendini tanıma 
2. Çevrede kendine açık olan fırsatları öğrenme 
3. Gizilgüçleri geliştirme 
4. Çevreye uyum sağlama 

Rehberliğin nihai amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesidir. 
Kendini Gerçekleştirme, kişide var olan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, 
kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve 
geliştirilmesidir. Kelime karşılığı “tam verimlilik” tir. Uzun bir sürede aşama 
aşama oluşur. 
 

                                                                                                                                                   
Ben kimim? Özelliklerim neler? Güçlü ve zayıf yönlerim neler? Yeteneklerim? İlgi 
ve eğilimlerim? İhtiyaç ve problemlerim neler? gibi soruların yanıtları. 
                                                                         
                                               
                                                                                                                  
 
Çevredeki iş ve eğitim olanakları neler? Ailenin sınırlılıkları? Toplumun gerçekleri, 
kişiye sağlanan fırsatlar? vb. soruların yanıtları. 
                                                                                

BİREY Kendini Tanıma Kendini anlama ve kabul etme 

Bulunduğu ortam ve çevreyi tanıma 

Ben ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? 
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Bulunduğum ortamda-bu çevrede, sahip olduğum yetenekleri nasıl geliştirebilirim? 
Çevrenin bana sunduğu fırsatları en iyi nasıl değerlendirebilirim? Sorunlarımı 
nasıl çözebilirim ve bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayabilirim? 
                                                                                                 
                                                                               
                                                                                            
 
 
 
İşte rehberlik hizmetleri bu sonal amaca ulaşmada bireye ne kadar yardımcı 
olabilir ve ona “kendini gerçekleştirme” yolunda ihtiyaç duyduğu yardımı ne 
ölçüde sağlayabilirse amacına o derece ulaşmış olur. 
Rehberlik yol göstermek değil yollar göstermektir. 
 
Rehberlik Tanımlarının Ortak Yanları  

1. Rehberlik süreci, süreklidir ve bireyin yaşadığı her yerde vardır. 
2. Rehberlik, bireye yardım etme işidir. Rehberlik yardımı, psikolojik bir 

yardımdır. Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu diğer yardım 
hizmetlerinden belirgin bir şekilde ayırır. Buna göre rehberlik yardımı, bir 
yol gösterme, öğüt verme yardımı değildir. 

3. Rehberlik yardımı, bireye dönüktür ve bireyin gizil potansiyellerini ortaya 
çıkarmayı amaçlar. 

4. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır ve çalışmalarının dayandığı 
bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.  

Rehberliğin nihai amacı ve özü, bireyin kendini gerçekleştirmesidir. 
 

 

 

 

 

 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Önemi 
P.D.R' nin öneminin en iyi şekilde anlaşılabilmesi için amacının kavranması 

gereklidir. Yani P.D.R' nin önemi, amacında gizlidir. Psikolojik danışmanın en 
önemli amacı, bireyin kendini gerçekleştirilmesine yardım etmektir. Kendini 
gerçekleştirmekte olan bireyin taşıdığı özellikler aslında, psikolojik sağlığı 
yerinde olan çağdaş insanda bulunması gerekli özelliklerdir. Kendini 
gerçekleştiren bir insanın özelliklerini bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; Kendini 
gerçekleştirmekte olan insan, kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi kim 
olabileceği hakkında daha tutarlı bir görüşe sahiptir. İnsan değerlerine saygı 

 Kendini Gerçekleştirme    
                       

SONAL 
AMAÇ 

DİKKAT 
Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu diğer yardım 
hizmetlerinden belirgin bir şekilde ayırır. Buna göre rehberlik yardımı, bir 
yol gösterme, öğüt verme yardımı değildir 
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duyar, onları benimser ve geliştirir. Zamanı iyi kullanır, değişmeye ve yeni 
yaşantılara açıktır vb. 

P.D.R, ayrıca bireylerin kendini anlamasını, problemini çözebilmesini, 
kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini, kendi 
kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirilmesini, çevresine dengeli ve sağlıklı 
bir yapabilmesini amaçlar vb. 
 

Rehberliğin Öğretimle İlişkisi 
Rehberlik, bilgi verme işlevi ile öğretime çok yaklaşırsa da, ikisi arasında 

bazı farklar vardır. 
1. Öğretim toplu halde bulunan, oldukça kalabalık gruplara verilen bir 

hizmettir, rehberlik ise bireysel bir yardımdır. Rehberlikte öncelikle 
bireye, bazı hallerde küçük gruplara yardım söz konusudur. 

2. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir, gönüllülüğe 
dayanır. Oysa öğretim zorunludur. 

3. Öğretimde değerlendirme vardır; öğrencinin, müfredat programında 
saptanan davranışları ne ölçüde geliştirdiği bir sınavla değerlendirilir. 
Rehberlikte ise bu türden bir değerlendirme söz konusu değildir. 

4. Rehberlik bireyin iç dünyasına, yaşantılarına kısaca duygusal yaşamına 
yönelmiş hizmetlerdir. Öğretim etkinliklerinin konuları ise bireyin 
dışında olup bitenlere, nesnel dünyaya yöneliktir. 

5. Öğretim ilgili dersin öğretmeni tarafından sunulurken, rehberlik 
hizmeti öğrenciyle ilgili tüm bireylerin (ana-baba-öğretmenler-
yöneticiler) işbirliğini gerektirir. 

Eğitimin amacı, problem çözme gücünü geliştirmektir. Öğretim bunu nesnel 
olgular üzerinde düşündürerek, rehberlik ise öznel yaşantıları üzerinde 
düşündürerek gerçekleştirir. 

 
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar (Rehberlik Ne 

Değildir?) 
 Rehberlik hizmeti sadece sorunu olan bireylere değil, isteyen herkese 

verilen bir hizmettir. 
 Rehberlik hizmetleri bireye öğüt ve nasihat etme işi değildir. 
 Rehberlik ve psikolojik danışmada son karar bireye aittir, birey adına 

karar alınmaz. 
 Rehberlik hizmetleri dış denetim ve disiplin amaçlayan hizmetler 

değildir, iç disiplin söz konusudur. 
 Rehberlikte not verme gibi değerlendirme işlemi yoktur. 
 Rehberlik hizmetlerinde zorlama yoktur, gönüllüğe dayanır. 
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 Rehberlik hizmetleri belirli yaş dilimindeki, insanlara belirli zaman 
aralığında sunulan hizmetler değildir. Her yaş grubundan insan hayatının 
herhangi bir döneminde rehberlik hizmetlerine gereksinim duyabilir. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak 
doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. 

 Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, her sıkıntıya 
düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile 
ilgilenmez. 

 Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve 
teknikler amaç değil, sadece araçtırlar. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik, bu yardımı alan birey bakımından 
akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir. 

 Rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza 
vermez. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek 
sihirli bir güce sahip değildir (Kaya, 2008; Yeşilyaprak, 2002) 

 
REHBERLİĞİN ORTAYA ÇIKMASINI GEREKTİREN GELİŞMELER 
20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terk edilmeye başlanmıştır. Çünkü 

eğitimin artık değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere uyum sağlamadığı, bireyin 
beklentilerine cevap vermediği eleştirileri ileri sürülmüştür. Geleneksel okullara 
yapılan eleştiriler: 

 Yalnız akademik başarıya önem vererek, insanların diğer doğal 
yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir. 

 Duygulardan soyutlanmış yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve 
köklü davranış değişiklikleri sağlayamamaktadır. 

 Geleneksel eğitim daha çok bir yarışma ortamı yarattığı için 
öğrencilerin çoğunda yetersizlik duyguları oluşmasına yol açmakta, aynı 
zamanda güven ve dayanışma duygularını yok etmektedir. 

 Bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede 
yetersiz kalmaktadır. 

 Bireye yaşama aktif uyum yapabilecek özellikler kazandırmada yetersiz 
kalmaktadır. 

Bu eleştiriler sonucu 20. Yüzyılın ilk yarısında yeni fikirler, yeni gelişmeler 
doğrultusunda eğitimde de çağdaşlaşma akımı başlamış ve eğitim sistemi içinde 
Ö.K.H. ve Rehberlik hizmetleri yer almıştır. Bu gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz: 

Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkenler 
1. Hızlı Değişmeler Sonucu Topluma Uyumun Güçleşmesi 
 Bilimde ve teknolojide gelişmeler 
 Toplumlar arası kültürel alış-verişin hızlanması 
 İnançlar ve değerlerdeki değişmeler 
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 Nüfus artışı ve göçün etkisi 
 Kuşaklar arası çatışmalar 
 Suç işleme oranının artması 
 Ruhsal bozukluklar ve hastalıkların artması 
2. Aile Yapısının ve Fonksiyonunun Değişmesi 
 Geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş 
 Çocuk eğitiminde ailenin rolünü etkileyen çevresel etmenlerin artması 
 Ailenin fonksiyonlarından bazılarının okula kayması 
 Kadının çalışma hayatına katılması 
3. Toplumun Nitelikli İnsan Gücü İhtiyacının Artması 
 Kalkınmada nitelikli insan gücü gereğinin kabul edilmesi 
 Toplumun iş hayatındaki değişmeler 
 Mesleklerin çeşitlenmesi ve meslek seçiminin zorlaşması 
 
Felsefi ve Psikolojik Etkenler 
1. Toplumda Demokratik Fikir ve Düşüncelerin Gelişmesi 
 Bireye verilen değerin artması 
 Bireylere tanınan seçme özgürlüğü 
 Bireye karar verme gücünün kazandırılması 
 İlerici eğitim anlayışının benimsenmesi 
2. Demokrasinin Eğitime Etkisi 
 Eşit eğitim hakkı ve toplu öğretime geçiş 
 Öğrenci merkezli eğitim anlayışının gelişmesi 
 Demokrasinin istediği insan özelliklerinin eğitimde kazandırılması için 

uygun ortam sağlama gereği 
3. Psikoloji/Psikometrideki Gelişmeler 
 Bireyin kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve tanınması 
 Bireysel farkların eğitimde dikkate alınması gereği 
 Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin artması 
 Bireyin özellikleri ile öğrenim ve meslek alanları arasındaki ilişkinin 

kavranması 
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTA YARARLANILAN BİLİM  
DALLARI 
Rehberlikte yararlanılan bilim dalları, kişinin bireysel ve toplumsal boyutlarla 

incelenmesini kendisine konu edinmiş olan bilim dallarıdır. Rehberlik ve psikolojik 
danışmanlığın ilgilendiği konular gerçekten çok geniştir. Bireyin nitelikleri ve 
davranışları, içinde bulunduğu toplum ve kültürel çevre, rehberliği temelini 
oluşturan kuram, ilke ve kavramlar, kullanılan yöntem ve teknikler geniş bir konu 
listesini oluştururlar. Bütün bunları tek başına bir disiplin açıklayamaz. Rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık etkinliği olarak kişiye yardım çabası sırasında 
yararlanılan kavram ve teknikle, değişik bilim dallarında alınmıştır. Çünkü 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, “disiplinler arası” uygulamalı bir alandır.  
 Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa katkıda bulunan başlıca bilim dalları; 
psikoloji (ruhbilim), sosyoloji (toplumbilim), toplumsal ruhbilim (sosyal psikoloji), 
ekonomi, antropoloji (insanbilim) ve pedagoji (eğitbilim)’dir. Bunlardan özellikle 
psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji ve ekonomi ile rehberlik arsında çok yakın 
ilişkiler vardır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu alanlarla bir grup olarak ele 
alınmakta; son yıllarda bu meslekler için topluca “yardım meslekleri” denmektedir.  

  Psikoloji: İnsanın iç dünyasını, davranışlarını inceleyen bir bilim olarak 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı ile çok yakından ilgilidir. İnsan 
davranışlarının türlü yönlerini, rehberliğin temel ilke ve kavramlarını psikoloji 
açıklamaktadır. Zekâ, yetenek ve ilgi ölçülmesinden, kişilik yapısı ve dinamiği, 
bireylerin büyüme ve gelişme modellerine kadar Rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık alanında kullanılan bilgilerin çoğu kaynağını psikolojiden alır.   

Sosyoloji: Davranış bilimi olarak, insanın toplumsal yaşamını açıklar.  
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık sosyoloji bulgularından faydalanmakla, kişiyi 
daha gerçekçi bir biçimde ele almış olur. Kişiyi grup içindeki yaşantılarıyla 
inceleyen sosyoloji bireyin toplum içindeki rollerini bireylerle olan karşılıklı 
ilişkilerini inceleyerek bireyi davranışlarını etkileyen toplumsal etmenlerin neler 
olduğunu ortaya koyar. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bireyin “dış dünyası” ile 
ilgili olan bilgilerin kaynağını sosyolojiden alır.  

Sosyal psikoloji:  Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji alanları arası bir 
disiplin olan sosyal psikoloji; incelediği toplumsal etki ve uyma, tutumlar, grup 
yapısı ve dinamizm, iletişim, toplumsallaşma, kültür ve kişilik, toplumsal değişim ve 
kültür değişimi gibi konularda Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa yardımcı olur.  

Ekonomi: Toplumların insan gücü ihtiyacı, iş ve mesleklerin gerekli 
otomasyon bilgileri, gelecekte iş ve meslek alanında ortaya çıkacak yeni gelişmeler 
ve eğilimler konusunda geçerli bilgileri sağlar. Kişinin benlik oluşumunu, eğitimini, 
yöneleceği iş ya da mesleğin, toplumsal yaşam belirleyicileri arsında da ekonomik 



www.oguzhanhoca.com 

 11 

durum, ön sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle ekonomi, Rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık alanında önemli yaralar sağlayan bir daldır.  
 

Antropoloji: toplumların yaşama yollarını yani kültürlerini inceler. İçinde 
doğup büyüdüğü kültürel çevrenin, insan kişiliği, benliği üzerinde silinmez izler 
bıraktığı bilinmektedir. Bu nedenle Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmetlerinde, kültürü ve oluşum sürecini çalışma alanı olarak seçen 
antropolojiden, önemli ve anlamlı yararlar sağlamaktadır.  
  

Eğitim Bilimi:  Eğitim bilim, toplumun eğitim sistemine göre oluşturulmuş 
okul örgütüne, programına, amaçlarına, yöntemlerine ve araçlarına ilişkin bilgiyi 
vererek, Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa yardımcı olmaktadır. Türlü 
nedenlerle eğitim amaç ve uygulamaların değiştirilmesi, Rehberlik ve psikolojik 
danışma gereksiniminin ortaya çıkmasında önde gelen etkenlerden biri olmuştur. 
Toplumların yönetimi demokratikleştikçe; toplumda insan haklarına saygı, temel 
ilke durumuna geldikçe, eğitim de bu yönde değişme göstermiştir. Rehberlik ve 
psikolojik danışmanlığa eğitimdeki hizmet kapısı, bu değişim ve gelişmelerden 
sonra aralanmıştır. 

 
REHBERİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
Rehberlik, 20. yy. başlarında ABD’de ortaya çıkmıştır ve en çok da bu 

ülkede gelişim göstermiştir. Ülkemizde ise özellikle 2. Dünya savaşından sonra, 
ABD’den etkilenerek rehberlikten söz edilmeye başlanmıştır.  

İlk kez 1908’ de Boston’ da Frank Parsons bir büro açarak, iş arayanlara 
yardım hizmetleri vermeye başlamıştır. Parsons “Boston Meslek Bürosu” adını 
verdiği bir büroda kendisine “işe yerleşme” isteğiyle başvuran adayların 
niteliklerini, yetenek ve ilgilerini saptayarak, sahip oldukları bu özelliklere uygun 
bir işe yerleştirme hizmetini yürütmüştür. Bu nedenle Parsons, rehberlik 
hareketinin “babası” olarak gösterilir. 

İlk olarak okul dışında ve mesleğe yerleşmeye yardım olarak başlayan 
rehberlik hizmetleri A.B.D.’ de 1913 yılında eğitim sistemine alınarak sistemli bir 
şekilde gelişmeye başlamıştır. 

 
Türkiye’de Rehberlik Hizmetlerinin Başlangıcı ve Gelişimi 
Türkiye’de rehberlik çalışmaları 1950’li yıllarda Türk-Amerikan işbirliği 

anlaşması kapsamında ülkemize davet edilmiş olan Amerikalı uzmanların 
öncülüğünde başlatılmıştır. Bu arada Amerika’ ya gönderilmiş olan Türk 
eğitimcileri de orada kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulama alanına sokarak 
rehberlik hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Bunlardan Prof. Dr. 
Feriha Baymur ve Prof. Dr. Hasan Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardandır. 

Başlangıç yılları aşamaları olarak 1953 –1954 yılında ilk defa Gazi Eğitim 
Enstitüsü, Pedagoji ve Özel Eğitim Bölümleri ders programlarına Rehberlik 
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dersinin konulması ve 1955’de Ankara Demirlibahçe İlkokulunda ilk Rehberlik 
Merkezinin açılması sayılabilir. 

Daha sonra 1960’dan sonraki kalkınma planlarında ve şûra çalışmalarında 
özellikle “yöneltme” hizmetleri esası üzerinde rehberlik anlayışı ve hizmetlerine 
yer verildiği görülür. 8. ve 9. Milli Eğitim Şûraları bu bakımdan önemli gelişmelere 
ön ayak olmuşlardır. 

 

Başlangıcından Bugüne Rehberlik Anlayışındaki Değişme ve Gelişmeler 
Psikolojik danışma ve rehberlik alanında başlangıcından bugüne kadar 

çeşitli anlayışlar ve uygulama modelleri ortaya çıkmıştır.  Rehberlik anlayışında 
meydana gelen değişmeler ve gelişmeler aşağıda özetlenmiştir: 

 Kriz Yönelimli Rehberlik Yaklaşımı: Bu yaklaşımda bireye yaşamının 
çeşitli dönemlerinde meydana gelen olağanüstü olaylar ve kriz durumlarında 
yardım edilmesi esastır. Örneğin; anne-babanın ayrılması ya da bunlardan birinin 
kaybı, okul değişikliği, cinsel istismar, şiddete maruz kalma, intihar girişimi vb. 
kriz durumlarında bireye müdahale etmeyi esas alan bir yaklaşımdır. 

 İyileştirici – Çare Bulucu Rehberlik Yaklaşımı: Bu yaklaşım bireyin 
eksik yanları ve hatalı davranışları üzerine odaklanır ve bunları tamamlayıcı bir 
rol üstlenir. Örneğin; okulda benlik saygısı düşük öğrencilere veya başarısız 
öğrencilere yönelik olarak bireysel ve/veya grup çalışmalarının yapılması gibi. 

 Önleyici Rehberlik Yaklaşımı: Bu yaklaşımın yukarıdaki iki yaklaşımın 
sınırlılıklarını gidermek amacıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Bu yaklaşımda 
muhtemel sorunlar ortaya çıkmadan önce kestirilmekte ve rehberlik etkinlikleri 
ile bu sorunların ortaya çıkması önlenmeye çalışılmaktadır. 

 Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı: Bu yaklaşım, öğrencilerin içinde 
bulundukları yaş ve gelişim dönemlerinin bir gereği olarak yerine getirmeleri 
gereken gelişimsel görevlerin olduğu gerçeğinden hareketle, rehberlik hizmetleri 
yoluyla çocuklara bu gelişimsel görevlerini yerine getirmeleri için sistemli ve 
programlı bir şekilde yardım etmeyi öngörür (Kaya, 2008). 

 
 

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE REHBERLİK MODELLERİ 
1. Parsonian Model 
1908 yılında Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur. Amacı, endüstri 

bölgelerinde iş aramakta olan birçok vasıfsız göçmenin, kısa bir eğitim 
programından geçtikten sonra uygun bir işe yerleşmelerine yardımcı olmaktı. 

Mesleki büroda yapılan çalışmalar: 
 Bireylerin incelenmesi, 
 İşlerin çözümlenmesi (çeşitli işlerin gerektirdiği niteliklerin ve sağladığı 

olanakların incelenmesi), 
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 Bu iki kaynaktan elde edilen verilerin karşılaştırılıp eşleştirilmesi 
(danışana en uygun çalışma alanlarının belirlenmesi). 

Bu anlayış, rehberliği, “Mesleğe Yöneltme” ile eş anlamlı olarak görüyordu. 
Meslek rehberliğinden de, bir kimsenin bir işe girmeden önce o işe uygun olup 
olmadığını kestirme işlemi anlaşılıyordu. 

Parsons’ un yaptığı rehberlik günümüzde “özellik-faktör” yaklaşımı adı 
verilen bir yaklaşımın başlangıcını oluşturmaktadır. 

 
2. Rehberliğin Eğitim Süreci ile Kaynaştırılması 
Bir müddet sonra Parsons’ un yaptığı gibi kişilere tam işe yerleşecekleri 

sırada yardım etmenin geç kalmış bir hizmet olduğu; bireylere, daha hayata 
hazırlanırken, yani daha okulda iken yardım edilmesi halinde hizmetlerin daha 
etkili olacağı ileri sürülmeye başlandı. Böylece rehberlik hizmetleri giderek 
yaygınlaştırılıp eğitim süreci ile kaynaştırılmaya başlandı. 

Rehberliği eğitimle özdeş bir hizmet olarak gören Brewer bu yaklaşımın 
öncülerindendir. Brewer’e göre rehberlik, her şeyden önce eğitimin bir parçasıdır 
ve başlıca amacı, bireyin okul ve okul dışındaki çevresine uyumunda yardımcı 
olmaktır. Bu anlayışa göre eğitim ile rehberlik arasında, amaç, yöntem ve 
sonuçları bakımından bir fark yoktur. 

Bu görüş, rehberlik hizmetlerinin tıpkı konu alanlarının öğretilmesi gibi, 
sınıf içinde verilebilecek bir hizmet olduğu anlayışını getirmiştir. Bunun sonucu 
olarak okul programlarında grup rehberliği için saatler ayrılmaya başlanmıştır. 

 
3. Özellik – Faktör (Klinik) Model 
Bireysel farkların öneminin anlaşılması ve eğitimin, bireysel gereksinmelere 

uyarlanması gereğinin kabul edilmesi eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerine 
yer verilmesini gerekli kılan en önemli etmenlerdendir. Eğitimin 
bireyselleştirilmesi ise, bireyin yeteneklerinin, ilgilerinin çözümlenmesi ve 
bireysel gereksinmelere uygun eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ile olanaklıdır. 
Klinik yaklaşım bu amacı gerçekleştirme çabalarını temsil eder. 

Bu model,  Parsons’un modeline benzer. Karar vermede bireye yardımcı 
olmadan önce, onun ayrıntılı olarak incelenmesine ağırlık verir. Klinik model, 
özellikle rehberliğin psikolojik danışma hizmetlerinde “tıbbi model”i uygulaması 
ile karakterize edilir. Bir diğer adı “Minnesota Okulu” olan bu yaklaşıma göre; bir 
sorunun, bir güçlüğün nedenini ortaya çıkarmak, o sorunun çözümünde en önemli 
aşamadır. Klinik model, sorunların kaynağının dışsal tekniklerle (test, gözlem vb. 
araçlarla) ortaya çıkarılabileceğini kabul eder. Danışman, bir uzman, bir otorite 
olarak, danışana bazı çözüm yolları tavsiye edebilir, ancak danışan da kendisine 
önerilen yollardan birini seçmekte özgürdür. 

Klinik model, bireyi tanımada kesin sonuçlar veren ölçme araçlarının 
kullanılmasına ağırlık verdiği için bilimsel bir yöntem sayılır. Ancak, bireyi 
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tanımada sadece dışsal tekniklerden yararlanması, bu tekniklerin geçerliğinin 
düşünüldüğü kadar yüksek olmayışı ve bireyin ölçülen niteliklerine karşı tutumunu 
yansıtmayışı nedeniyle eleştirilmektedir. Danışmanların danışma sürecinde aktif 
bir rol oynamaları, danışanlara tavsiyelerde bulunmaları da danışanlarda 
bağımlılığı pekiştiren davranışlar olarak eleştirilebilmektedir. 

Klinik yaklaşım, bugün rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan birçok 
ölçme aracının geliştirilmesine, toplu dosya sisteminin oluşturulmasına katkıda 
bulunmuştur. 

 
4. Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik 
Katz, Tiedeman ve Jones’a göre rehberlik, bir karar verme sürecidir. 

Rehberlik hizmetleri bireylerin iş ve meslek seçimi kararları sırasında ihtiyaç 
duydukları olgusal bilgiyi sağlamak amacıyla başlatılmıştı.  

Bu model eğitimin kesintiler yarattığını, yani bireyi, sık sık karar vermeyi 
gerektiren yol ayırımlarına getirdiğini ileri sürmekte ve rehberliği, bireye bir 
hedef seçme ve o hedefe götürecek araçları belirlemede yardımcı hizmet olarak 
görmektedir. Rehberlik, toplumun izin verdiği eğitsel ve mesleki seçenekler 
arasından bireyin yapacağı seçime profesyonel bir müdahaledir. Bu müdahale, 
bireyin benimsediği değerlerin incelenmesidir. 

 
5. Gelişimsel Rehberlik 
Rehberlik hizmetlerinden beklenen işlev; önce meslek seçme ve işe 

yerleştirme (1900–1920), sonra okula uyum ve eğitsel başarı (1930–1950) ve 20. 
Yy. ın ikinci yarısında ise bireyin topyekûn gelişimi ve yaşama uyumu (1960’ lardan 
beri) konularında yardım hizmetleri olarak değişmiştir. Gelişimsel rehberlik 
anlayışı, normal bireylerin kapasitelerini tam olarak kullanabilmeleri, 
kendilerinden beklenen gelişimsel görevlerini yerine getirebilmeleri için optimum 
koşulları sağlamayı hedeflemektedir. 

Ülkemizde bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetlerini 
“yöneltme” ile sınırlandıran bir anlayışa sahipti. Okullarımızda rehberlik 
hizmetleri “kriz odaklı” bir anlayışla algılanmıştır. Bir başka deyişle PDR 
hizmetleri sadece problemli, okulda sorun yaratan, uyumsuz ve başarısız 
çocukların gönderildiği bir servis olarak tanınmıştır. Zaman zaman bu hizmetlere 
“okulda oluşabilecek sorunları bir işlev yüklendiği de görülmüştür. 

Kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici yaklaşımları yetersiz bulan 
yeni bir yaklaşım günümüzde rehberlikte çağdaş ve önemli bir anlayışı ortaya 
koymuştur: Gelişimsel yaklaşım. 

Rehberlikte gelişimsel yaklaşım; rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin, akademik başarıyı arttırma ya da meslek seçimi gibi sorunlar ile 
sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında düzeltici, çare bulucu yardımlar 
sağlamaya ağırlık vermesine bir tepki olarak gelişmiştir. Gelişimsel rehberlik, 
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bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim basamağını başarı ile 
geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim görevlerini de daha iyi 
başaracağı gerçeğine dayanmaktadır. 

Gelişimsel yaklaşıma göre rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişimini sağlıklı 
sürdürebilmesi için her eğitim kademesinde verilmesi gereken hizmetler olarak 
sunar. Çünkü rehberlik hizmetleri, bireyin farklı dönemlerdeki gelişim 
ihtiyaçlarını gerçekleştirmesini kolaylaştırma gibi bir işlev üstlenir. 

 
Geleneksel Yaklaşım                      Gelişimsel Yaklaşım 
1. Kriz odaklı yardım hizmeti                          1. Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı 
2. Bilgi verme ve yöneltme eksenli                 2. Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik kazandırma 
3. Uzman odaklı                                             3. Öğretmen odaklı 
4. Problemli bireylere yöneliktir                    4. Tüm öğrencilere açıktır 
5. Tepkisel                                                    5. Yaratıcı ve esnek 
6. Görev yönelimli                                          6. Hedef yönelimli 
7. Zaman çizelgesi ile sınırlı                           7. Program bütünlüğü içinde 
8. Öğretimden ayrıştırılmış                            8. Öğretimle kaynaştırılmış 
9. Yapılanmamış                                              9. Ölçülebilir 
10. Var olanı korur ve sürdürür                      10. Var olanı değerlendirir ve geliştirir. 
11. Bireyin kendini gerçekleştirmesi               11. Bireyin yaşam kariyerini geliştirmesi amaçlanır. 
     amaçlanır.           
12. Eğitsel                                                      12. Eğitsel          
     Mesleki              problem alanlarına                Kariyer             gelişimi hedeflenir.        
     Kişisel                yöneliktir.                             Kişisel 
13. Yoğunluk ortaöğretim kademesindedir.     13. Tüm öğretim kademelerine yoğunlaşılır.  
14. Eğitim                                                       14. Sadece eğitim kurumlarında sunulur. 
     Sağlık            hizmet alanlarında                                                  
     Sosyal yardım  hizmet sunulur.                                                
     Endüstri                                                                                                                                     
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KAPSAMLI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI 
MODELİ: 

PDR hizmetlerini meslek yada program seçimi ve kriz durumlarına müdahale 
ile sınırlayan geleneksel modellere bir tepki olarak bu model kuramsal temelini 
gelişimsel rehberlik yaklaşımından almıştır. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bu 
yaklaşımda bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin 
öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik olması gerektiği savunulur. 

Gelişimsel Rehberliğin İlkeleri 
1. Gelişimsel Rehberlik Tüm Öğrencilere Yöneliktir. Bazı öğrencilerin 

problemlerinin daha yoğun olması ve belirli ihtiyaçları ya da ortamları 
gereği özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere yardım etmekle birlikte rehberlik 
hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir. Etkin bir rehberlik müfredatı bütün 
öğrencilere devamlı bir yardım, destek ve olumlu bir büyüme yaşantısı sağlar. 

2. Gelişimsel Rehberliğin Organize Edilmiş ve Plânlanmış Bir müfredatı 
vardır. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve plânlı bir müfredatı 
gerektirir. Bu müfredat öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik genel ve özel 
amaçlara sahiptir. Gelişimsel rehberlik müfredatı, öğrencilerin bireysel 
potansiyellerine, değerlendirmeye, motivasyonlarına ve başarılarına özel dikkat 
göstererek onların bilişsel, duy ussal, fiziksel büyümelerine yardım etmesini esas 
alır. Müfredat, öğrenme şartları üzerinde yoğunlaşır ve eğitim sürecinin insanî 
yönünü vurgular. Gelişimsel rehberlik müfredatı, benlik kadar davranış ile de 
ilgilidir. Doğru karar verme ve bireysel farklılığı da teşvik eder. Bireylerin hakları 
ve değerleri kadar toplumun beklentilerini de dikkate alır. Bu müfredat 
öğrencilerin diğer insanlara karşı duyarlı olmaları, uyum sağlamaları, söz sahibi 
olmaları, kendine güvenen ve kendi kendini yönlendirebilen bireyler olmalarına 
yardım etmek için planlanmaktadır. Müfredatın amaç ve hedefleri genellikle 
gelişimsel rehberlik müfredatının üniteleriyle düzenlenir. 

3. Gelişimsel Rehberlik Programı Ardışık ve Esnektir. Gelişimsel 
rehberlik müfredatları ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir. Rehberlik üniteleri 
farklı yaşlardaki öğrencilerin düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini izleyecek 
biçimde sıralanırlar. Bu ardışıklık programın sürekliliğine hizmet eder. Ayrıca 
müfredat katı ve sabit bir yapıda değildir. İhtiyaçlar ve imkânlara göre değişik 
düzenlemeler yapılabilir. Rehberlik konularının veya toplantılarının öğretmenin ve 
öğrencinin hazır oluşuna uydurulması için programın esnek olması gerekir. Ayrıca 
özel bir ihtiyaca veya giderek artan bir endişeye cevap vermek için yeni üniteler 
geliştirilmeli ve müfredata dahil edilmelidir. İdeal olarak bir rehberlik faaliyetini 
vermenin en uygun zamanı öğrencinin öğrenmeye hazır olduğu zamandır. 

4. Gelişimsel Rehberlik Toplam Eğitimsel Süreçlerin Bütünleyici Bir 
parçasıdır. Rehberlik programı, öğretim programlarından ayrı bir program olsa da 
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bu durum rehberlik programı ile öğretim programlarının bir 
birinden kopuk olduğu anlamına gelmez. Aksine rehberlik programı ve 
öğretim programları birbiri ile bağıntılı ve etkileşim halindedir. Danışmanlar 
derslerde öğretilmiş olan bir konu üzerine dikkat çekebilir ve onu 
uygulayabilirler. Örneğin öğrenciler Türkçe derslerinde öğrendikleri kompozisyon 
yazma becerilerini meslekler hakkında yazı yazma veya yapacakları çalışmada 
uygulayabilirler. 

5. Gelişimsel Rehberlik Bütün Okul Personelinin Katılımını İçerir. 
Rehberlik programının geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden birinci 
derecede okul danışman öğretmenleri sorumludur fakat okuldaki tüm personelin 
katılımı ve işbirliği sağlanamaz ise beklenen verim alınamayacaktır. 
Öğretmenler, danışmanlar, yöneticiler ve bütün destek personeli okuldaki 
rehberlik hizmetlerinden sorumludur. Bazı rehberlik konuları öğretmenler 
tarafından dersleri içinde veya öğrenciye danışman olarak görev yaptıkları 
çalışmalarda en iyi şekilde verilebilir. Diğer rehberlik konuları; rehberlik 
uzmanları, kaynak olabilecek insanlar tarafından en iyi şekilde verilebilir. Okul 
danışmanları, gelişimsel rehberlik programını düzenleyen, plânlayan kişiler olarak 
belirlenmişse de, program öğretmenlerin ve yöneticilerin tam desteği olmadan 
uygulanamaz. 

6. Gelişimsel Rehberlik öğrencilerin Daha Etkili ve Yeterli öğren 
melerine Yardım Eder. Gelişimsel rehberlik öğrencilerin kişisel gelişimleri 
ve bireysel potansiyelleri üzerinde odaklanmıştır. Bununla birlikte bu durum 
öğrencilerin akademik başarılarının dikkate alınmadığı anlamına gelmez. Rehberlik 
programlarının gerçekleştirilen her bir amacının eğitimsel bir temeli vardır ve 
öğrencilerin daha etkili ve verimli öğrenmelerine doğrudan katkıda bulunur. Bütün 
rehberlik amaçları eğitime dayanır ve bütün hizmetler öğrencilerin okuldan en iyi 
şekilde mezun olmaları ile ilgilidir. 

7. Gelişimsel Rehberlik Uzman Danışmanlık Hizmetleri Veren 
Okul Danışmanlarını da Kapsar. Öğretim programı ve rehberlik müfredatı 
içinde pek çok rehberlik hedefi bulunmakla birlikte, öğrencinin kısa 
danışmanlık gibi daha özel uzmanlık hizmetlerine de ihtiyaç duyabileceği 
durumlar vardır. Okul danışmanları bir okulda insan davranışları ve ilişkileri 
uzmanları olarak görülür. Okul danışmanlarının bireysel eğitim ve grup 
danışmanlığı becerileri vardır. Ayrıca öğretmenlerden daha çok zamanları 
bulunmaktadır. Bazı öğrenciler ile özel olarak ilgilenebilirler.Rehberlik 
hizmetlerinin amaçları öğretim programlarının ve rehberlik müfredatının 
çerçevesi içinde gerçekleştirilebilir. Ancak bunların dışında danışmanların 
bireysel olarak ilgilenmeleri gereken problemli öğrenciler de söz konusu 
dur. Her ne kadar danışma hizmetleri, psikoterapi değilse de okul danışmanlarının 
kendi yetki ve sorumluluk sınırları içinde olaylara müdahale edebilecek bilgi ve 
beceriler ile donanmış olması gerekir. Danışmanlık hizmetleri asla tedavi olarak 
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düşünülmemelidir. Rehberlik programı psikolojik yönden hasta olanlara 
psikoterapi olarak düzenlenmemiştir. Bununla birlikte ciddî kişisel problemleri 
olan pek çok öğrenci hala okula devam etmektedir. Bunların okul ortamına, sınıf 
şartlarına uymaları gerekir. Bu öğrenciler öğretmenlerle ve sınıf arkadaşlarıyla 
çalışma ilişkisi kurmak için sık sık yardıma ihtiyaç duyarlar. Problemli öğrencilere 
okula uyum göstermeleri için yardım etmek sadece bu öğrencilerin öğrenmelerine, 
iyi olmalarına yardım değil, aynı zamanda diğer öğrenciler için de öğrenim 
ortamının iyileştirilmesi anlamına gelir. Eğer bir öğrenci öğretmenle olan sorunu 
nedeniyle öğrenemiyorsa bu durum diğer öğrencilerin de öğrenmesini 
etkileyecektir. 

 
Önerilen Stratejiler 
1. Gelişimsel rehberlik yaklaşımının bir müfredatı vardır. 
2. Gelişimsel rehberlik üniteleri geliştirilecek müfredatın amaç ve 

hedeflerini düzenlemede yardımcıdır. 
3. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı rehberlik ve danışmanlıkla ilgili diğer üç 

yaklaşımı birleştirir ve kuramsal temellere dayandırılmıştır. 
4. Gelişimsel rehberlik ilkeleri gelişimsel rehberlik müfredatının nasıl 

uygulanacağı ve değerlendirileceği konusunda yol gösterir. 
5. Öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları kapsamlı rehberlik programları yoluyla 

karşılanır ve kapsamlı rehberlik programlarının eğitim sistemi ile ilgili tüm 
birimlere yönelik yararları vardır. 

6. Rehberlik ve danışmanlık birimi Müfredat Lâboratuvar Okullarında 
Kalite Geliştirme Ekibi olarak görev yapar. 

7. Okul danışmanları kendi görevleri için diğer kişilerden farklı ilkelere ve 
bakış açılarına sahiptirler. 

8. Müfredat Lâboratuvar Okullarında gelişimsel rehberlik çalışmalarının 
yürütüleceği danışmanlık merkezi kurulur. 

 
Gelişimsel Rehberlik Müfredatının Amaçları: 
Gelişimsel yaklaşım içinde rehberliğin müfredatı bulunmaktadır. Rehberlik 

müfredatı gelişim dönemlerine, görevlerine ve öğrenme şartlarına dayanarak 
öğrencinin başarısını artırmaya yardım eden ona öğrenme becerisi ve deneyimi 
sağlayan plânlı bir çabadır. Böyle bir yaklaşım eğitimin bütün amaçlarını kapsar. 
Daha özel olarak gelişimsel rehberlik programının amaç ve hedefleri öğrenim 
işlerini kolaylaştırmakla ilgilidir. Kişisel gelişim hedefleri tüm öğretim 
programının bütünleyici bir parçasıdır. Hedefler kişisel büyüme üzerinde duruyor 
gibi görünmesine rağmen, sonuçta elde edilen eğitim programı için hedeflenen 
çıktılardır. 
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Amaç 1: Okul ve Çevresini Tanıma: öğrencilerin, okul binasını ve çevresini, 
okulun kurallarını, okuldaki süreçleri ve programları tanımasını amaçlar. 
Öğrencilerin hangi okula giderlerse gitsinler okula, işlemlere ve programlara daha 
kolay alışmasını sağlar, öğrencilerin rehberlik hizmetleri, okul danışmanı ve 
danışman öğretmeni hakkında daha çok bilgi edinmesine yardım eder. 

Amaç 2: Kendini ve Başkalarını Tanıma: öğrencilerin sahip oldukları 
yeteneklerini, ilgilerini, kişilik özelliklerini tanıma ve öğrenmelerine yardım eder. 
Öğrenciler geliştirilmesini istedikleri alanı belirlerler, öğrencilere, güçlü ve zayıf 
yönlerini öğrenme, akranları, öğretmenleri ve diğer yetişkinler ile olumlu ilişkiler 
kurabilmelerini sağlayacak beceriler geliştirme, öz değerlendirme, kendini kabul 
ve özgüven düzeylerini yükseltme, insanlar arası farklılıklara yönelik olumlu tutum 
geliştirmeyi amaçlar. Bu amaç kendini değerlendirmeyi, kendini kabul etmeyi ve 
kendine güvenmenin geliştirilmesini kapsar. 

Amaç 3: Tutum ve Davranışları Anlama: Kendini ve başkalarını anlama ile 
ilgili ancak, alışkanlıkların tutumların ve algıların davranışları nasıl etkilediği 
üzerinde odaklanmış amaçları içerir. Aynı zamanda duyguların ve davranışların 
amaçlar ve sonuçları ile ilişkisi üzerinde durulur, istenilir ise davranışların nasıl 
değiştirilebileceğini incelenir. 

Amaç 4: Karar Verme ve Problem Çözme: Amaç setleri oluşturma ve 
sorumlu kararlar verme ile ilgilidir. Problem çözme, karar verme ve değiştirme 
için yararlı süreçler, bireysel seçim ve sorumluluğun vurgulanması üzerinde durur. 

Amaç 5: Kişiler arası İlişki ve îletişim Becerileri: Kişiler arası olumlu insan 
ilişkileri geliştirmenin değeri ve iletişim becerilerinin kişilerin birbirini etkileyişi 
ile ilgili olduğu üzerinde durur. Kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerinin 
arkadaşlık ve öğrencilerle ve bir insanın diğer insanlar ile etkileşim biçimini nasıl 
etkilediği üzerinde odaklanmıştır. 

Amaç 6: Okul Başarısı Becerileri: öğrencilerin okulda daha başarılı 
olmalarına yardım etmek amacıyla düzenlenmiştir. Ders çalışma becerilerini, 
öğrenme davranışlarını, zamanın iyi kullanımını, akranları ve öğretmenlerle 
çatışmaların çözümünü ve olumlu tutum ve davranışları kapsar. 

Amaç 7: Meslekî Farkındalık ve Eğitimsel Plânlama: Okul danışmanlığının en 
bilinen yönlerinden biri olma amacındadır. Bu amaç öğrencilerin iş dünyasını ve 
meslekleri tanımalarına, kişisel becerileri, yetenekleri ve ilgileri ile ilgili 
mesleklerin ilişkisini görmelerine yönelik amaçları içerir. Ayrıca derslerin seçimi, 
mezuniyete ve mezuniyet sonrası bir üst eğitime hazırlanma, iş becerileri ve nasıl 
iş aranacağının öğrenilmesi gibi eğitim ile ilgili plânların yapılmasına önem verir. 

Amaç 8: Toplumsal Katılım: Topluma katılım üzerinde durur, öğrencilerin 
kendi toplumsal çevrelerine nasıl katkıda bulunabilecekleri, nasıl sorumlu ve 
üretici vatandaş olabileceklerini belirtir. 
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KAPSAMLI REHBERLİK PROGRAMLARI 
 
Gelişimsel yaklaşımın uygulamaya dönük yönünü “Kapsamlı Rehberlik 

Programı” oluşturur. 
Okula yeni başlayan çocuk geçmiş deneyimlerinin sonuçlarını, ihtiyaçlarını, 

güçlü ve zayıf yönlerini, arzu ve hayallerini de kendisiyle birlikte okula taşır. Okul 
çocuğun sadece bir parçasından değil tamamından sorumlu ise, bunlarla da 
ilgilenmek zorundadır. Bu durum okulun ailenin fonksiyonlarını ele alması, ya da iyi 
bir okulun çocuğu normal şartlarda etkileyen diğer toplumsal ve kültürel güçlerce 
oynanan tüm rolleri üstlenmesi gerektiği anlamına gelmez. Tüm okul personeli 
çocuğu bir birey olarak ele alıp onun tüm yönleri ile gelişebileceği eğitimsel 
yaşantılar oluşturmalıdır. Okulun çocuğun sadece bilişsel yönü ile ilgilenmesi diğer 
yönlerini ihmal etmesi, çocuğun bilişsel gelişimini de engelleyici problemler 
yaratabilecektir. 

Eğitimde üstün başarıyı sağlamada, kapsamlı rehberlik programları tüm 
öğrenciler için hayatî bir öneme sahiptir. Kapsamlı rehberlik programı bütün 
okulların eğitim programlarının bütünleyici bir parçasıdır. Program öğretmenler, 
yöneticiler, veliler ve öğrencilerin desteği ile danışmanlar tarafından organize 
edilmiş ve geliştirilmiş çalışmaları içerir ve özellikle gelişimsel niteliktedir. 
Kapsamlı rehberlik programları öğrencilerin öncelikli ihtiyaçlarını dört konu alanı 
ile karşılamak için kaynakları organize eder. Okul öncesinden 11. sınıfın sonuna 
kadar tüm öğrencilerin belirlenmiş ihtiyaçları bu gelişimsel programın temellerini 
sağlar ve ihtiyaçlar “Rehberlik Müfredatı”, “Bireysel Plânlama”, “Sistem Desteği” 
öğeleri yoluyla ve bazı öğrencilerin de belirlenmiş olan özel ihtiyaçları “Danışma 
Hizmetleri” öğesince karşılanır. 

 
KAPSAMLI REHBERLİK PROGRAMININ ÖĞELERİ 

1. Rehberlik Müfredatı (İçerik): Sınıf rehberlik etkinliklerinden oluşur. 
Rehberlik içeriğinin bütün öğrencilere sistematik bir biçimde sunulması amaçlanır. 

 Amaç: İhtiyaçların farkında olma, beceri geliştirme ve bu becerilerin 
günlük yaşama uygulanması. 
 Konu Alanları: Kendine güvenin geliştirilmesi 
 Başarıya motive etme 

Karar verme, amaç belirleme, plânlama ve problem çözme becerileri 
Kişiler arası etkileşim 

  İletişim becerileri 
  Kültürlerarası etkileşim 
 Sorumlu davranış 
 Danışmanın Rolü: Rehberlik, müşavirlik, programın yürütülmesi ve 

açıklanması 
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2. Bireysel Plânlama: Öğrencilere kendi gelişimlerini takip ve anlama 
da yardım edilmesi amaçlanır. 

 Amaç: Öğrenci plânlaması ve amaç belirleme. 
 Konu Alanları: 
 Eğitsel;  

• Öğrenme becerilerinin kazanımı 
• Eğitimsel fırsatların farkındalık 
• Uygun ders seçme 
• Yaşam boyu öğrenme 
• Sınav sonuçlarının kullanımı 
 Mesleki;  

• Mesleki fırsatlar bilgisi 
• Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili bilgiler 
• Olumlu çalışma alışkanlıkları ihtiyacı 
 Kişisel Sosyal; 

• Sağlıklı benlik gelişimi 
• Uygun sosyal davranışların geliştirilmesi 

 Danışmanın Rolü: Rehberlik, müşavirlik, değerlendirme. 
 
3. Müdahale Hizmetleri: Öğrencilerin acil ilgi, kaygı ve meraklarına cevap 

verilmesi. 
 Amaç: Önlem alma, müdahale etme. 
 Konu Alanları: 
 Akademik sorunlar 
 Okula ait sorunlar 
 Geç kalma 
 Devamsızlık ve okuldan kaçma 
 Uyumsuz davranışlar 
 Okuldan kaçınma 
 İlişkilerde kaygı 
 Fiziksel/duygusal/cinsel taciz 
 Keder/aileden birinin ölümü 
 Madde bağımlılığı 
 Ailevi sorunlar 
 Cinsel sorunlar 
 Stresle baş edebilme  
 Okuldan ayrılmayı (terk) önleme 
 Danışmanın Rolü: Danışmanlık, krize müdahale, müşavirlik, iş birliği- 

koordinasyon, ilgili birime havale etme. 
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4. Sistem Desteği: Program, personel destek faaliyetleri ve hizmetlerini içerir. 
 Amaç: Programın uygulanması ve desteklenmesi. 
 Konu Alanları: 
 Rehberlik programının geliştirilmesi  
 Ana/baba eğitimi 
 Öğretmen/yönetici iş birliği 
 Eğitimle ilgili personelin geliştirilmesi 
 Okul gelişim plânı 
 Danışmanların meslekî gelişimi 
 Araştırma ve yayınlama 
 Toplumsal uyum 
 Halkla ilişkiler 
 Danışmanın Rolü: Program yönetimi, müşavirlik. 

 
 

Gelişim İhtiyaçları ve Rehberlik Hizmetleri 
Rehberlik hizmetlerini planlar ve yürütürken o eğitim düzeyindeki 

öğrencilerin gelişim özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri ve sorunları iyi 
tanınmalıdır. Çünkü gelişimsel rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin, 
öğrencilerinin her birinin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel yönden 
gelişimlerini kolaylaştırıcı bir yaklaşım içinde olması gerekir. 

Farklı eğitim düzeylerinde bulunan öğrencilerin, özellikle rehberlik 
hizmetleri açısından esas alınan iki grup temel ihtiyaçları söz konusudur. Bunlar; 

1) Yaşamın her döneminde geçerli olan ve sürekli doyurulması gereken 
temel ihtiyaçlar ile 

2) Değişik yaşam dönemlerine özgü gelişimsel ihtiyaçlardır. 
Temel İhtiyaçlar: Birinci grupta söz edilen ihtiyaçlar, hümanistik 

yaklaşımın öncülerinden Maslow tarafından öncelik ve önem derecesine göre 
tanımlanan ihtiyaçlardır. Maslow bu ihtiyaçları hiyerarşik bir sıralama ile şu 
şekilde ifade eder: 

1. Fiziksel İhtiyaçlar: Yaşamı sürdürmek için gerekli olan hava, su, besin, 
etkinlikte bulunma, uyku vb. 

2. Güvenlik İhtiyacı: Kendini güven içinde hissetme, tehlikelerden 
korunma. 

3. Sosyal İhtiyaçlar: Sevme, ait olma, bağlılık, kimlik duygusu kazanma, 
benimsenme vb. 

4. Saygınlık İhtiyacı: Başarı, tanınma, özsaygı, kendine değer verme, 
statü sahibi olma vb. 

5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kişinin tüm potansiyelini 
kullanabilmesi, yeteneklerini geliştirme, kendini yaratıcı ve üretken 
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     Statü, saygınlık              

biçimde ortaya koyabilme. Daha çok bilme, evreni, yaşamı anlamı, 
estetik beğenileri ve yaratıcılığı geliştirme. 

 
 

                                                         Kendini 
                                         Gerçekleştirme                                                                        

                                                                                                         Üst düzey ihtiyaçlar 
                                        Bilme,       Estetik, 
                                       anlama     yaratıcılık 
                                                                              
 

 
      Gruba ait olma, sevme-sevilme                         

                                     Güvenlikte olma                                      Temel ihtiyaçlar 
 

Fizyolojik – bedensel ihtiyaçlar                                             
 
 
Maslow’a göre ihtiyaçlar kişide sürekli bir güdülenme yaratarak onu 

davranışa yöneltir. Alt düzeydeki ihtiyaçlar belli bir oranda doyurulmadan, kişi 
üst düzey ihtiyaçlara güdülenemez. Bu nedenle ilköğretimde bu ihtiyaçların 
sürekli ve düzenli olarak karşılanması için çaba harcanmalıdır. 

 
Gelişimsel İhtiyaçlar: Her gelişim döneminde, o yaş dilimlerinde 

karşılanması beklenen döneme özgü ihtiyaçlardır. Bunlar Havighurst tarafından 
“Gelişim Görevleri” olarak adlandırılmıştır. Öğretmenlerin, eğitim süreci boyunca 
çocukların ve gençlerin içinde bulundukları döneme özgü gelişim görevlerini 
bilerek, rehberlik hizmetlerinde dikkate almaları gereklidir. 
                                                           

Rehberlik Anlayışını Oluşturan İlkeler 
  Buraya kadar rehberliğin tanımı, amacı ve kapsamına giren hizmetler 
anlatılırken bu hizmetlerdeki temel anlayış da ortaya konulmuştur. Rehberlik 
anlayışı ile bu hizmetlerin temelindeki felsefeyi, temel ilkeleri ve kavramları 
anlama kastedilmektedir. Rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşmasının en önemli 
koşullarından biri de bu hizmetleri yürüten tüm görevlilerin –uzman, öğretmen, 
yönetici, diğer personel- bu alandaki temel ilkeleri bilmesi ve uygulamasıdır. Tüm 
çalışmalar bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmezse hizmetlerden beklenen 
yarar sağlanamaz.  

1. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili 
demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. (Özerklik)   

2. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim 
sistemi öngörür. (Öğrenci odaklı eğitim) 
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3. Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi 
anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine 
yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır. (Bireyin gücü) 

4. Rehberlik hizmetleri öğrencilerin her yönüyle gelişmesi ve kendini 
gerçekleştirmesine yardım etmelidir. (Kendini gerçekleştirme) 

5. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve 
işbirliği içinde çalışması gereklidir. (Takım çalışması) 

6. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda 
yoğunlaştırılmalıdır. (Esnek uygulama) 

7. Uygun bir okul rehberlik programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci 
nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi 
temeline dayandırılmalıdır. (İhtiyaca dayalı program) 

8. Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programını 
gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine 
bağımlıdır. (Öğretimle bütünleşme) 

9. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. (Bireye özgü) 
10. Bireyi çok yönlü tanımak esastır.        
11. Rehberlik hizmetleri profesyoneldir. 
12. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve 

profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır. (Sistemli) 
13. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir. 

(Çevre desteği) 
14.  Rehberlik hizmetlerinden kişi yaşamı boyunca faydalanabilir. (Süreklilik) 

esastır. 
15. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem topluma karşı sorumludur. 
16. Rehberlik hizmetlerinde “gönüllülük” ve psikolojik danışma ilişkilerinde 

“gizlilik”, “empati”, “saydamlık” ve “spontanlık” esastır. (Etik ilkeler) 
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REHBERLİĞİN KAPSAMI 
 

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve 
böylece onun kendini gerçekleştirmesini amaçlayan psikolojik yardım hizmetlerini 
kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi gereklidir. 

Rehberlik kapsamında verilecek hizmet türleri, bu hizmetlerin verildiği 
eğitim kademesi, kurumun nitelikleri, hizmetlerin temel işlevleri ya da problem 
alanlarına göre değişebilir. Ancak burada bir okulda, öğrencilere dönük olarak 
yapılması gereken rehberlik hizmetlerinden söz edilecektir. 
Aşağıdaki şemanın ifade ettiği önemli noktalar: 

 Rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirlerini tamamlar. 
 Hizmetler birbirlerinin alanını kısmen kapsasa da her biri kendine özgü 

etkinlikler içerir. 
 Rehberlik hizmetlerinin ilk işlevi bireyi tanımaktır. 
 Tüm hizmetlerin merkezinde psikolojik danışma yardımı yer alır. 
 Hizmetler arasındaki ilişkiler aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir 

yapıya sahiptir. 
                                 

 
 
 
 
 

Bireyi       
Tanıma 

Bilgi 
Verme 

Yöneltme 
Yerleştirme 

 
Oryantasyon

              
     Sevk  

 
   İzleme Araştırma 

Değerlen-
dirme 

 
Plan-prog.  
geliştirme 

 
Müşavir-
lik 

Veli ile 
ilişkiler 

Çevre ile 
ilişkiler 

 
     
 

  Psikolojik Danışma 
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Rehberlik Hizmetleri 

 
           A. Doğrudan Hizmetler                B. Dolaylı Hizmetler 
  1. Bireyi tanıma                                    1. Araştırma-Değerlendirme                     
  2. Bilgi toplama yayma                          2. Plan program geliştirme 
  3. Yöneltme yerleştirme                       3. Müşavirlik (konsültasyon) 

4. Oryantasyon                                     4. Veli ile ilişkiler 
5. Psikolojik Danışma                            5. Çevre ile ilişkiler 
6. Sevk (Refere hizmetleri)                  
7. İzleme                   

 
Rehberlik Hizmetleri: 

 A. Doğrudan Hizmetler 
1. Bireyi Tanıma: Kişinin kendini tanımasına yardım etmektir. Kişiye kendini 

tanıtmak için onun bedensel, devimsel ve bilişsel yeteneklerinin, ilgilerinin, 
değer yargılarının, beklentilerinin, tutum ve davranışlarının tanınması 
gerekir. Bu da bireyi tanıma teknikleri ile gerçekleşir. 

2. Bilgi Verme: Bireyleri, kendilerini geliştirebilecekleri olanaklardan haberli 
kılmaktır. Eğitim, iş olanakları ve meslekler hakkında öğrencilere güncel ve 
doğru bilgi vermek yanında, disiplin ve görgü kuralları, cinsel gelişim, 
verimli ders çalışma yöntemleri gibi konularda da onları aydınlatmak 
rehberliğin bilgi verme hizmetlerinin konusudur. 

3. Yöneltme – Yerleştirme: Rehberlik ve psikolojik danışma aracılığı ile bir 
okula, bir programa ya da bir mesleğe girmek üzere kararlar alabilmesi ve 
uygulayabilmesi için kişiye yardım etme ve gerekli olanakları sağlama 
hizmetidir. 

 Amacı, öğrencilerin okulda niteliklerine uygun programlara, ders dışı 
etkinliklere, eğitici kollara yerleştirilmelerine, sürekli ya da yarım zamanlı 
iş bulmalarına yardımcı olmak. 

4. Oryantasyon: Yeni bir işe, yeni bir okula, üniversiteye giren kişinin 
çevresine, işine, okuluna alışabilmesi için başladığı iş ya da okul çevresinde 
bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa süreli eğitim 
programıdır. 
Oryantasyon uyum sağlayıcı ve önleyici işlevlere sahiptir. 

5. Psikolojik Danışma: Rehberliğin temel işlevidir. Psikolojik danışma, kişinin 
savunucu tutumunu bırakıp yeni yaşantılara açık hale gelmesi için yapılan 
yardımdır. Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak 
gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze 
kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.  
Yardım alan kişiye danışan, yardım veren uzmana danışman denir. 
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6. Sevk: Bireyin probleminin başvurduğu rehber öğretmenin (sınıf veya okul) 
yetki ve sorumluluğunu aşması üzerine bireyin daha iyi hizmet alabileceği 
kişi kurum veya kuruluşa yönlendirilmesi işlemidir. 

7. İzleme: Yapılan önceki hizmetlerin devamıdır. Yöneltme ve yerleştirme 
sürecinin sonucu ne olmuştur? Yardımı alan öğrencide bu hizmetin sonucu 
beklenen değişiklik olmuş mudur? Oryantasyon hizmetleri öğrencilere ne 
ölçüde yararlı olmuştur? 
Bu gruba giren önemli bir çalışma da mezunları izlemedir. Okulu bitirenler 
ne yapıyor?  

  
 B. Dolaylı Hizmetler 

1. Araştırma – Geliştirme: Okullardaki PDR hizmetleri bilimsel ve 
profesyonel düzeyde yürütülen hizmetlerdir. Bu nedenle yapılacak 
çalışmaların gerçekçi olarak belirlenmesi ve yapılan çalışmaların da 
etkililiğinin değerlendirilmesi araştırma ve değerlendirme hizmetlerini 
zorunlu hale getirir. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılabilecek 
yeni hizmetler veya çeşitli programların yararlığı üzerine araştırmalar, 
tezler yapmak.  

 Araştırma ve değerlendirme çalışmaları geniş örneklemler üzerinde 
yürütülebileceği gibi sadece okulla da sınırlı tutulabilir. Ancak burada sözü 
edilen okullardaki PDR hizmetleri için yapılan araştırma değerlendirme 
hizmetleridir. 

 Bir okulda PDR hizmetlerinin etkili ve yararlı olabilmesi için öncelikle ne 
tür hizmetlere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi gerekir. Okul PDR 
programının gerçekçi bir temele oturtulması bu konuda yapılacak ihtiyaç 
belirleme çalışmalarına bağlıdır. 

 Araştırma değerlendirme çalışmalarından bazıları aşağıda sıralanmıştır: 
 Öğrencilerin çeşitli alanlara ilişkin sorunlarının ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi 
 Öğrencilerin başarılarını olumsuz olarak etkileyen okul-içi ve okul dışı 

faktörlerin belirlenmesi 
 Öğrenci, öğretmen ve velilerin okuldaki rehberlik hizmetlerine ilişkin algı 

ve beklentilerinin belirlenmesi 
 Öğrencilerin okula uyum sorunlarının ve öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi 
 Öğrencilerin ilgi, yetenek ve bazı kişilik özelliklerinin belirlenmesi 
 Öğrencilerle yürütülen psikolojik danışma, grup rehberliği, psiko-eğitim 

gibi çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi 
 Öğrencilerin PDR hizmetlerinden yararlanma düzeyleri ile daha çok hangi 

hizmetlerden yararlandıklarını belirlenmesi 
 Çeşitli konularda psikolojik ölçme aracı geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapılması 
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 Kısaca, araştırma ve değerlendirme hizmetleri yoluyla okullarda sunulan 
PDR hizmetleri program, öğrenci ihtiyaçları ve okulun olanakları 
doğrultusunda değiştirilir ve geliştirilir. 

 
2. Plan program Geliştirme: PDR hizmetleri rastgele verilen hizmetler değil, 

belli bir programa dayalı sistemli hizmetler bütünüdür. Rehberlik 
hizmetleri önceden hazırlanacak bir programa ve plana bağlı olarak 
yürütülmelidir. Böylece çalışmalar daha ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülecektir. 

 PDR programları hazırlanıp geliştirilirken kurumun özellikleri, amaçları, 
ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmak zorundadır. Bu nedenle tek tip PDR 
programı yoktur, kuruma göre PDR programı vardır. Okul dışındaki 
kurumlar için geliştirilmiş PDR programı ile okullar için geliştirilmiş 
programlar farklılık gösterecektir. Okullar için geliştirilmiş programların 
da birbirinden farklı olması doğaldır, çünkü okulların amaçları, işleyiş 
biçimleri, öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları ve okulda öncelik verilmesi 
gereken çalışmalar birbirinden farklıdır. 

 Okullarda öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan ve bir öğretim yılı 
boyunca yapılacak PDR çalışmalarını gösteren programa “Okul PDR 
Programı” denir. Bu programı hazırlamada ve geliştirmede en önemli 
sorumluluk okulda görevli psikolojik danışmana düşer, ancak işbirliği 
ilkesine dayalı olarak okul müdürü ve sınıf rehber öğretmenlerine de bazı 
görev ve sorumluluklar düşer. PDR programı hazırlanırken programın 
işlevselliği ve uygulanabilirliğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Okul 
PDR programı hazırlanırken geleneksel program anlayışı yerine şunlar 
önerilmektedir: 
 Öğrencilerin ihtiyaçlarından yola çıkan 
 Bu ihtiyaçları uygulanabilir bir programa yansıtan 
 Genel ve belirsiz amaç ifadelerinden çok belirgin ve ölçülebilir amaçlar      

               içeren 
 Okuldaki tüm personelin aktif katılımını sağlayan 
 Problem odaklı olmaktan çok gelişimsel yaklaşıma göre hazırlanan ve

 okuldaki tüm öğrencilere ulaşmayı hedefleyen 
 Okulun genel eğitim programı ile bütünleşen. 
Etkili bir rehberlik programı dört temel özelliğe sahip olmalıdır (Nazlı, 
2008): 
 Sitematik 
 Taşınabilir 
 Uygulanabilir 
 Garanti edilebilir 
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3. Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmeti: Doğrudan öğrenciye yönelik olmayan, 
ancak yapılacak hizmetlerin niteliğini etkileyecek bazı hizmetler vardır. 
Örneğin, çevre ve veli ile ilişkiler ya da araştırma-geliştirme hizmetleri 
gibi. Konsültasyon hizmeti, okuldaki rehberlik uzmanının, öğretmen ve 
yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları, bu alanlardaki bilgi 
ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır. Bir diğer deyişle, 
okuldaki rehberlik uzmanı ile öğrencinin eğitimi ve yetiştirilmesi ile ilgili 
bir ya da daha fazla sayıda kişinin (öğretmen, yönetici, veli vb.) işbirliği 
içinde, öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkisidir. 

 Okullarda müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılabilecek bazı çalışmalar 
şöyle sıralanabilir: 

 Okulda PDR programını hazırlama ve uygulamada okul yöneticisi ve sınıf 
rehber öğretmenleriyle yardımlaşma 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlere okuldaki PDR hizmetleri hakkında tanıtıcı 
bilgiler verme 

 PDR hizmetlerinin yürütülmesinde benimsenmesi gereken ilke ve anlayışlar 
hakkında bilgi verme 

 Okuldaki olanakların PDR hizmetleri için daha uygun olarak kullanılmasında 
okul yönetimiyle işbirliği sağlama 

 Okulda PDR hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaları ve sonuçlarını okul 
yönetimi ve diğer öğretmenlerle paylaşma 

 Okul eğitim programının öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişmelerine daha 
uygun hale getirilmesi için okul yönetimiyle işbirliği yapma 

 Özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri tanımak ve bunlara yardım 
etmek isteyen öğretmenlere yardımcı olma 

 Öğretmenlerden beklenen sınıf içi rehberlik uygulamalarında 
öğretmenlerle yardımlaşma 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin PDR ile ilgili kitap, dergi ve benzeri yazılı 
dokümanlardan yararlanmalarını sağlama. 

 
4. Veli ile ilişkiler: Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev 

yaşantısı arasında paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir. 
 Anne babalar çocuklarının genellikle ders başarısı (bilişsel gelişimi) ile 

ilgilenmekte, çocuklarının fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri, ilgi ve 
yetenekleri, kişilik özellikleri gibi gelişim yönlerini göz ardı etmektedirler. 
Bunun sonucunda da, anne baba ile çocuğun beklenti düzeyi ve beklenti 
yönü farklı olmakta bu da sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

 Anne babaların çocuklarının fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal 
gelişimleri konularında bilgi sahibi olmaları çocuklarını tanımaları 
çocuklarının önündeki engelleri kaldırarak onların gelişimlerine katkı 
sağlayacaklardır. 
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 Anne babaları eğitim sürecine katmanın veya onların desteğini almanın yolu, 
onları okuldaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek, ihtiyaç 
duydukları konularda rehberlik yapmaktan geçer. Velilere eğitim sürecinde 
kendilerine ihtiyaç duyulduğunu hissettirmek gerekir. Bu amaçla belli bir 
programa dayalı olarak anne-baba rehberliği çalışmaları yapılabilir. 

 
5. Çevre İle ilişkiler: Okul, içinde bulunduğu çevreyi etkileyen ve çevreden 

de etkilenen bir kurumdur. Bu nedenle okul yöneticisi, psikolojik danışman 
ve okulda görevli diğer öğretmenlerce okulun çevresel özelliklerinin 
bilinmesi ve çevreyle ilişkilerin sürdürülmesi gerekir. 

 Okulun yakın veya uzak çevresinde öğrencilerin yararlanabileceği birtakım 
olanakların yanında, öğrenciler için zararlı olabilecek bazı durumlar, kişi 
veya kurumlar da olabilir. Bu konularda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve 
öğrencilerin yararlanabileceği şekilde çevredeki kişi ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılması gerekir. 

 Çevre ile ilişkiler kapsamında yakın çevredeki okulların PDR servisleriyle de 
iletişime geçilerek karşılıklı yardım alışverişinde bulunulabilir ve ortak 
çalışmalar yapılabilir. 

 Çevre ile ilişkiler içinde okulun çevreye tanıtılması da önemlidir. Okulun 
özelliklerinin, ihtiyaçlarının, çevreye katkılarının çevre tarafından 
bilinmesi, çevrenin okula olan ilgisini arttıracak ve okulun çevre tarafından 
desteklenmesini sağlayacaktır. 
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REHBERLİĞİN BAŞLICA TÜRLERİ 
 

A. Hizmet alanlarına göre rehberlik  
B. Öğretim basamaklarına göre rehberlik  
C. Problem alanlarına göre rehberlik  
D. Birey Sayısına göre rehberlik  
E. Temel işlevlerine göre rehberlik,  

 
A-HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK TÜRLERİ:  

1-Eğitim alanında rehberlik  
2-Sağlık alanında rehberlik  
3-Sosyal yardım alanında rehberlik  
4-Endüstri alanında rehberlik  
 
1- Eğitim Alanında Rehberlik:  
Rehberlik hizmetlerine yaygın olarak önce eğitim alanında ihtiyaç 

duyulmuştur. 
Okullarda öğrencilerin, bedeni zihni, ahlaki ve sosyal yollardan Türk Milli 

Eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmeleri, kendi problemlerini 
çözebilmeleri, çeşitli alanlarda beklenen uyumları sağlayabilmeleri, ilgi ve 
yetenekleri yönünden bir öğrenim görebilmeleri ve bir mesleğe, bir işe 
yönelebilmeleri hususunda kendilerin sistemli ve sürekli bir yardım sağlamak 
amacıyla rehberlik çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir. 

Eğitim alanında yürütülen hizmetleri yönetim, öğretim ve öğrenci kişilik 
hizmetleri olmak üzere üç boyutlu hizmetler olarak görebiliriz. Bu hizmetlerin 
üçü de birbirini tamamlamaktadır.  

Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci kişilik hizmetleri başlığı altında verilen 
bir dizi hizmetin merkezinde yer alır. Bu haliyle öğrencinin bir bütün olarak 
gelişmesine yardım eden diğer hizmetlerle de yakından ilgilidir. 
 

2- Sağlık alanında Rehberlik:  
Sağlık alanında koruyucu sağlık hizmeti olarak rehberlik etkinlikleri 

giderek yaygınlaşmaktadır. Bu anlayışla eğitim ve sağlık kurumlarının rehberlik 
hizmetleri yaygınlaştırma konusunda işbirliği yapmaları yararlıdır. 

Bugün ülkemizde sağlık ve sağlıkla ilgili problemler halen çözülebilmiş 
değildir. Vatandaşların sağlığını koruyucu bilgilerden yoksun olmalarının yanında 
sağlık hizmetleri kuruluşların hizmet kalitesindeki eksiklikler bu alandaki önemli 
problemlerdir. İnsanın sağlığını koruyucu, temel bilgiler edinmesi, sağlık 
kurumlarından etkin bir şekilde yararlanması bu konuda yapılabilecek iyi bir 
rehberlik hizmetini gerekli kılmaktadır.  
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Sağlık ocağı, sağlık evi ve Ana çocuk sağlığı merkezi gibi sağlık kurumlarının 
sunduğu hizmetler arasında ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik çalışmaların 
da yürütülmesi sağlanmalıdır.  

Sağlık kurumları da, özellikle psikiyatri bölümlerinde ruh sağlığı 
merkezlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri benimsenmekte; her 
gün artan sayıda medikal kaynaklı uzmanla medikal olmayan uzmanların yan yana 
hizmetlerini bütünleştirdikleri dikkat çekmektedir. 

 
3-Sosyal Yardım alanında Rehberlik:  
Ülkemizdeki bu tür kurumları, huzurevleri, çocuk esirgeme kurumu, Kızılay 

derneği, sosyal ve dayanışma kurumu gibi kurumlar oluşturmaktadır.  
Huzurevleri korunmaya muhtaç yaşlıların temel ihtiyaçlarının 

karşılanılmasına çalışıldığı kurumlar olarak işlev görür.  
Çocuk Esirgeme kurumları, çocukların kendilerine ve ülkelerine yararlı 

olacak şekilde yetişmelerini sağlamak, hak ve sağlıklarını korumak amacıyla 
kurulmuştur. Bu yönüyle sosyal yardım kurumu olması yanı sıra bir eğitim kurumu 
niteliği de taşır. Kızılay Derneği, doğal afetlerin zor durumda bıraktığı insanlara 
yardım sunan bir kurumdur.  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, hizmet verdiği vatandaşlara etkili bir 
hizmet sunmakla yükümlüdür.  
 

4-Endüstri Alanında Rehberlik:  
Endüstri alanındaki sanayi kuruluşları, işçi sendikaları, iş ve işçi bulma 

kurumu gibi kurumlarda da son yıllarda; rehberlik hizmetlerine yer verilmeye 
başlandığı görülmektedir. 

Sanayi kuruluşlarında otomasyon yanında işlerin çeşitlenerek daha 
karmaşık hale gelmesi çalışanlarda bir takım uyumsuzluklara yol açmakladır. Bu 
uyumsuzlukların doğurduğu problemlerle başa çıkma konusunda rehberlik 
yardımının iş görenler açısından önemi anlaşılmıştır. 

 
B) ÖĞRETİM BASAMAKLARINA GÖRE REHBERLİK TÜRLERİ  
1-Okul öncesi eğitimde rehberlik  
2-İlköğretimde rehberlik  
3-Orta öğretimde rehberlik  
4-Yüksek öğretimde rehberlik  
 
Eğitim sistemleri çeşitli öğretim kademelerinden oluşur. İlk, orta ve 

yükseköğretim kurumları başlıca öğretim kademeleridir.  
Rehberlik uygulamalarında gerek ülkemizde gerekse batı ülkelerinde 

uygulamaların diğer öğretim kademelerine oranla ortaöğretim kademesinde daha 
yaygın ve yoğun düzeye eriştiği görülmektedir. Bu sonuç okulların ve öğrencilerin 
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özellikleri bakımından psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerin en çok ihtiyaç 
duyulan öğretim kademesinin orta öğretim olduğuna dikkati çekmektedir.  

Genel olarak hangi eğitim basamağında verilirse verilsin rehberlik 
hizmetlerinin amaç ve genel ilkeleri değişmez ancak bu genel amaç içinde yer alan 
alt ve özel amaçlar ve bunları gerçekleştirmede uygulanacak programlar, seçilen 
etkinlikler kullanılacak teknik ve yöntemler değişebilir.  
 Bu bakış açısına göre farklı öğretim basamaklarında rehberlik hizmetleri 
şöyle sıralanabilir.  
 

1-Okul Öncesi Basamakta Rehberlik:  
Okul öncesi eğitimi, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların (3-6 

yaş) sosyal, bilişsel, zihinsel ve hareketsel gelişimini, programlanmış bir eğitim 
ortamında gerçekleştirilen bir eğitim kademesidir. 
          Gelişim kuramcıların birçoğu Freud, Erikson, Piaget gelişimde ilk yılların 
önemini vurgulamıştır. Özellikle 3–6 yaşlar arasında gelişim çeşitli alanlarında çok 
önemli değişmelerin gerçekleştiği konusundaki görüşler, okul öncesi eğitimin 
önemli olduğu anlayışını doğurmuştur. Okul öncesi eğitim döneminde çocukların 
her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini 
ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları rehberlik hizmetleriyle birlikte 
yürütülmelidir. Okul öncesi, oyun oynama, bedeni kullanma, merakını giderme 
hayal ve istekleri açığa vurma, bağımsızlığını kazanma gibi ihtiyaçları karşılar.  

Bu dönemde çocuğun ilgilerini, yetenek ve becerilerini geliştirmek amacıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlemek çocuğa kendini sınama ve tanıma imkânları sunmak, 
çocukların yaptıklarını izlemek, ona dönüt vermek ve doğru davranışları 
pekiştirmek gerekir. Rehberlik hizmetleri kişisel açıdan kendini kabul, özgüvenini 
geliştirme, benlik kavramı oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik 
etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan, okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri 
esastır.  
  
  2-İlköğretimde Rehberlik  

İlköğretim düzeyinde rehberlik hizmetlerinin sunulmasının bazı gerçekleri 
şöyle sıralanmaktadır.  

a) Öğrencilerin sadece bilişsel kapasitelerinin geliştirilmesi onun eğitildiği 
anlamına gelmez. Çağdaş eğitim yaklaşımlarının tümünde çocuğun tüm yönleriyle 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

b) Rehberlik hizmetleri yoluyla kazandırılacak niteliklerin önemli bir bölüm 
için kritik dönemler ilköğretim çağı içerisindedir. Daha sonra bu yönde ortaya 
konacak çabaların sonucu ulaşması ya çok güç, ya da imkânsız olmaktadır.  

c) İlköğretimden sonra iş hayatına atılacak ya da çeşitli üst öğretim 
kurumlarına yönelmesi gereken bireyleri bu konuda verecekleri kararların sağlıklı 
olması için, kendilerine katkı sağlayama rehberlik hizmetlerinden mahrum 
bırakmak çağdaş eğitim ve demokrasi ilkelerine uygun olmayacaktır.  
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d) İlköğretim düzeyinde çocuğa düzgün konuşma, okuma ve yazma, 
özetleme, hesaplama gibi temel becerilerin kazandırılmasının yanı sıra kişilik 
gelişimini kolaylayacak etkinlere yer verilmesi de önemlidir. 

 
3-Orta Öğretimde Rehberlik:  
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönem 

olsa gerek, dünyada ve ülkemizde diğer öğretim basamaklarına göre, orta 
öğretimde bu hizmetler daha yaygın olarak sürdürülmektedir.  

Bilindiği gibi ortaöğretim 15-18 yaş grubunu kapsayan bireylere bir meslek 
kazandırmayı, onları yüksek öğretime ve hayata hazırlamayı amaçlayan eğitim 
basamağıdır.  

Orta öğretim kurumlarını aşağıdaki işlevleri yerine getirmesi 
amaçlanmaktadır.  

a- Öğrencilerin ulusal ve milli çerçevede bütünleşmelerini sağlamak.  
b- Öğrencilerin bireysel özelliklerini ve yetenekleri azami düzeye kadar 

geliştirmek.  
c- Ülkenin iş ve çalışma yaşamına orta nitelikli insan gücü yetiştirmek.  
d- Toplumda yapıcı, yaratıcı, uyumlu ve girişimci yurttaşlar yetiştirmek.  
e- Öğrencilerin bilim ve teknolojide derinleşmesini sağlamak ve yüksek 

öğrenime hazırlamak.  
f- Öğrencilerin iş yaşamı ile ilgili sanayi ve yaygın eğitim ile ilişkiler 

kurmalarını sağlamak.  
g- Uluslar arası ilişkiler, girişimcilik bilgi ve becerilirin artırmak ve yabancı 

dillerini geliştirmek.  
Yukarıdaki işlevlerin yerine getirilmesinde rehberlik hizmetlerinin önemli 

bir rolü olacağı açıktır.  
Rehberlik hizmetleriyle ergenin zararlı alışkanlık ve arkadaşlarıyla şiddet 

ve teröre yönelik gruplara katılması önlenmeye çalışılırken, düzenli çalışma 
alışkanlığı edinmesi sağlıklı hedefler belirlemesi, gerçekçi planlamalar yapıp doğru 
kararlar almasına yardım edebilir. Böylece ergenlerin kendileri rahatça ifade 
edebilecekleri, sağlıklı ilişkiler kurabilecekleri demokratik bir ortam sağlanabilir.  

İlköğretim ile ortaöğretim okullarında psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetlerinin farklılaştırılmasını gerektiren unsurlar şöyledir:  

1-Öğrencilerin gelişim ve gereksinim ihtiyaçları birbirinden farklıdır.  
2-Öğrencilerle kurulan ilişkinin biçimi birbirinden farklıdır  
3-Okulların eğitim programları birbirinden farklıdır  
4-Öğrencilerin psikolojik gelişim özellikleri birbirinden farklıdır.  
5-Okulların örgütsel nitelikleri birbirinden farklıdır  
6-Rehberlik uygulamalarında kullanılan yöntemler araç ve hizmetlerin 

alanlarına göre tür ve yoğunlukları birbirinden farklıdır.  
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4-Yükseköğretimde Rehberlik:  
Önceki basamaklara göre yükseköğretim basamağında eğitim kurumlarının 

yapı, amaç, işlev ve işleyişindeki değişiklere ek olarak yükseköğretimdeki 
öğrencilerin ergenlik dönemlerinin sonlarında olmaları, onlara sunulacak rehberlik 
hizmetlerini farklılaştırmaktadır.  

Öğrenim süresince barınma, beslenme, akademik başarı, kız-erkek arkadaş 
ilişkileri, flört, aile kurma, mali destek, sağlık gibi birçok sorunu halletme, kişilik 
bütünlüğü ve kimlik kazanma, kendini seçtiği bir meslek için hazırlaması gibi 
sorunları en uygun tarzda çözmekle yükümlüdür.  

Bütün bu vb. sorunların çözümüne yönelik karar ve planlarında asıl yetkili ve 
sorumlu olan gencin kendisidir. Bu yetki ve sorumluluklarda gencin desteğe 
ihtiyacı vardır. Bu desteği vermesi gerekende rehberlik örgütüdür.  
 

C) PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK TÜRLERİ:  
  1. Eğitsel Rehberlik  

2. Mesleki Rehberlik  
  3. Kişilik Rehberliği  
    Bireyin büyümesinde ve gelişmesinde karşılaştığı sorunları ve problemleri, 
rehberlikle ilişkili gereksinimleri bakımından 3 ana başlık altında toplamak 
olasıdır.  
   Bilindiği gibi rehberlik, okullarda bütün öğrencilere yardım götürmeye 
dönüp, yalnız problemli öğrencileri ele almaz. Bu bakımdan Rehberliği öğrencilerin 
problemlerine göre çeşitlere ayırmak yoluna gidilmiştir.  
  Rehberlik hizmetleri başlangıçta okullarda okuyan gençlerin mesleğe yönelme ve 
meslek seçme sorunları ile eğitsel sorunların birbiriyle iç içe olduğu görülmüş; 
böylece rehberlik hizmetlerinde mesleki rehberlik çalışmalarının yanı sıra eğitsel 
rehberlik çalışmaları da önemli bir yer almaya başlamıştır. Kişisel rehberlik 
boyutu ise, çağdaş rehberlik uygulamalarının oldukça yeni bir boyutudur. 
Demokrasi anlayışındaki gelişmeler ve demokraside bireye verilen değer, 
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde de kişisel sorunları önemli bir 
boyutu haline gelmiştir.  
  

1. Eğitsel Rehberlik:  
  Eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik etkinlikleri büyük ölçüde eğitsel 
ağırlıklı rehberlik hizmetleri oluşturmaktadır. Eğitsel rehberlik; öğrencilere okul 
seçme, okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlama, alan ve ders konusunda 
sağlıklı eğitsel tercihler yapma, verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma, öğretim 
güçlüklerinden kurtularak okulda başarılı olma,yeteneklerini geliştirme ve zamanı 
iyi kullanma gibi konulardaki yapılan yardımları içermektedir. Bu bakımdan okul 
öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her basamağında öğrencilerin eğitsel 
rehberlik alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması okul ve yaşamdaki başarısını 
artırmada önemli görülmektedir. Eğitsel rehberlik kavramı rehberlik alanına 
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mesleki rehberlik kavramından daha sonra girmiştir. Zamanla ilköğretimin 
üstündeki örgün eğitim kurumlarının, aslında bireylere iş ve mesleklere 
hazırlamakla ilgili olduğu daha iyi anlaşılmış; öğrencinin eğitsel problemleri ile 
meslek seçiminde ilişkin problemlerinin birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe 
bulunduğu görülmüştür. Bu yüzden günümüzde mesleki ve eğitsel rehberlik diye 
bir ayrımdan ziyade, sorunların bütünlüğü dikkate alınarak “eğitsel-mesleki 
rehberlik” deyimi yaygın kullanılmaktadır. Eğitsel rehberlik ve Danışmanın 
öğrenme ve öğrenimle ilgili olarak karşılaştığı problem alanları şöyledir:  

1. Öğrencinin bir okul seçmesi ve bu okula girmesi.  
2. Girdiği okuldaki kollardan birini ve seçmeli derslerden kendisine yararlı 

olacakları seçmesi,  
3. Seçtiği okul ve derslerde gerekli başarıyı sağlayabilmesi,  
4. Bu başarıyı sağlamada gerekli ders çalışma teknik ve alışkanlıklarını 

kazanması,  
5. Derslerde karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi,  
6. Üstün yetenekli öğrencilerin zamanında ortaya çıkartılması ve yetenekleri 

ile ilgili olarak gelişmelerinin sağlanması,  
7. Özel eğitime muhtaç, özürlü ve yavaş öğrenen çocukların zamanında 

keşfedilip özürlerine uygun bir eğitim programına yöneltilmelerinin sağlanması. 
  

2. Mesleki Rehberlik: Rehberlik hizmetleri başlangıçta mesleki rehberlik 
olarak ortaya çıkmıştır. Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları, kendi niteliklerine 
uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden 
gelişmeleri konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir. Meslek tercihi 
bireyin hayatını etkileyen en önemli kararlardan biridir. Bu nedenle söz konusu 
tercihin sağlıklı olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. 
Meslek seçim sürecini gelişimsel bir süreç olarak ele alırsak, aşamaları şunlardır: 
-Uyanış (Farkında Olma)(5-12 yaş): Meslek bilincinin oluştuğu dönemdir. Çocuk bu 
dönemde farklı meslekler olduğunu, insanların farklı işler yaptığını, kendisinin ve 
diğerlerinin farklı ilgi ve yetenekleri olduğunu fark eder. Bu dönemdeki seçimler 
gerçeğe dayanmaz, hayalîdir. 
-Meslekleri Keşfetme ve Araştırma (12-15 yaş): Soyut düşünmeye başlayan birey 
mesleklerin ortak ve farklı yönlerini araştırmaya başlar. 
-Karar Verme (15-18 yaş): Geleceğe dair idealleri ve meslekler hakkında bilgisi 
olan birey, geçici de olsa seçimler yapar. Dönem sonuna doğru da kalıcı kararlar 
verir. 
-Hazırlık (18-23): Bir mesleğin nasıl yapıldığının öğrenildiği dönemdir. Birey 
seçtiği mesleğe hazırlanmaya başlar. Gerekli bilgi ve becerileri edinmeye başlar, 
iş imkânlarını araştırır. 
-İşe Yerleşme: Birey iş dünyasında yerini alır, kazandığı bilgi ve becerileri 
uygulamaya başlar. Mesleğini sürdürür ya da yeni iş imkânları arar. 
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Meslek Seçim Kuramları 
Özellik-Faktör Kuramı 
Williamson, Paterson ve Darley tarafından geliştirilen ve daha sonra “Özellik-
Faktör Kuramı” olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre, insan birtakım gizilgüçlerle 
dünyaya gelir ve her insan kendine özgü bir varlıktır, kişilik; yetenek, ilgi, değer 
ve tutum gibi, birbirinden ayrı ama birbiri ile etkileşim halinde bulunan birtakım 
özellik ya da faktörlerden meydana gelir. Bu özellikler, davranışları gözlemekle ya 
da test ve envanter gibi ölçme araçları ile saptanabilir. Danışmanın görevi bireyi 
bilimsel yöntemlerle incelemek, onun zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek ve 
başarılı olacağı alanları kendisine göstermektir. 
Psikolojik danışma süreci ise şu basamaklardan oluşmaktadır: Analiz: Danışan 
hakkında, çok çeşitli kaynaklardan bilgi toplama. 
Sentez: Elde edilen verilerin düzenlenmesi, özetlenmesi ve aralarındaki ilişkilerin 
saptanması. 
Teşhis-Tanı: Bireyin sorununun kaynağı hakkında danışanın bir yargıya varması. 
Prognoz: Sorunun geleceği, karşılaşılabilecek güçlükler hakkında bazı tahminler 
yapılması. 
Psikolojik Danışma: Danışanla danışmanın, sorununun çözümü için değişik yollar 
aramaları. 
İzleme: Psikolojik danışmanın etkinliğinin değerlendirilmesi. 
Bu işlemler bir hekimin hastasına yardımcı olurken yaptığı işlere benzediği için bu 
yaklaşıma “Tıbbi Model” de denmektedir. 
 
Ekonomik ve Sosyal Yaklaşımlar 
Meslek gelişimi ve seçimi sorununa ekonomistler, sosyologlar farklı açılar dan 
çeşitli açıklamalar getirmişlerdir. 
Ekonomist ve sosyologların, meslek seçimini, bireyin dışındaki bazı sistemlerin 
işleyişine bağlamakla psikologlardan bir hayli ayrı düştükleri görülmektedir Smith 
ve Clark gibi ekonomistler meslek seçimini ekonomideki arz-talep ve net fayda 
ilkeleri ile açıklarken Lipsett (1962) gibi sosyologlar meslek seçiminin, kültür, aile 
yapısı, okul ve arkadaşlık ilişkileri gibİ toplumsal kurumların ya da toplulukların 
etkisi ile biçimlendiğini ileri sürmüşlerdir. 
 
Psikanalitik Yaklaşımlar 
Ekonomik ve sosyolojik görüşlerin tersine, meslek seçimini açıklamakta psikolojik 
yaklaşımların, daha çok bilinçli ya da bilinçdışı gereksinmeler, güdüler ye da benlik 
tasarımı gibi psikolojik etmenlere ağırlık verdikleri görülmektedir. Bunlardan 
“Psikanalitik Kuramlar” diğer birçok davranış gibi, mesleki davranışların da 
bilinçdışı gereksinmeleri doyurma yolunda yüceltilmiş davranışlar olduğu 
görüşünden hareket etmektedirler. 
Psikanalitik kuramcılara göre birey toplumca uygun görülen bazı etkinliklere 
katılarak libidosunu, toplumca kabul edilebilecek bir biçimde ifade eder. Bu 
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anlayışa göre meslek de kişiliğin bir yansımasıdır. Hayatın ilk altı yılı kişiliğin 
oluştuğu dönemdir. Bu dönemde geliştirilen çevreye uyum mekanizmaları, daha 
karmaşık davranışların gelişimi için gerekli temeli oluşturur. Ancak, yetişkinlerin 
davranışları da bebeklerinki gibi aynı içgüdüsel doyum kaynaklarına yöneliktir. 
Psikanalitik kuramcılardan Brill (1949)’e göre, normal insanın meslek seçme 
konusunda rehberliğe ihtiyacı yoktur. Çünkü kişinin bilinçdışı dürtüleri, onun hangi 
alanda doyum sağlayacağını söyleyen en iyi rehberdir. 
 
Roe’nun İhtiyaç Kuramı 
Psikanalitik kuram meslek seçimini savunma mekanizmaları ile ve bilinçdışı 
gereksinmelerle açıklarken Roe (1957) meslek seçme kararında psikolojik 
gereksinmelerin önemine ağırlık vermektedir. Roe’ya göre bireyin çocukluğunda 
geçirdiği yaşantılar ve ana-babası ile ilişkilerinde sağladığı doyum, onun gelecekte 
davranışlarını belirleyen iç uyarıcıları oluşturur. Bireyin gereksinmelerini doyurma 
yolları onun, yetenek, ilgi ve tutumlarından hangilerini geliştireceğini belirler. 
Ana-babanın karşıladığı psikolojik ihtiyaçlar (sevgi, ilgi vb.) davranışı etkileyecek 
bilinçdışı güdüler haline gelmezler. Ancak, hiç doyurulmayan ya da çok az 
doyurulan ihtiyaçlar birer güdü haline gelir. Bu durumda, aile ortamında sevgiye 
doymamış olan kişi, ya insanlardan uzaklaşıp nesnelerle uğraşmayı, ya da sevgi 
ihtiyacını doyuracak araçlar olarak insanlarla uğraşmayı tercih edeceklerdir. 
Meslekleri “insanlarla” veya “insan olmayanla” ilgilenmeyi gerektiren meslekler 
olarak iki genel kategoriye ayıran Roe, bireylerin bu alanlardan birine yönelişinin 
gerisinde, yukarıda belirtildiği şekilde, çocukluk yaşantılarından kaynaklanan sevgi 
ihtiyacının bulunduğu görüşündedir. 
 
Ginzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramı 
Ginzberg (1952) meslek seçiminde savaş, aileden önemli bir kişinin kaybı ya da bir 
mirasa konma gibi, kişinin kontrolü dışındaki etmenlerin rol oynadığı ve seçimin 
bir kaza, bir tesadüf olduğunu iddia eden kuramcılara karşı tepkisini belirtmekte 
ve arkadaşları ile (Ginzberg, Axelrad ve Herma) yeni bir kuram geliştirme 
gereğini duyduklarını ifade etmektedir. Meslek seçimini bir gelişim süreci olarak 
gören Ginzberg ve arkadaşlarına göre, birey mesleğini bir anda verilen gelişigüzel 
bir karar sonucunda değil, hayat boyunca oluşan ve gelişen ve büyük ölçüde “Geri 
dönülemez” (irreversible) olan davranış örüntüleri yoluyla seçer. Mesleki karar 
verme süreci, “Hayal dönemi”, “Geçici seçimler dönemi” ve “Gerçekçi dönem” 
olmak üzere birbirinden ayrı üç evreye ayrılır. 
“Hayal dönemi” 6-11 yaşlarını kapsar. Bu dönemde çocuk genellikle çevresindeki 
kirnselere karşı geliştirdiği özdeşime göre bazı meslek tercihlerini ifade eder. 
“Geçici seçim dönemi” ergenlik dönemine rastlar. Bu dönem şu alt dönemlere 
ayrılır: 
(1) Seçimlerin ilgilere dayandığı “ilgi” dönemi, 
(2) Yeteneklerin dikkate alındığı “Yetenek” dönemi, 
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(3) Bireyin toplumda bir yer edinmeyi düşündüğü “Değer” dönemi ve 
(4) Bireyin bir iş veya ileri eğitimi düşünmeye başladığı “Geçiş” dönemi. 
 
Gerçekçi dönem ise şu alt basamaklara ayrılmaktadır: 
Araştırma: Bireyin meslek seçimi sorunu üzerinde düşünmeye ve bunu çözmek için 
gereksinme duyduğu yaşantıları kazanmaya başladığı dönem. 
Billurlaşma: Bireyin kendini verebileceği mesleği seçmesini etkileyen çok çeşitli 
faktörleri değerlendirdiği dönem. 
Belirleme: Seçeneklerin belli meslek amaçlarına göre değerlendirildiği dönem. 
Bu kuramda meslek seçimi ergenlik dönemi boyunca en az on yıl süren bir gelişim 
sürecinin ürünü olarak görülmekte ve varılacak kararın, bireyin o ana kadar 
geçirdiği yaşantıların ürünü olacağı, fakat aynı zamanda gelecekteki yaşam ve 
kararlan da etkileyeceği, dolayısı ile geri dönülmez olduğu ileri sürülmektedir. 
 
Super’in Benlik Kuramı 
Super’e göre meslek seçimi benlik tasarımının mesleki bir terimle ifadesidir 
(Süper ve arkadaşları, 1963). “Benlik kuramı” veya “Rol kuramı” aynı zamanda 
meslek seçimine gelişimsel bir yaklaşım olarak da düşünülür. 
Super’e göre benlik tasarımı bir kimsenin kendini nasıl gördüğüdür. Benlik 
tasarımı bireyin kendisi hakkında, doğrudan edindiği algıların (self-percepts) 
birbirleri ile anlamlı bütünler oluşturması ile meydana gelir. Ancak bu oluşum 
genellikle, ister hayali olsun, ister gerçek hayat etkinlikleri ile olsun, bir rol 
oynamakla, yani belli bir durumda, belli bir fonksiyonda bulunmakla 
gerçekleşmiştir. Benlik, meslek seçimini etkiler; çünkü aslında meslek seçimi, 
bireyin kendi hakkındaki tasarımını oldukça açık bir biçimde ifade etmeyi istediği 
bir yaşam noktasıdır. Yani birey meslek tercihini ifade ederken açıkça “ben şu ya 
da bu biçimde bir insanım” der. 
İnsan hayatı boyunca çok çeşitli roller oynar. İş ve oyun etkinliklerinde 
yeteneklerini dener, başarılarını değerlendirir, başkalarının değerlendirmelerini 
değerlendirir, bazı şeyleri iyi bir biçimde yaptığını fark eder ve bundan doyum 
sağlar. Bu yaşantılar biriktikçe birey kendini şu ya da bu alanda daha başarılı 
olarak görmeye başlar; kısaca kendisi hakkında bir yargıya varır. Yaşı ilerledikçe 
kendisi hakkındaki çok çeşitli tabloları birleştirir ve oldukça tutarlı bir benlik 
tasarımı oluşturur. Kişinin amacı, benlik tasarımını korumaktır. Bütün davranışları 
artık bu benlik tasarımına göre biçimlenir. Mesleki davranışlar arasında da benlik 
tasarımı ile tutarlı olanları seçer. 
Benlik tasarımının oluşması ve bir mesleki tercihe dönüşmesi süreci bir gelişim 
süreci boyunca gerçekleşmektedir. Bu süreç Süpere göre şu basamaklara 
ayrılmaktadır: 
1. Büyüme (14 yaşa kadar) 
2. Araştırma (15-24 yaşlar) 
3. Yerleşme (25-44 yaşlar) 
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4. Koruma (45-64 yaşlar) 
5. Çöküş (65 ve sonrası) 
Büyüme dönemi konusunda Super’in açıklamaları Ginzberg ve arkadaşlarınkinden 
pek farklı değildir. Meslek rehberliği açısından en önemli dönem “Araştırma” 
dönemidir. 
Okulda, yarım zamanlı bir işte, boş zamanlarda kişinin kendini sınadığı, çeşitli 
roller denediği ve meslekleri incelediği bir dönem olan “Araştırma dönemi” şu alt 
basamaklara ayrılmaktadır. 
Geçici Dönem (15-17 yaşlar): İlgi, gereksinme, yetenek ve değerlerin dikkate 
alınarak birtakım geçici kararlara varıldığı ve hayali olarak tartışıldığı dönem. 
Geçiş Dönemi (18-21 yaşlar): Bireyin bir işe ya da profesyonel eğitime başladığı 
ve gerçek olguları daha çok dikkate aldığı dönem. 
Sınama Dönemi (22-24 yaşlar): Uygun bir alanın bulunduğu ve kişinin ilk işe 
yerleştiği dönem. (Super ve Bohn, 1970). 
 
Tiedeman ve O’Hara’nın Kimlik Kuramı 
O’Hara ve Tiedeman (1959) meslek gelişimini bir kimlik (identity) gelişimi olarak 
görürler. Bu kuramcılara göre benlik bireyin kendini algılamasından çok kendini 
değerlendirmesidir. Bu benlik kavramının oluşumu bütün yaşam boyu sürer. Birey 
gerek eğitimi sırasında gerek daha sonraki çalışma hayatında çeşitli sorunlarla 
uğraşırken benlik ve mesleki kimlik birbirini etkiler. Birey bir pozisyondan 
diğerine geçtikçe benlik de değişikliğe uğrar. Meslek seçimi süreci, mesleki 
kimliğin gelişme süreci olup, benlik bu kimliğin merkezidir. 
Gelişimin kuramlarından gerek Ginzberg ve arkadaşlarının gerek Super’in 
kuramında gördüğümüz “Araştırma” dönemi mesleki rehberlik bakımından özel bir 
önem taşımaktadır. Araştırma (keşif) davranışı hayatın her safhasında görülürse 
de “Gelişim bunalımları’ (developmental crisis) ve karar verme dönemlerinde çok 
daha önem kazanmaktadır. Özellikle ilerideki yaşamı için önemli bir karar verme 
durumunda olan birey kendisi ve çevre koşulları hakkında bilgi toplamaya yönelik 
maksatlı davranışlara girişir. Bu dönemde birey daha önce olduğundan çok daha 
bilinçli olarak kendini yetişkin rollerinde dener, ilgi ve yeteneklerini sınar; aynı 
zamanda dış gerçekleri de değerlendirir, bir meslek için gerekli eğitim, para vb. 
koşulları dikkate alır, yetenek, ilgi ve isteklerini çevrenin olanakları ile 
bağdaştırabileceği bazı planlar yapar. Bu geçici karar ve planlar olumsuz bir 
yaşantı ile bozulmazsa giderek kesinleşmeye başlar, kararlara bağlanma artar. 
Bireyler, kendileri ve çalışma hayatı hakkında uygun hipotezler formüle etmede 
yardıma gereksinme duyarlar. Danışmanlar bireylere, bu hipotezleri geçmiş ve 
yeni yaşantılar karşısında test edecek uygun yollardan haberdar olmaları ve halen 
bildiklerinin mesleki amaçlarına uygunluğunu görmeleri ya da kendilerini ve iş 
dünyasını keşfetmeleri konusunda yardım ederek, onlarda bu araştırma 
davranışını geliştirebilirler. 
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Borow, gelişim kuramlarının 1950′lerden sonra ortaya çıkan “Meslek Gelişimi 
Psikolojisi”ne getirdiği kavramları şöyle özetlemektedir: 
1. Mesleki Yaşam Evreleri (Vocational Life Stages): Bir dizi bilişsel, duyuşsal ve 
toplumsal gelişim basamakları halinde betimlenen psikolojik gelişim evreleri gibi, 
mesleki gelişimin akışı da mesleki yaşam evreleri ile betimlenmekte¬dir. 
2. Meslek Örüntüsü (Caneer Pattern): Meslek seçimi tek ve kesin bir karar 
olmayıp, uzun süre devam eden bir süreçtir. Bu süreç içinde bir takım seçme 
noktaları vardır. Meslek seçimi davranışı, meslek Örüntüsü içinde bireyin 
yaşantıları ile yakından ilişkili, düzenli ve yordanabilir bir harekettir. 
3. Mesleki Gelişim Evreleri: Mesleki olgunluk kazanmak, her bir hayat 
basamağında karşılaşılan bir takım tipik ve gerekli problem çözme yaşantıları ile 
karşılaşmak, bir sonraki basamakta karşılaşılacak güçlüklerle baş edebilmek için 
gerekli temel bazı becerileri kazanmak demektir. Mesleki yaşam evrelerinin her 
birinde bireyden beklenen bazı davranışlar vardır ki bunlara “Mesleki Gelişim 
Görevleri” (Vocational Developmental Tasks) denir. 
4. Benlik Tasarımının Gerçekleştirilmesi: Kararlı bir özdeşim kurma sürecinin bir 
parçası olarak ergen, bilinçli ya da bilinçsiz olarak beliren benlik tasarımına uygun 
ve onu güçlendiren bir takım seçmeler yapar. Bu kararlar aslında mesleki değilse 
de geniş anlamda düzenli ve gelişmekte olan meslek örüntüsünün parçasıdır. Bu 
örüntünün oluşumu “Benlik Tasarımının Gerçekleştirilmesi” (Self- 
Contept Implementation) doğrultusundadır. 
5. Mesleki Rol Modelleri: Çocuk veya ergen, sosyalizasyonun belli dönemlerinde 
yetişkinlerin davranışlarını taklit eder. Bunlar onun “mesleki rol modellerini” 
(Vocational Role Models) oluşturur. 
Taklitçiliğe dayalı biçimindeki bu rol oynama sırasında birey, yetişkinlerin değer 
yargılarını ve alışkanlıklarını benimser ve onları içselleştirir. Öyle ki bunlar onun 
psikolojik yapısının kalıcı özellikleri haline gelir. Eğer çocuk iyi ve olumlu yetişkin 
modellerini gözleme olanağı bulabilmişse, gereksinmelerini doyurmayı 
erteleyebilme, çalışmalarında etkin ve yararlı olabilme, mantıklı kararlar 
verebilme gibi, başarılı bir mesleki gelişim için gerekli bazı tutum ve alışkanlıklar 
geliştirebilir. 
Son yirmi beş yıllık dönem, meslek seçimini bireyin bilinçli ya da bilinçdışı 
gereksinmeleri, ilgi, tutum ve değer yargıları, umut ve beklentileri ile açıklayan 
çeşitli kuramların ileri sürüldüğü bir dönem olarak görülmektedir. Bunda o 
sıralarda Rogers’in benlik kuramının ve güdümsüz danışma yönteminin giderek 
artan bir kabul görmesinin önemli etkisi olduğu düşünülebilir. Bu dönemde 
psikolojik yardım hizmetlerinde odağın rehberlikten psikolojik danışmaya 
kaydığını; bireye, kendisi ve çevresi hakkında bilgi verme yerine onun ilgilerini, 
değerlerini ve beklentilerini, kısaca, benlik tasarımını anlamaya, daha olumlu ve 
gerçekçi bir benlik tasarımı geliştirmesinde bireye yardımcı olmaya ağırlık 
verildiğini görmekteyiz. 
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Holland’ ın Kişilik Kuramı 
Holland’ ın kuramı, kişilik dinamiği ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya 
mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. Holland (1966)’a 
göre meslek seçimi, kişiliğin yansıması, bireyin çevre ile ilişkisinde benimsediği 
uyum yönteminin, bir meslek faaliyeti alanında ifadesini bulmasıdır. Holland 
bireylerin kendileri ve meslekler hakkındaki görüşlerini meslek adları ile ifade 
ettikleri görüşündedir. Holland’ a göre her birey meslek seçme yaşına gelinceye 
kadar çok çeşitli etkiler altında kalmakta ve meslekler hakkında kalıplaşmış 
yargılar geliştirmektedir. İş dünyası hakkındaki görüşlerini de bu kalıp fikirlerle 
ifade etmektedirler. 
Holland’ a göre iş dünyasındaki çeşitli meslekler, içerdikleri etkinlikler 
bakımından altı tür mesleki çevre oluşturmaktadırlar. Bunların her biri için altı 
tür kişilik örüntüsü betimlenmektedir. Bu kişilik örüntüleri kişinin çevresine uyum 
tarzını yansıtmaktadır. Altı tür meslek çevresinden her birine uygun kişilik tipleri 
şunlardır 
1. Gerçekçi Tipler: Bunlar genellikle atak, saldırgan, kas faaliyetini ve motor 
koordinasyonu gerektiren işlerde başarılı, erkeksi, bedence güçlü, sade,.tabii 
insanlardır. Genellikle sabırlı ve hoşgörülü olan bu insanlar açık havada çalışmayı 
tercih ederler, insanlar arasında bulunmaktan, sözel etkileşimde bulunmaktan 
sıkılırlar. Soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanmazlar, sosyal beceri gerektiren 
durumlarda başarısızdırlar, ilgi alanları genellikle dar olup daha çok “mekanik ve 
açık hava” alanında yoğunlaşmıştır. Başarma güdüleri çok güçlü değildir. 
Bu grup için tipik meslek üyeleri, çiftçiler, beden eğitimi öğretmenleri, polisler, 
ormancılar, pilotlar, denizciler vb.dir. 
2. Aydın Tipler: Bu gruptaki insanlar yapmaktan çok düşünmeyi, beden güçleri 
yerine zihin güçlerini kullanmayı tercih ederler. Bunlar uysal, alçakgönüllü, 
başarma güdüsü yüksek, düşünceleri esnek, topluluktan hoşlanmayan, bağımsız 
insanlardır. Sosyal yükümlülükten kaçınır, kendilerini sergilemekten hoşlanmazlar. 
Sabırlı ve ısrarcıdırlar. Çevreyi doğru ve ayrıntılı bir biçimde algılama güç ve 
isteğine sahiptirler. Kuder’in sınıflamasına göre meslek ilgileri “Bilimsel” dir. Bu 
kişisel yönelime uygun meslekler bilimle ilgili mesleklerdir. Biyologlar, hâkimler, 
veterinerler, kimyagerler ve mühendisler bu gruba girerler. 
3. Sosyal Tipler: Bunlar, başka insanlarla bir arada bulunmaktan, onlara yardım 
etmekten, onları ikna edip yönetmekten hoşlanırlar. İnsanları ve duygularını 
anlama çabası gösterirler. Kendilerini anlamaya ve kabul etmeye isteklidirler. 
Zihinsel yetenekleri ve başarma güdüleri oldukça iyidir. 
Sosyal çalışmacılar, psikolojik danışmanlar, halkla ilişkiler personeli, öğretmenler 
bu kişilik tipinin örnekleri sayılabilirler. Bu gruptaki insanların ilgi türü “Sosyal 
Hizmet”tir. 
4. Gelenekçi Tipler: Kurallara bağlı, tertip-düzen meraklısı olan bu insanlar emir 
alıp vermekten hoşlanırlar, statü ve kudret ararlar. Duygulardan çok nesneleri 
anlamak isterler. Kendilerini sıkı bir kontrol altında tutarlar. Çevrede daima iyi 
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bir izlenim bırakmak isterler. Erkeksi, heyecan bakımından dengeli, bağımlı, 
sorumluluk duygulan güçlü kişilerdir. Bu tipe uygun mesleki çevre muhasebecilik, 
büro, banka memurluğu, sekreterlik vb.dir. Kuder’de ilgi alanları “Hesaplama “ve 
“Büro işleri” dir. 
5. Girişimci Tipler: Dışa dönük plan bu insanlar başkalarını ikna edip yönetmek 
isterler, insanlarla devamlı ilişki halindedirler. Rahat, heyecan bakımından 
dengeli, dış görünüşleri anlamaya meraklı, sabırsız, kendine yetemeyen 
insanlardır. Bu tiplere uygun meslekler, satıcılık, komisyonculuk, politikacılık ve 
avukatlıktır. Kuder’de ilgi alanları “ikna” dır. 
6. Artistik Tipler: Estetik faaliyetlere ilgi, heyecansal kararsızlık, esneklik, 
ataklık, bağımsızlık, köktencilik, şüphecilik ve duygusal çöküntü, alçakgönüllülük 
ve kadınsı ilgiler bu tipi belirleyen başlıca özelliklerdir. Bunlar hayal gücü yüksek, 
yaratıcı insanlardır. Müzisyenler, ressamlar, yazarlar kısaca sanatla uğraşanlar bu 
gruba girerler. Bunların Kuder’de ilgi alanları “Güzel Sanatlar” ve “Müzik”tir 
 

3. Kişisel Rehberlik: Eğitim sürecinde öğrencilerin “kişisel – sosyal” gelişim 
ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı 
olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine “kişisel rehberlik” denir. Bireyin 
çocukluktan yetişkinliğe, eğitimin çeşitli kademelerinde “kendini ve başkalarını 
anlaması ve kabul etmesi, günlük yaşam becerilerini kazanması, aile ve toplum 
olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesi” gibi alanlarda 
yeterlik kazanması, kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi için verilen 
rehberlik hizmetleridir. 
Kişisel rehberlik öncelikle bireyin kendisini ve çevresini doğru anlamasını ve kabul 
etmesini sağlamaya yöneliktir. 
 

İLETİŞİM VE İLETİŞİM PENCERESİ 
Ben Dili: “Bu kadar çok konuştuğunuzda ders anlatamadığım için 

üzülüyorum, hatta sinirleniyorum.” 
Örnekteki gibi; öğretmenin olumsuz davranışı ve bu davranışın kendisinde 
yarattığı duyguyu dile getirmesidir. Ben dilinde vurgu, kişiye değil davranışadır. 

Sen Dili: “Beni sinirlendiriyorsunuz.” 
Sen dilinde ise suçlama vardır; ama olumsuz davranışın ne olduğu belli değildir. Bu 
da öğrenciyi savunmaya iter, iletişimi olumsuz etkiler. 

Ego Geliştirici Dil: Karşımızdaki insana, onun bir özelliğini anlatırken kırıcı 
olmamak, onu rahatsız etmeyecek ifadeleri seçmeye çalışmaktır. “Çok tembelsin.” 
demek yerine “Az çalışıyorsun.” demek gibi. 

Kendini Tanıma Penceresi (Joharry Penceresi) 
Diğer insanlarla iyi bir iletişim kurup kuramadığımızı anlayabilmek için, önce 

kendinizi ne ölçüde o insanlara gösterdiğinizi bilmeniz gerekir. “Kendinizi ne 
ölçüde dışarıya gösteriyorsunuz?” sorusuna cevap verebilmeniz için, sizlere 
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yardımcı olacak bir tür oyun getiriyoruz. Bu oyuna kendini tanıma penceresi adını 
verebiliriz. 

Bir çerçeve düşünün... Bu öyle bir çerçeve ki, sizinle ilgili her şeyi alıyor. 
Amaçlarınız, zevkleriniz, korkularınız, gereksinmeleriniz, kısaca her şeyiniz bu 
çerçeve içinde olsun. 
 

   
 

Kendiniz hakkında tüm gerçekleri bildiğinizi savunamazsınız. Doğal olarak, 
hiç kimse kendisiyle ilgili tüm nitelikleri bildiğini iddia edemez. İnsan ömrü 
boyunca kendini tanımaya, kendisiyle ilgili yeni keşifler yapmaya devam eder. 
Öyleyse sizi temsil eden bu çerçeveyi ikiye bölebiliriz: Bir bölümü sizin kendi 
bildiklerinizi, diğer bölümüyse bilmediklerinizi içersin. Şimdi ortaya aşağıdaki gibi 
yeni bir çerçeve çıkar. 

 
 KENDİNİZCE 
 BİLİNENLER 

 
   KENDİNİZCE 
BİLİNMEYENLER 

 
Ayrıca, başkalarının bildiği ve bilmediği yanlarınız vardır. Bu nedenle, 

sizinle ilgili her şeyi içeren çerçeveyi bu açıdan da ikiye bölebiliriz. Bu bölmeleri, 
‘başkalarının bildiği’ ve ‘başkalarının bilmediği’ yanlarınız olarak adlandırabiliriz. 
 

      
         BAŞKALARININ BİLDİĞİ 

         
        BAŞKALARININ BİLMEDİĞİ 

 
Şimdi “Kendinizce Bilinenler ve Bilinmeyenler” çerçevesiyle, “Başkalarınca 

Bilinenler ve Bilinmeyenler” çerçevesini üst üste koyalım. Ortaya çıkan dört 
bölmeli yeni çerçeveye de, kendini tanıma penceresi adını verelim. 

 
 
SİZİNLE İLGİLİ HERŞEY 
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Bu pencerenin birinci bölümü hem sizin hem de başkalarının bildiği 

niteliklerinizi içerir. Bu bölmeye AÇIK bölüm adı verilir. İkinci bölme sizin 
bilmediğiniz, fakat başkalarının farkında olduğu özelliklerden oluşur. Bir başka 
deyişle, bu bölme sizin KÖR olduğunuz bölümü oluşturur ve bu adla anılması 
uygundur. Üçüncü bölmedeyse sizin bildiğiniz, fakat diğer kişilerin bilmediği bir 
içerik vardır. Bu bölmeye de GİZLİ bölüm adını verelim. Dördüncü bölme de ne 
sizce, ne de başkalarınca bilinen yanlarınızı içerir; bu bölmeye BİLİNMEYEN 
bölüm adını verebiliriz. 

Şimdi iş, bu şeklin, yani “kendini tanıma penceresi”nin sizin özel kişiliğinize 
uygulanmasına kalıyor. Kişisel özelliklerinize göre bu “pencere”yi yeniden 
biçimlendirebiliriz. Örneğin, kendinizi açık bir insan olarak görüyorsanız, o zaman 
pencerenizin AÇIK bölümü diğer bölümlerden daha büyük olur ve ortaya şöyle bir 
şekil çıkar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

KENDİNİZCE 
BİLİNENLER 
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BİLİNMEYENLER    
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KENDİNİZCE 
BİLİNENLER 
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Kişiler arası anlamlı bir iletişim, ancak kişilerin AÇIK olan bölümlerinin 

büyüklüğüyle mümkün olabilir. Bir insanın AÇIK bölümü ne ölçüde büyükse o ölçüde 
daha zengin iletişim olanaklarına sahiptir. Öte yandan AÇIK bölümü küçük olan 
kişi, diğerleriyle o ölçüde az iletişim kurabilir. 

Şekilde, tanıma penceresindeki bölümlerinin büyüklüğü yönünden farklı olan 
iki kişinin iletişimi gösterilmiştir. İletişimi belirten okların çiziminde kolaylık 
olması için pencerenin AÇIK bölmeleri birbiriyle yüz yüze gelecek biçimde 
konmuştur. Dikkat edilirse, şekilde karşılıklı oklarla gösterilen başarılı iletişim, 
ancak B bireyinin daha küçük olan AÇIK bölümü oranında gerçekleşebilir. A 
bireyinin daha büyük olan AÇIK bölümünden gelen mesajlar, B bireyinin gizli 
bölümüne rastlıyorsa, herhangi bir karşılık alamaz. Bu durum okun kırılarak geriye 
dönmesi biçiminde gösterilmiştir. 

Kendinize sorun: Son şekildeki A bireyine mi, yoksa B bireyine mi 
benziyorsunuz? Tanımak istediğiniz halde, bir türlü “nasıl biri olduğunu 
çıkaramadığınız” bir kimseyi anımsıyor musunuz? Acaba bu kimse içine kapanık, 
konuşmayan, paylaşmayan biri miydi? Yoksa çok konuştuğu halde, kendinden bir 
şey vermeyen bir kimse mi? Peki, sizi tanımak kolay mı? Konuştuğunuz kimseler, 
sizin nasıl bir kimse olduğunuzu anlamakta zorluk çekiyorlar mı? Kendinizi, ister 
bu şekildeki A, ister B bireyine daha benzer görün, önemli olan şu gerçeği akıldan 
çıkarmamaktır: Başarılı kişiler arası ilişki ve verimli bir iletişim için, “kendini 
tanıma penceresi”ndeki AÇIK bölümün karşılıklı olarak var olması gerekir. 
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             A BİREYİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hümanistik Anlayışa Sahip Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler 
Empatik Anlayış: Empati; bir kişinin tarafsızlığını kaybetmeden, kendisini bir 
başkasının yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması ve 
bunu karşıdakine ifade etmesidir. Empati için “koşulsuz kabul, koşulsuz saygı ve 
saydamlık” olmazsa olmazdır. 
Koşulsuz Kabul: Karşımızdaki kişiyi günahıyla sevabıyla, olumlu ve olumsuz 
yanlarıyla kabul edebilmektir. Bu da ön yargısız olmak demektir. 
Koşulsuz Saygı: Her insan; maddî durumu, fiziksel özellikleri, başarıları-
başarısızlıkları, davranışları ne olursa olsun, sadece insan olduğu için saygı 
gösterilmeye layıktır. 
Saygı, sadece öğretmen-öğrenci ilişkilerinin değil, insanî ilişkilerin ve iyi iletişimin 
temelidir. 
Saydamlık (İçtenlik, dürüstlük): Bireyin, o an yaşadığı duygu neyse bunu 
karşısındakiyle paylaşmasıdır. Öğretmen-öğrenci ilişkileri açısından ise 
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öğretmenin gerçek duygularını yapmacıklıktan uzak, doğal ve dürüst bir biçimde 
ortaya koymasıdır. 
 

ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİ: 
Çatışma yönetim stratejileri; yüzleşme, ödün verme, hükmetme, kaçınma ve 
uzlaşma olmak üzere beş grupta incelenmektedir. Bu stratejilerden hangisinin 
benimseneceği tarafların karşı tarafa yönelik ilgisinin düzeyine bağlıdır. Bu 
çatışma stratejileri şunlardır: 
                      Çok      Şekil  Çatışma Yönetim Stratejileri Modeli 
                       İ 
                          l                                                                                       
                          i  
                         ş 
                         k 
                          i 
                         y 
                         e 
                        V 
                        e 
                        r 
                        i 
                        l 
                        e 
                        n 
                     önem         Kendi görüşüne verdiği önem 
                      Az                                                                            Çok                                                                           
                                            

Yüzleşme (Baykuş): Bu stratejiyi uygulamanın ilk adımı problemi açıkça 
ortaya koymak, tanımak ve tartışmaktır. Böylece tarafların ilgi, istek ve ihtiyaçları 
açığa çıkmış ve yeniden değerlendirilmiş olur. Bu durumda dikkat edilmesi gereken 
nokta, bir çatışmada en çok göze çarpan noktaların o çatışmanın gerçek nedenleri 
olmayabileceğidir. İkinci adım, tarafların dileklerini oluşturan öğeleri ortaya 
çıkarmaktır. Karar vermeden önce, bütünü parçalara ayırmak gerekmektedir. Bu 
çalışma bir bakıma sorunun açıklanmasında kullanılan dilin, sembollerin 
incelenmesini içerir. Son olarak çatışmayı çözecek yanıtın hazırlanması ve yolun 
bulunması gelir. Bu yanıtın yalnız karşı tarafı değil kendimizi de kapsadığını, çünkü 
yalnız karşı tarafla değil kendimizle de uğraşmak zorunda olduğumuzu 
unutmamamız gerekir. 

Uzlaşma stratejisinde çatışma konularının üzerine gidilir, çatışmanın esas 
sebepleri araştırılır ve bunların tamamen ortadan kaldırılmasına çalışılır. Çatışma 
durumunda taraflar kendileri bu yöntemi benimseyerek diğer tarafla 
yüzleşebildikleri gibi,  yöneticileri tarafından da yüzleştirilebilirler. Yöneticiler,  
konunun konuşulabilmesi için tarafları bir araya getirerek ortamı hazırlar. 

 
- + 

SEVİMLİ AYICIK 
        (UYMA) 

 
+ + 

BAYKUŞ 
(YÜZLEŞME) 

 
- - 
 
      KAPLUMBAĞA             
       (KAÇINMA)  

                        
                        + -  
           
     KÖPEKBALIĞI 
      (HÜKMETME) 

+ +      
         TİLKİ 

(UZLAŞMA) 
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Yüzleştirmenin amacı, taraflar arasındaki iletişimden kaynaklanan sorunları 
ortadan kaldırmak ve çatışmanın gizli nedenlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu 
şekilde, sorunun çözümlenmesindeki sorumluluk da taraflara ait olacaktır. Taraflar 
yüzleşme sayesinde bir araya gelerek çatışmanın gerçek nedenlerini araştırma ve 
herkes için faydalı yaratıcı çözüm yolları geliştirebilme şansına da sahip 
olacaklardır. 

Kişilerin hem kendi ihtiyaçlarına hem de başkalarının ihtiyaçlarına önem 
vermesi durumunda bu strateji kullanılır. Kişiler karşı karşıya gelerek problemin ne 
olduğunu anlamaya çalışarak, probleme çözüm yolu ararlar. Her iki tarafta karşı 
taraf açısından bakmaya çalışır. Sonucun alınması ise kişilerin uyumuna ve 
işbirliğini ne derece yapabildiklerine bağlıdır. Çatışmanın çözümü ile ilgili literatür 
incelendiğinde, uzlaşma yönteminin en etkili ve başarılı yöntem olarak kabul 
edildiği görülür. Yöntemin başarısının başlıca nedeni ise tarafların aktif katılımına 
izin verilmesi ve çatışma konusunun tartışılmasıdır. Bazı yöneticiler ise çatışmayı 
kabul edip, çözüm yolları aramak yerine durumu görmemezlikten gelmekte ve bu 
yöntemi kullanmamaktadırlar. Yöneticilerin genellikle astlarına karşı bu şekilde 
davranmaları yöneticilerin bir zayıflık göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
 

Uyma (Sevimli Ayıcık): Bu stratejide taraflardan birinin, karşı tarafın ilgi 
ve ihtiyaçlarının ön plana çıkması karşılığında kendi ilgi ve ihtiyaçlarının 
doyurulmasından vazgeçmesi söz konusudur. Bu durum karşı tarafın isteklerine 
boyun eğme ve uyma olarak nitelendirilebilir. Uyma davranışını gösteren taraf, iki 
taraf üzerindeki benzerlikler üzerinde yoğunlaşır. Daha çok astlarla üstler 
arasında oluşan çatışmalarda astlar, durumu kurtarmak amacıyla böyle bir strateji 
izleme yoluna gidilebilir. 

Uyma stratejisi, taraflardan birisinin çatışma konusuna aşina olmadığı 
durumlarda ya da diğer taraf haklı olduğunda ve çatışma konusunun karşı taraf 
için daha fazla önem taşıdığı durumlarda faydalıdır. Bu çatışma stili, çatışan 
taraflardan birisinin bazı noktalarda ödün verip karşılığında diğer taraftan çıkar 
elde etmek istediği durumlarda kullanılabilir. Bu da gelecekte olası bir çatışma için 
avantaj sağlar. Bir taraf fedakârlıkta bulunarak ilişkileri olumlu tutabilir. 
 

Hükmetme (Köpekbalığı): Kişi çatışma durumunda, kendisi için yüksek, karşı 
taraf için düşük derecede endişeleniyorsa çatışmayı hükmetme yoluyla 
çözümlemeye çalışır. Bu yol aynı zamanda kazan-kaybet şeklinde de tasvir 
edilebilmektedir. Hükmetme yoluyla çatışma çözümünü seçen bireyler neye mal 
olursa olsun kazanmak ister. 

Hükmetme stratejisinde, taraflar kendi ilgi ve ihtiyaçlarını karşı tarafın ilgi 
ve ihtiyaçlarından üstün tutar. Bu strateji aynı zamanda rekabet olarak da bilinir. 
Taraflardan biri kazanmak için her yola başvurabilir. Çatışma eğer üst ile ast 
arasında ise üst astı kendi istek ve emirlerine uymaya zorlayabilir.  Daha çok 
yetkici bir yönetsel anlayışın hâkim olduğu kurumlarda, üstünlük kurma stratejisi 



www.oguzhanhoca.com 

 50 

yaygın olarak kullanılır.  Üstünlük kuran taraf,  yalnızca üstünlük kurduğu tarafın 
gözünde değil, kurumda diğer kişilerin gözünde de gücünü artıracağını düşünür. 

Hükmetme stratejisinde taraflardan biri karşı tarafa güç kullanarak kendi 
çözümünü kabul ettirmeye çalışır. Hükmedilen taraf ulaşılan çözümden memnun 
değildir. Aslından çözümden çok zorlama vardır. Hükmedilen taraf zayıf olduğu için 
çözümü kabul etmek zorunda kalır. Çözümün hükmedilen tarafın moralini ve 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi beklenir. Kurum üzerinde olumsuz etkilerine 
neden olabilir. 
 

Kaçınma (Kaplumbağa): Bireyler kendi düşüncelerini ne de diğerlerinin 
düşüncelerini destekler. Çekilme davranışı gösterirler. Çoğu olaylara karşı kayıtsız 
davranırlar. Kaçınma davranışı karşı tarafa ciddiye alınmadığı ya da kendisine önem 
verilmediği izlenimi verebilir. Ve olumsuz sonuçlara neden olabilir. Örneğin bir 
karar durumunda çok az bir güce sahipseniz ve değişim çok zor bir konudaysa en 
iyi seçim kaçınmadır.  

Bazı kişiler gerginlik ve çatışmanın getirdiği sinirlilikten hoşlanmadıkları için 
çatışmadan kaçmayı tercih ederler. Diğer nedeni ise çatışmayı gereksiz ve yıkıcı 
olarak görmektir. Bu yöntemle kişiler, çatışmayı görmezden gelme, erteleme ve 
sessiz kalma gibi davranışları sergilemektedir. Başarı olasılığının düşük olduğu 
durumlarda kaçınmak en iyisi olabilir.  
 

Uzlaşma (Tilki): Tarafların karşılıklı ödün vermeyi bir strateji olarak kabul 
etmeleri durumunda, her iki tarafta ödün vererek anlaşma yolunu seçerler. Ve 
karşılıklı olarak ortak bir noktada buluşurlar. Karşılıklı ödün verme stratejisi 
kullanıldığında, ödün veren taraf, uyma stratejisindekine göre daha az ödün 
vermektedir. Her iki tarafında ilgi ve ihtiyaçlarının tatmin edildiği bir yaklaşım 
izlenir. Bu stratejinin kullanılabilmesi için tarafların kendi ilgi ve ihtiyaçlarına 
önem verdikleri kadar karşı tarafın ilgi ve ihtiyaçlarına da önem vermelidir.  

 
D) BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK TÜRLERİ: 
1. Bireysel Rehberlik – Grup Rehberliği 
2. Bireysel Psikolojik Danışma – Grupla Psikolojik Danışma  
1. Bireysel Rehberlik – Grup Rehberliği: Bireyin uygun seçimler 

yapabilmesi, kararlar alabilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için kimi 
bilgilere gereksinimi vardır. Bunlar, program, okul ve meslek seçimine ilişkin 
çevrede bireye açık olan çeşitli fırsatlar ya da burs, kredi, yurt olanakları ve 
benzeri birçok konuyla ilgili çeşitli bilgiler olabilir. Tek tek bireylere ya da 
gruplara sunulabilecek bu tür bilgilendirmelerde, danışmanla danışan arasındaki 
ilişkinin niteliği, psikolojik danışma ilişkisinde olduğu gibi özel bir etkileşimi 
gerektirmemektedir. Bireysel ya da grup rehberliğini ilgilendiren bilgi verme 
hizmetleri, danışanların psikolojik gelişimlerinden öte, bilişsel süreçler üzerinde 
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odaklanmaktadır. Bu hizmetler öğretmen ve psikolojik danışmanın işbirliği ile 
yürütülür. 

 
2. Bireysel Psikolojik Danışma – Grupla Psikolojik Danışma: Psikolojik 

danışma hizmetleri rehberlik hizmetlerine göre daha teknik bilgi ve beceri 
gerektirmektedir. Psikolojik danışma konusunda yeterli düzeyde kuramsal 
donanımı ve pratiği olan uzman personel tarafından, profesyonel düzeyde sunulan 
bu hizmetler; danışmanla danışan ya da danışmanla danışanlar arasında yüzyüze, 
karşılıklı saygı, güven, samimiyet, içtenlik ve gönüllülüğe dayalı özel bir psikolojik 
ilişkiyi gerektirmektedir. Hizmet verilen birey sayısı dikkate alındığında 
psikolojik danışmayı, bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma 
olarak ikiye ayırmak gerekir. Bireysel psikolojik danışma, bir danışmanla bir 
danışan arasında gerçekleştirilen psikolojik danışma ilişkisidir. Grupla psikolojik 
danışmada ise, bir danışmanın birden fazla danışanla çalışması söz konusudur. 
Grupla psikolojik danışmadan birden fazla danışanın aynı anda yararlanma 
olanağına sahip olması, bu psikolojik danışma türünü diğerine göre daha ekonomik 
yapsa da, psikolojik danışma yardımının danışana bireysel olarak mı yoksa grup 
içinde mi verilmesi gerektiğine karar verirken, danışanın probleminin niteliği ile 
kendine özgü kimi kişilik özellikleri dikkate alınmalıdır. 

 Grupla psikolojik danışmanın, bireysel danışmaya oranla birçok farklı ve 
avantajlı yanları bulunmaktadır. Şöyle ki: 

a) Bireysel psikolojik danışma, danışanla psikolojik danışman arasında bir 
ilişki, bir süreçken, grupla psikolojik danışma, grup lideriyle grup üyeleri ve grup 
üyelerinin birbirleriyle olan etkileşiminin söz konusu olduğu bir süreçtir. 

b) Bireysel psikolojik danışmada 55 dakikalık süre içinde sadece bir kişiyle 
ilgilenilir. Grupla psikolojik danışma süresi 90 dakikadır. Bu süre içinde 8-12 
kişiyle ilgilenilir. Dolayısıyla grupla psikolojik danışma bireysel danışmaya oranla 
daha ekonomiktir.  

c) Grupla psikolojik danışma öyle bir süreçtir ki, üyeler bu süreç içinde 
yardım alıp vermeyi öğrenirler. Bir başka deyişle grupla psikolojik danışma bir 
yardım alıp verme sürecidir (Ohlsen, 1988). 

d) İnsanlar toplum içinde, herhangi bir şekilde gruplar halinde yaşarlar. 
Terapötik grup süreci içinde öğrenilenlerin sosyal hayata aktarılması daha kolay 
olur. Çünkü grupla psikolojik danışma süreci grup içinde gelişir. Dolayısıyla burada 
öğrenilenlerin sosyal hayata aktarılması daha kolaydır. 

e) Grupla psikolojik danışmada üye sayısı kadar çözüm yolu olabilir. Yardım 
alan üye kendine uygun çözüm yolunu benimseyebilir. Doğaldır ki, bu çözüm yolları, 
grup üyelerinin öğüt vermeleri gibi anlaşılmamalıdır. Grup üyeleri anlatılanlara 
benzer durumları yaşamışlarsa neler hissettiler, nasıl bir çözüm buldular, bunları 
grupta paylaşırlar. Böylece, yardım alan üye de kendine uygun çözümü seçebilir. 

f) Grupla psikolojik danışma bireysel danışmaya göre daha zordur, çünkü 
grup lideri hem bireysel psikolojik danışma bilgi ve becerilerine sahip olmalı, hem 
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de grup ortamı içinde grup sürecini gözden kaçırmamalı ve terapötik güçleri 
anlamaya çalışmalı, yani grup dinamiğini bilmelidir. Bireysel psikolojik danışmada, 
psikolojik danışman bir kişiden sorumluyken, grupta psikolojik danışmada, lider 
üye sayısı kadar kişiyi ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gözden kaçırmamak 
zorundadır. 

g) Grupla psikolojik danışma ortamında üyeler kendilerini yalnız 
hissetmezler. Anlattıkları bir olayı, bir duyguyu gruptaki bir diğer üye yaşamışsa, 
paylaşır ya da bu grup liderince paylaştırılır. Oysa bireysel psikolojik danışmada 
sadece psikolojik danışman, kendini açma terapötik koşulunu kullanarak, danışanın 
duygu ve yaşantılarını paylaşabilir. 

h) Bireysel psikolojik danışmada bir tane transferans (aktarım) objesi 
varken, grupla psikolojik danışmada üye sayısı kadar transferans objesi vardır.  

ı) Grupla psikolojik danışmanın sosyal mikrokozmos özelliği vardır. Grup bir 
ayna, yani sosyal hayatın bir yansıması gibidir. Grup üyeleri toplumsal 
yaşamlarında nasıl davranırlarsa, grup içinde de öyle davranacaklardır. Grup 
liderinin bunu bilip, duruma dikkati çekmesi ya da kendisinin dikkat etmesi 
gerekmektedir. 

j) Grupla psikolojik danışmada sorunlara derinlemesine inilemez. 
 

E) TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK TÜRLERİ: 
Rehberlik hizmetlerinin işlevleri konusunda yazarlar değişik listeler 
önermektedir.  
 Önleyici Rehberlik 
 Uyum Sağlayıcı Rehberlik 
 Yöneltici Rehberlik 
 Geliştirici Rehberlik 
 İyileştirici – Çare Bulucu Rehberlik 
 Krize Müdahale Edici Rehberlik 
 Ayarlayıcı Rehberlik 
 Tamamlayıcı Rehberlik 
 
Fakat 6 madde üzerinde birleşirler. 
 Önleyici Rehberlik: Rehberlik hizmetleri olumlu değişmeleri 

amaçlarken, bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasını da önleyici bir işlevi yerine 
getirmektedir. Özellikle disiplinsizlik ve uyumsuzlukların önlenmesi, eğitim-
öğretim hizmetlerinin verimliliğini artırıcı bir öneme sahiptir. Olumsuzlukların 
ortaya çıkmadan önlenmesi, ortaya çıktıktan sonra giderilmesinden daha 
ekonomik ve daha kolaydır. Rehberliğin önleyici işlevi de bu amaca yönelik bir 
yardım hizmeti sunmaktadır. 

 Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Okullarda uygulanacak rehberlik 
programlarında öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı etkinliklere yer 
verilmelidir. Böylece öğrencilerde görülebilecek uyumsuzluğa dayanan davranış 
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bozukluklarının ortaya çıkması engellenebilir. Okullarda rehberlik servislerini en 
çok uğraştığı konulardan biri uyumsuzluktur. Bu nedenle uyum sağlayıcı rehberlik 
modeli çok önemlidir. 

 Yöneltici Rehberlik: Bireyin başarılı ve mutlu olmasında kişisel 
niteliklerine uygun alan, ders, okul ve meslek seçmesinin rolü büyüktür. Bu amaçla 
bireye yardımcı olabilmek için ona zamanında rehberlik hizmetlerinden 
yararlanma olanağı verilmelidir. Böylece bireyin kendisine en uygun alana 
yönelmesi ve o alanda başarılı olabilmesi kolaylaşır. 

Günümüzde okulların ve programların çeşitlenmesiyle rehberliğin bu 
işlevinin önemi de artmış bulunmaktadır. Okul rehberlik servisleri bireyi tanıma 
tekniklerini kullanarak elde edilen bilgilerden yararlanarak ders, alan ve okul 
seçerken öğrencilere yardım etmelidir. 

 Geliştirici Rehberlik: Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışıyla 
rehberliğin geliştirici işlevi de önem kazanmıştır.  Bu anlayışta bir gelişim 
dönemini başarıyla geçirenlerin, daha sonraki gelişim döneminin gelişim ödevlerini 
de başarıyla yerine getireceklerine inanılmaktadır. 

Okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate 
alınarak, bedensel, zihinsel, duygusal ve psiko-sosyal yönlerden sağlıklı bir 
biçimde gelişebilmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir. 

 Ayarlayıcı Rehberlik: Rehberliğin bir işlevi de eğitim planlamacılarına 
ve program yapımcılarına yol göstermektir. Çağdaş eğitim, öğrencilerin 
eğitimlerinde bireysel ayrılıklara ve çevre şartlarına öncelik vermektedir. Okul 
rehberlik servisleri öğrencilerin özelliklerini, beklentilerini ve problemlerini 
belirleyerek, toplumun değerlerini ve beklentilerini de dikkate alarak gelecekte 
çıkabilecek sorunları yordamaya çalışır.  

Yaşanan hızlı değişimler eğitimin planlanmasında, müfredat programlarının 
ve rehberlik programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rehberliğin 
ayarlayıcılık işlevinin önemini arttırmıştır. 

 Tamamlayıcı Rehberlik: rehberliğin bir diğer işlevi de öğretim 
etkinliklerini tamamlayıcı etkinliklerdir. Örgün eğitim kurumlarında 
gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri rehberlik hizmetleriyle birlikte 
sürdürüldüğünde, eğitimde istenilen kaliteye ve verimliliğe ulaşılabilmektedir.  

 
BİREYİ TANIMA 
Rehberlik, kendini ve çevresini daha iyi tanıyıp anlamasında, sahip olduğu 

gizilgüçleri geliştirmesinde, karşılaştığı sorunlara doğru ve yerinde çözüm yolları 
bulabilmesinde bireye yapılan sistemli yardım olarak tanımlanmıştı. Bu tanımda 
sözü edilen “kendini tanıma ve gizil güçleri geliştirme” herşeyden önce bireyin 
özelliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirir. Rehberlik, bireyin kendini 
tanıması ve çevre olanaklarını, maksimum gelişimi için kullanabilmesinde bireye 
yapılan sistemli yardım olarak düşünülürse bireyin kendini tanımasına yardımcı 
olmanın, rehberliğin birinci fonksiyonu olduğu görülür. 
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Öğrencinin bilinmesi gereken yönlerini şöyle sıralayabiliriz: 
 Sağlık: Öğrencinin bilinmesi gereken yönlerinden biri onun bedensel 

gelişimi ve beden sağlığıdır. Beden sağlığı okul başarısını etkileyen önemli 
faktörlerden biri olduğu gibi, kişilik gelişiminin de önemli belirleyicilerindendir. 
Bu nedenle, öğrencinin her yıl boyu ve ağırlığı ölçülmeli, görme, işitme, konuşma 
bozukluğu, görünür beden sakatlıkları olup olmadığı, vaktiyle geçirdiği hastalıklar 
saptanmalı, her yıl en az bir kez sağlık yoklamasından geçirilmelidir. 

 Yetenekler: Rehberlik örgütünce öğrencinin bilinmesi gereken en önemli 
yönü yeteneğidir. Başlangıçta bireysel farkların incelenmesi işine yeteneklerden 
başlanmıştır. Bugün de bireysel farklar denilince, önce yetenekler akla 
gelmektedir.  

Yetenek, eğitim yolu ile bilgi ve beceri kazanma gücünün karakteristik 
belirtisi sayılan özellikler bütünüdür. Öyleyse yetenek, bir kimsenin eğitimden 
neler kazanabileceğini, neler yapabileceğini gösterir. 

 İlgiler: okullarımızda rehberlik uygulamalarının esas amacı, öğrencilerin 
ilgi ve yeteneklerine uygun bir program izleyip, yine ilgi ve yeteneklerine uygun 
bir mesleğe yönelmelerine yardımcı olmak olduğuna göre, öğrencilerin ilgileri de 
bilinmesi gereken önemli özelliklerden birini oluşturmaktadır. 

İlgi, bir nesne ya da bir faaliyete karşı, kısıtlayıcı koşullara karşın oldukça 
sürekli bir bağlanma durumu olarak tanımlanabilir. Günlük hayatta bir kimsenin, 
özgür olduğu zaman vaktini ne ile geçirdiğine bakarak ilgisini tahmin edebiliriz. 

 Akademik Başarı: Öğrencinin geçmişteki ve hâlihazır başarısı da 
eğitsel ve mesleki rehberlik açısından bilinmesi gereken hususlardandır. Yapılan 
araştırmalar geçmiş başarının gelecekteki başarıyı önceden kestirmede güçlü bir 
etken olduğunu göstermektedir. Öğretim programlarında konular aşamalı bir 
düzen içinde verildiğinden, yani her konu öncekine dayalı olduğundan, öğrencinin 
bir konu alanındaki başarısı bir önceki konunun öğrenilmesinde gösterdiği 
başarıya bağlı bulunmaktadır. 

Gelecekteki başarıyı önceden kestirebilme yanında, başarısız öğrencilere 
düzeltici ve geliştirici çalışmalar yaptırmak için de onların halen çeşitli konu 
alanlarında güçlü ve zayıf oldukları yanların bilinmesine ihtiyaç vardır. 

 Kişilik: Öğrencinin bilinmesi gereken bir diğer yönü de onun kişiliğidir. 
Kişilik, bireyin beden yapısı, mizacı, ilgileri, psikolojik ihtiyaçları, yetenekleri, 
alışkanlıkları, tutumları ve değer yapılarıyla komple bir bütünü teşkil eder ve onun 
çevresine tipik bir uyumunu belirler. Bireyin kişiliğini teşkil eden çok sayıda 
özelliklerin hepsi yerine liderlik, bağımsız davranabilme, duygusal kararlılık, 
başkaları ile işbirliği yapabilme gibi özellikler yönünden ne durumda olduğunu 
bilmek, öğrencinin okula uyumunu, öğretmen ve arkadaşlarıyla ilişkilerini 
anlamamız için gereklidir. 

 Benlik Tasarımı: Benlik bireyin kendisini nasıl gördüğüdür. İnsan 
çevresine kendini algılama biçimi göre tepkide bulunur. Kişinin davranışları, onun 
kendi hakkındaki değerlendirmelerine göre yön alır. Bireyin tutum ve 
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davranışlarını, uzun ve kısa vadeli planlarını, hayat hedeflerini anlamak ve 
değerlendirebilmek için onun kendisi hakkındaki değerlendirmelerini yakından 
bilmek gerekir. 

 Çevre: Ailenin ekonomik ve kültürel düzeyi çocuğun ilgilerini, okula ve 
eğitimine karşı tutumunu, dolayısıyla okuldaki başarısını ve uyumunu etkileyen 
önemli faktörlerdir. Kardeş sayısı, ilk ve son çocuk olma, tek çocuk olma, çocuğun 
kişilik gelişimini etkiler. Bu nedenle, çocuğun aile çevresi hakkında bilgi 
edinilmesi, hayatının önemli bir kısmının nasıl bir çevrede geçirdiği ve halen nasıl 
bir çevrede yaşamakta olduğu hakkında bilgi edinilmesi gerekir. 
 

Öğrenci Tanıma Tekniklerinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek 
Noktalar: 

 Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasından amaç, bireyin kendisini 
tanımasına yardımcı olmaktır. Teknikler bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir 
araç olarak kullanılmalıdır. 

 Geçerliği ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun tek bir ölçme aracı 
bireyi tanımada yeterli değildir. Değişik tekniklerle elde edilen bilgiler birey 
hakkında daha ayrıntılı bilgi verir. 

 İdeal olan bireyi her yönüyle tanımaktır. Bireyi tanıma çabaları bu 
ideale yaklaşmaya yönelik olmalıdır.  

 Bireyi tanıma tekniklerini bir bütün olarak uygulayıp yorumlamak, farklı 
zamanlarda uygulayıp yorumlamaktan daha yararlıdır. 

 Geçerliği ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun birey hakkında 
mevcut bilgilerimize yeni bilgiler katmayacak tekniklerin kullanılmasından 
kaçınılmalıdır. 

 Sonuçları kullanılmayan, bireyin kendini daha gerçekçi ve doğru olarak 
tanımasına yardım amacıyla sonuçları bireyle paylaşılmayan hiçbir teknik 
kullanılmamalıdır. Uygulanan her tekniğin sonuçları öğrencilerle paylaşılmalı, 
problemlerine çözüm yolları aranmalıdır. 

 
BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 
 Rehberlikte Testlerin Kullanıldığı Durumlar 
1- Yordama (prediction): Bir kimsenin belli bir eğitim programında ya da 

bir çalışma alanında ne ölçüde başarılı olacağını kestirmek amacı ile geliştirilen 
yetenek testleri ve ne ölçüde doyum sağlayacağını kestirmek amacı ile hazırlanan 
ilgi envanteri bir danışmanın eğitim ve meslek danışmanlığı yaparken başvuracağı 
temel ölçme araçlarıdır. 

2- Sebebi Ortaya Çıkarma: Rehberliğin bir işlevi de okulda başarısız olan 
ya da uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgilenmektir. Öğrencilerin gelişimlerinde 
gözlenen gecikmenin ve bozuklukların çarelerini bulabilmek, her şeyden bunların 
nedenlerini doğru teşhis etmeye bağlıdır. Çeşitli test dışı teknikler yanında 



www.oguzhanhoca.com 

 56 

yetenek ve başarı testlerinin ilgi ve kişilik envanterlerinin uygulanması yararlı 
olur. 

3- İhtiyaçları Saptama: Bir rehberlik servisi herhangi bir hizmeti 
uygulamaya koymadan önce böyle bir hizmete ne kadar öğrencinin ihtiyacı 
olduğunu saptama gereğini duyabilir. Aslında bir okulda rehberlik servisi 
kurulduğu zaman verilecek hizmetleri saptamak ve bunları öncelik sırasına koymak 
için ilk iş öğrenci ihtiyaçlarını belirlemektir. 

4- Değerlendirme: Danışman, psikolojik danışma ve rehberlik vermeden 
önce ve hizmeti verdikten sonra danışanın belirli özelliklerinde değişme olup 
olmadığını saptama gereği duyabilir. Danışman belli bir bilgi vermeden önce 
danışanın sorununun kendi uzmanlık alanına girip girmediğini bilmek isteyebilir. Bir 
danışman, daha ilk karşılaşmada danışanın ileri derecede ve değerlendirme 
bozukluğu gösterdiği izlenimi edinirse ilk izleniminin doğruluğunu sınamak için 
bazı teknikleri uygulama yoluna gidebilir. Bazı rehberlik merkezlerinde 
danışmanlar rehberliğin belli bir alanında uzmanlaşmış olabilirler. Örneğin 
danışmanlardan biri daha çok meslek seçimi sorunları, bir diğeri kişisel-sosyal 
uyum sorunları olan öğrencilerle ilgilenmekte olabilirler. Danışanları, sorunları ile 
ilgili uzman danışmanlara gönderebilmek için erken teşhise gerek duyan bir erken 
danışman psikolojik danışma hizmetleri verilmesinden önce test uygulama yoluna 
gidebilir. Ancak bu tür uygulamaların bazı sakıncaları vardır ve bu konu ileride 
tartışılmaktadır. 

Değerlendirme amacı ile yürütülen test uygulamalarının bir diğer şekli de 
danışmanın verdiği hizmetin etkisi saptamak için hizmet vermeden önce ve sonra 
test uygulamasıdır. Örneğin, psikolojik danışmanın amacı danışanın kendine daha 
olumlu bir tutum geliştirmesine yardım alarak tanımlanmışsa, kişinin kendine karşı 
tutumunu ölçen bir envanter, psikolojik danışma yardımından önce ve sonra 
uygulanabilir ve aradaki farka bakılarak bir gelişme olup olmadığı saptanabilir; 
yada öğrencilere meslekler hakkında bilgi vermek amacı ile meslek tanıtma 
programı düzenleyen bir danışman, öğrencilerin meslekler hakkındaki bilgilerinin 
artıp atmadığını ancak meslek bilgisini ölçen bir testi programın başında ve 
sonunda uygulamakla anlayabilir. 

5- Araştırma: Danışman daima gelişme çabası içinde olmak durumundadır. 
Yani danışmanın bir görevi de rehberlik işlerini daha da iyileştirici yöntemler 
bulmak için araştırmalar yapmaktır. Her araştırmacı gibi danışman da incelediği 
problemin niteliğine göre uygun bulduğu bir aracı kullanabilir. 

6- Rehberlik Hizmetlerini Öğrenciye Tanıtma: Bir okulda yeni kurulan 
rehberlik merkezine öğrencilerin ayağını alıştırmak epeyce zaman ister. 
Öğrenciler rehberlik servisinde verilen hizmetleri yapılan konuşmalardan 
dinleseler de o hizmetlerin gerçek niteliğini bir yaşantı geçirmeden anlayamazlar. 
Böyle durumlarda danışman, grup halinde öğrencilere çeşitli envanterler 
uygulayabilir ve sonucu öğrenmeye gelen öğrencilerle yapacağı görüşmeler 
sırasında merkezin çalışmalarını gerçek bir uygulama ile göstermiş olur. 
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BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 
TEST TEKNİKLERİ (NESNEL)             TEST DIŞI TEKNİKLER (ÖZNEL) 
  A) Maksimum Performans Testleri               A) Gözleme Dayanan Teknikler 

1. Yetenek Testleri                                      1. Gözlem 
a) Genel Yetenek Testleri                            2. Olay Kaydı  (Anekdot) 
b) Özel Yetenek Testleri                              3. Dereceleme Ölçekleri 
2. Başarı Testleri                                         4. Gözlem Listeleri 
                                                                     5. Özellik-Kayıt Çizelgeleri 
B) Tipik Davranış Testleri                         B) Kendini İfade Etmeye Dayanan 
3. İlgi Envanterleri                                      1. Otobiyografi 
4. Tutum Testleri                                        2. İstek Listesi 
5. Kişilik Testleri                                         3. Problem Tarama Listesi 
 Projektif Teknikler                               4. Zaman Çizelgesi 
 Mürekkep Lekesi Testleri                   5. Anket 
 Yarım Hikâye Testleri                        6. Kime Göre Ben Neyim 
 Yarım Cümle Testleri                     C) Başkasının İfadesine Dayanan 
 Tematik Algı Testleri                         1. Sosyometri 

                                                                          2. Kimdir Bu 
                                                                          3. Sosyal Uzaklık Ölçeği 
                                                                     D) Etkileşime Dayalı Teknikler 
                                                                          1. Görüşme 
                                                                          2. Sosyodrama 
                                                                          3. Psikodrama 
                                                                          4. Oyun Terapisi 
                                                                          5. Ev Ziyaretleri 
       E) Diğer Teknikler 
             1. Bibliyoterapi  
             2. Vaka İncelemesi  
             3. Vaka Konferansı 
                                                                           4. Vaka Temsili 
                                                                           5. Öğrenci Tanıma Fişi  
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TEST TEKNİKLERİ (NESNEL TEKNİKLER): 
A) Maksimum Performans Testleri 
1. Yetenek Testleri:               
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireye gereken yardımların 

yapılabilmesi için, onun bilinmesi gereken en önemli yönünü yetenekleri oluşturur. 
Öğrencinin genel ve özel yeteneklerinin bilinmesi yaşam planları yapmasında rol 
oynar. Bireylerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak 
amacıyla hazırlanmış araçlardır. Bu testler belli yaş grupları için değişik 
biçimlerde hazırlanmış standart testlerdir. Yetenek testleri bir kimsenin 
eğitimden ne derece yararlanabileceği hakkında yordama yapmayı kolaylaştırır. 
Yetenek testleri bireyin ne yaptığını değil en iyi neleri yapabileceğini gösterir. 

 a) Genel Yetenek Testleri: Belirli düzeylerde genel zihin yeteneklerini 
ölçer.  Genel yetenek testleri kişinin eğitimden ne derece yararlanabileceği 
hakkında yordama yapmayı kolaylaştırır. Sayı, sözcük, şekil gibi sembollerle ifade 
edilen kavramların öğrenilmesini ve bu kavramlarla akıl yürütülmesini gerektiren 
kısmına “Akademik Genel Yetenek” denir. Zekâ testleri, genel yetenek testleri 
içerisinde yer alan testlerdir. 

b) Özel Yetenek Testleri: Müzik, resim ve sanat dallarında bireyin sahip 
olduğu özel zihin yeteneklerini ölçer. 

 
2. Başarı Testleri: Başarı testleri maksimum performans ölçen testler 

grubuna dâhildir. Öğretmen yapımı başarı testleri – standart başarı testleri 
olarak ikiye ayrılır. 

Öğretmen yapımı başarı testleri, öğrencilerin bir derse ilişkin başarılarını 
ölçmek, değerlendirmek amacıyla hazırlanmış ama geçerlik ve güvenirlikleri 
yüksek olmayan testlerdir. 

Standart başarı testleri ise geçerlik ve güvenirlikleri saptanmış, grup 
içerisinde başarısı en yüksek olan adayları seçmek ve başarılarına göre bir alana, 
programa veya işe yerleştirmek amacıyla uzman bir grup tarafından hazırlanmış 
testlerdir. Öğrencinin başarısızlık nedenleri, başarı ve yetenek düzeylerinin 
karşılaştırılması gibi amaçlarla da kullanılabilir. 

 
B) Tipik Davranış Testleri 
3. İlgi Envanterleri: 
İlgi envanterleri psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinde daha çok 

eğitsel ve mesleki yöneltmelerde kullanılmaktadır. İlgi envanterleri, eğitsel 
rehberlikte öğrencinin ilgi duyduğu kursa, seçmeli derse ve öğrenim alanına 
yönelmesine, mesleki rehberlikte de ilgi alanına göre meslek ve iş seçimine 
yardımcı olur. İlgiler doğuştan gelen özellikler değildir. Bireylerin ilgileri ancak 
çevreleri ile etkileşim sonucu kazanılır. Birey çeşitli alanlarda kendini deneyerek 
hangi etkinlikten hoşlanıp, hoşlanmadığına karar verir. Bu nedenle gerek ailenin 
gerekse okulun bireyin yaşantı kazanmasını, ilgilerin oluşmasını sağlayacak 
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ortamları hazırlamaları gerekir. İlgi duygusal bir davranıştır. Bireyin bir etkinliği 
ne kadar yapmak istediğini, ilgisi belirler. İlgi kavramını tanımlamak istersek; 
"Bireyin, bir objeye, bir eyleme veya bir kimseye, olguya, belirli bir süreklilikle 
bağlanması, ilişki kurması" (Özoğlu, 1997) biçiminde ifadelendirilebilir. Kısaca, bir 
objeye veya etkinliğe karşı süreli olarak hoşlanma tepkisi denilebilir. Bireylerin 
ilgileri dört şekilde saptanabilir; (Özgüven 1994; Özoğlu 1997). 
1) Belirtilen İlgi: Bireye nelerden hoşlandığı, neye karşı ilgisi olduğu sorularak 
yanıtın sözel olarak alınmasıdır. 
2) Gözlenen ilgi; bireylerin yapmaktan hoşlandıkları veya hoşlanmadıkları 
etkinliklerin gözlenerek, sistemli bir biçimde kaydedilmesi ile ilgi alanlarının 
saptanmasıdır. 
3) Başarı testleri ile belirlenen ilgi; Birey bir alana karşı ilgi duyuyorsa o alanla 
ilgili bilgileri de öğrenmeye çalışır. Dolayısıyla başarı testinde o alanla ilgili 
soruları doğru yanıtlayacaktır. 
4) İlgi envanterleriyle belirlenen ilgi; Bireye seri eylemler veya meslekler, 
meslek işleri verilerek aralarında seçim yapması istenir. Böylece birey yazılı 
olarak kendini betimler. İlgi envanterlerinde sistematik olarak çok soru vardır. 
Sorular mümkün olduğu kadar dolaylıdır. Bireylere ve gruplara kolaylıkla 
uygulanabilir ve puanlanabilir. 

 
4. Tutum Ölçekleri: 

 Tutum, “bir bireye atfedilen ve onun bir obje veya durum ile ilgili düşünce, 
duygu ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan bir eğilim” olarak tanımlanabilir. 
Başka bir ifade ile “bireyin insanlar, olaylar ve nesneler karşısında takındığı 
davranış biçimi” olarak ifade edilir. 

 Tutum ölçekleri bireyin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini 
ölçmek amacıyla hazırlanmış araçlardır. Genellikle Likert Tipi derecelendirme 
ölçekleri biçiminde hazırlanmıştır. Eşlerin çocuk yetiştirme tutumları, ailede 
gencin bağımsızlık veya bağımlılık eğilimi, anne-babanın ailede otoriter veya 
demokratik olması gibi tutumlar tutum ölçekleri ile ölçülebilir. 

 
5. Kişilik Testleri:  
Kişilik, bir bireyin tüm özelliklerini kapsar. Bireyin ilgilerini, yeteneklerini, 

alışkanlıklarını, tutumlarını, uyumunu ve dış görünüşünü içerir. Kişilik test ve 
envanterleri genellikle bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında 
bilgi toplamak, bir sorununun çözümü amacıyla başvuran kişiye doğru tanı 
koyabilmek, toplumdaki risk altında bulunan, ruh sağlığı sorunu bulunan veya 
psikolojik danışmaya ihtiyacı olan bireyleri belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Ayrıca çeşitli sektörlerde iş için başvuran adayı işin gerektirdiği kişilik 
özelliklerine sahip olup olmadığını belirlemek, böylece işe en uygun bireyi seçmek 
amacıyla da kullanılmaktadır. 
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Kişilik sayısız etmenlerden oluşan kapsamlı bir kavram olduğundan kişilik 
testlerinde ölçme ve betimleme çok güç olmakta, çok güvenilir ve kesin bilgiler 
vermemektedir. Kişilik testleri daha çok duygusal sorunları olan bireylere 
psikolojik danışma yardımı yapma amacı ile kullanılmaktadır. Kişilik testlerinin, 
birey hakkında toplanan diğer bilgileri tamamlamak amacı ile kullanılması daha 
doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca uzmanlar psikolojik danışmada gerek duydukları 
zaman bu testleri kullanmalıdırlar. 

Bir bireyin “ne kadar yaptığı” onun başarısını, “neyi ne kadar yapabileceği” 
onun yeteneğini, “neyi ne kadar yapmak istediği” onun ilgisini gösterir. Kişilik 
testleri ise bireyin tipik olarak ne yaptığını bulmayı amaçlar. Bu testler, yetenek, 
başarı, ilgi ve tutum gibi alanların dışında kalan kişilik özelliklerini ölçer. Kişilik 
testleri davranış ölçekleridir, daha çok bireylerin kişisel ve sosyal nitelikleri ve 
uyum düzeylerini ölçmek için geliştirilmiştir. 

Türkiye’de genellikle Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Hacettepe 
Kişilik Envanterleri kullanılmaktadır. 

 
 Rehberlikte Kullanılacak Testlerde Bulunması Gereken Özellikler: 
Rehberlikte kullanılacak test ve envanterlerin bazı niteliklere sahip olması 

bazı kriterleri karşılaması gerekir. Bunları şu şekilde belirleyebiliriz: 
Geçerlilik: Bir testin geçerliliği, ölçmeyi hedef aldığı özelliği ne ölçüde 

ölçtüğünü ifade eder. Bir testin geçerliliği bir derece meselesidir ve çeşitli 
geçerlilik türleri vardır. Bir testin kullanılış amacına bağlı olarak istenilen 
geçerlilik türü de değişir. 

Güvenirlik: Güvenirlik bir testin ölçmeyi hedef aldığı özelliği ne ölçüde 
doğru ölçtüğünü gösterir. Kısaca güvenirlik bir testten çeşitli zamanlarda elde 
edilen puanların kararlılığının bir göstergesidir. Güvenirlik de geçerlilik gibi bir 
derece meselesidir. 

Norm: Norm bir kimsenin bir testten aldığı puanı başkalarının puanları ile 
karşılaştırarak anlamlandırmamıza olanak veren veridir. Norm olmadığı sürece 
bireysel puanları yorumlamak mümkün olamaz. 

 
TEST DIŞI TEKNİKLER (ÖZNEL TEKNİKLER): 
A) Gözleme Dayanan Teknikler: 
1. Gözlem: Bireyi tanıma tekniği olarak gözlem, bir kimsenin, diğer bir 

kimse hakkında, duyu organları ile bilgi edinme yoludur. Bireylerin değişik 
ortamlarda, çeşitli davranışları hakkında onları gözetleme yoluyla bilgi toplama 
tekniğidir. Gelişigüzel gözlem ve sistematik gözlem olarak iki çeşit gözlemden 
söz edebiliriz. 
 a) Gelişigüzel Gözlem: Başkaları hakkında, bir arada bulunduğumuz süre 
içinde, çeşitli etkileşimler sırasında onlar hakkında edindiğimiz izlenimler 
gelişigüzel gözleme dayanır. Bireyi tanımak için belirli bir amacın ve planın 
önceden saptanmamış olduğu ve bilgilerin rastlantısal olarak elde edildiği bir 
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durumdur. Sınıflarda öğretmenlerin bir ölçme aracına bağlı olmayan yargıları da 
gelişigüzel gözleme dayalıdır. Ancak bu yolla geçerli ve güvenilir sonuçlar elde 
etmek rastlantısaldır. Çünkü bu bilgiler öznel yargıya dayalıdır. Göze batan 
davranışları içerir. Genelleme yapılmasına müsaittir. 
 b) Sistematik Gözlem: Doğal ya da gelişigüzel gözlemin sınırlı yönlerine 
karşılık sistematik gözlem –nispeten- daha geçerli ve güvenilir bir teknik olarak 
bireyi tanımada oldukça yaygın kullanılır. Sistematik gözlem, bireyi tanıma 
amacıyla, önceden planlanarak, belli kurallara uyularak yapılan gözlemdir. Şöyle 
tanımlanabilir: “Birey hakkında daha tam ve gerçekçi bir anlayış kazanmak, 
durumunu ve gelişmesini kavramak için çeşitli zaman ve faaliyetler içinde kişinin 
yeter bir süre gözlenip tipik ve anlamlı davranışlarını, eylemlerini sistemli bir 
şekilde kaydetme işidir”. 
 

2. Anekdot (Olay Kaydı): Herhangi bir öğrencinin belli bir ortamda, özgül 
bir davranışının ayrıntılı olarak betimlenmesidir. Gözlemcinin bir anlık bir olayı 
fotoğrafla yakalamasıdır. 

Bir olay kayıt formunda şu kısımlar bulunmalıdır: 
1-Gözlenen öğrencinin adı, soyadı, numarası, sınıfı, şubesi 
2-Gözleyenin adı, soyadı, unvanı 
3-Olayın geçtiği yer ve zaman 
4-Olayın betimlenmesi 
5-Gözleyenin yorumu 
6-Gözleyenin tavsiyesi 

 
Kart Biçiminde Olay Kayıt Formu 

Adı Soyadı:………………………………………….                 Tarih:……………… 
Sınıf/ No:……………………….                                   Yer:………………. 
 
Davranış (olay) 
 
 
 
Gözleyen:………………….. 
Yorum:  

 

3. Derecelendirme Ölçekleri: Bu ölçekler genel olarak, gözlem sonuçlarını 
sayısal verilere dönüştürmeye yarayan araçlardır. Bir kimsenin bir kimse 
tarafından gözlenerek özelliklerinin betimlenmesi, sınıflandırılması, genel 
yargısını ifade etmesi için kullanılan bir araçtır. Öğrenciler hakkında 
öğretmenlerin, işçiler hakkında ustabaşlarının, memuriyette astlar hakkında 
üstlerin kanılar bu yolla elde edilir. 



www.oguzhanhoca.com 

 62 

Örnek: 
Davranış Gelişmişlik Derecesi 
Bireyin grup içi konuşmalara katılma durumu                1     2     3     4      5 

 
 Derecelendirme Ölçeklerine Karışan Hatalar: 
 Ölçeğin niteliğinden veya ölçen kişiden kaynaklanan hatalar şöyle 
sıralanabilir: 

 Genelleme Hatası (Hareleme): Kanı bildirenin önceki izlenimlerinden 
doğan psikolojik bir yanılgıdır. Genel kanının özel niteliklere 
genellenmesidir. 

 Kişisel Yanlılık Hataları: Ölçeği kullanandan kaynaklanır. Kişileri belli 
bir yere koyma eğilimidir. 

  Bonkörlük Hatası. 
  Cimrilik Hatası 
  Merkeze Yığma Hatası 

 Mantık Hatası: Derecelendiren kimsede bireye ait benzer nitelikleri 
aynı derecelere koyma eğilimidir. Öğrenci başarılı ise, onun zeki 
olduğuna da inanılır.  

 Anlam Hatası: Kanı bildirilecek özelliğin iyi anlaşılmamış olmasından 
doğar. 
 

4. Gözlem Listeleri (Check –List): Gözlemcinin dikkatini gözlenebilir, 
belirli kişilik özelliklerine ve davranışlara yöneltmek amacıyla hazırlanmış olan, 
gözlemlerin kaydedilmesinde kullanılan araçlardır. Gözlem listelerinde, çocuğun 
yaşına, gelişim dönemine uygun olarak yazılmış bir seri betimleyici sıfat ya da 
davranış ifadeleri bulunur. Bilgi toplanmak istenilen özelliklerin ayrıntılı bir 
listesidir. Gözlemi yapan kimse, gözlediği betimleyici ifadelerin karşısına, o 
özellik öğrencide varsa “evet, bu özellik gözlendi” anlamında bir çek (√) işareti 
koyar. 

Gözlem listeleri, gözlemcinin gözlediği bireyde olan davranışları ya da 
özellikleri bir çizelgeye bağlamasıdır. Bu listeler, özellikle okulöncesi eğitimde 
çocuğun çeşitli alanlarda gelişim özelliklerini izlemek amacıyla kullanılmaktadır. 

 
Örnek Gözlem Listesi 
Yönerge: Aşağıda zihinsel gelişimin her bir boyutunda sıralanan 

davranışlardan gözlediklerinizin başına (√) işareti koyunuz. Bu davranışları 
göstermesi için ilgili durumlar oluşturunuz, ilgili soruları sorunuz. 

A. Bilgilendirme 
(  )  Renkleri tanır. 
(  )  Beş duyuyu bilir. 
(  )  Vücudun kısımlarını tanır. 
(  )  Adını söyler. 
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(  )  Adresini bilir. 
(  )  Telefon numarasını söyler. 
B. Ayrıntılar 
(  )  Nesneleri birbirinden ayırt edebilir. 
(  )  Nesnelerin özelliklerini bulur. 
(  )  İnsan resmi çizerken ayrıntıları koyar. 
 (Gözlenecek davranışlar listesi devam eder.) 
Bu listelerin önemli bir sınırlılığı; gözlenen davranış veya özelliğin oluşum 

hızı, sıklığı, süresi gibi yönlerden bilgi sağlamamasıdır. Listeler kullanıldığında 
tarih konularak, belli aralıklarla yeniden kullanılıp gelişim izlenerek bu sınırlılık 
kısmen giderilebilir. 

 
5. Özellik Kayıt Çizelgeleri: Gözleme dayalı bu araçlar da gözlem 

listelerine benzer. Öğrencilerin çeşitli alanlardaki özelliklerini gözleyip 
belirlemek ve o alandaki durumunu ortaya koyabilmek amacıyla geliştirilmiş 
araçlardır. Eğitim sürecindeki çocukların değişik alanlardaki özelliklerden ne 
kadarını gösterebildiği saptanarak, kendileri için gerekli olan özel yardım ve 
rehberlik hizmetleri sağlanabilir. Örneğin, “üstün zihin yeteneği gösteren 
çocukların özellikleri” bu çizelgelerde sıralanmıştır. Bu özellikler uzmanlarca 
saptanmış ve hazır form haline getirilmiştir. Öğretmen, öğrencileri gözleyerek 
çizelgede yer alan özelliklerden hangilerini gösterdiklerini tek tek saptar. 
Böylece bu listedeki özelliklerden hemen hemen hepsini gösteren çocukların 
üstün zihin yeteneğine sahip oldukları düşünülebilir. 

Aşağıda “resim yapma yeteneği olan çocukların özellikleri” alanında 
hazırlanmış bir “özellik kayıt çizelgesi” örneği verilmektedir: 

 
Örnek: Resim Yapma Yeteneği Olan Çocukların Özellikleri: 
1. Çeşitli konularda çizimler yapar. 
2. Resimleri planlar, resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun 

oranlar kullanır. 
3. Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim yapmaktan haz duyar. 
4. Diğer çocukların yaptıklarından değişik çizimler yapar. 
5. Yeni gereçler kullanmak ve yeni yaşantılar denemek ister. 
6. Resim yapma, boyama ve çizme için çok zaman harcar. 
7. Resmi, kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak 

kullanır. 
8. Resim ve heykel sergileriyle özellikle ilgilenir. 
Gözlem sırasında öğrencilerin bu özelliklerden hangilerini gösterdiği, kayıt 

çizelgelerine kaydedilir. Kayıt çizelgeleri dört bölümden oluşur. Birinci bölüme 
öğrencinin adları ve soyadları yazılır. İkinci bölüme öğrencinin davranış 
özelliklerinin numaraları, üçüncü bölüme kaç tane özellik gösterdiği toplam 
halinde yazılır. Dördüncü bölüm düşüncelere ayrılır. 
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Örnek Özellik Kayıt Çizelgesi 
Öğrencinin Adı Soyadı Gözlenen Davranış 

Özellikleri 
Toplam Düşünceler 

Hatice Demir 1,3,4,7,8 5  
Alper Kaya 1,2,3,5,6,7 6  
Levent Demir 1,4,5,6,7 5  
Doğan Can 2,8 2  
Yasemin Günay 1,2,3,4,5,6,7,8 8  
(devam)    

  
B) Kendini İfade Etmeye Dayanan Teknikler: 
1. Otobiyografi: Bireyin kendi hayatını kendisinin anlatmasına dayanan bir 

tekniktir. Bu yolla toplanacak bilgiler anket, görüşme ve gözlem gibi yöntemlerle 
elde etmek mümkün değildir. Çoğu zaman kişi görüşmede söyleyebileceklerinden 
daha fazlasını yazabilmektedir. Otobiyografiler iki şekilde yazdırılabilir. Sınırlı 
Otobiyografiler, Serbest Otobiyografiler. 

Sınırlı Otobiyografiler; belli bazı konular verilerek öğrencinin bu konular 
çerçevesinde yazması istenir. (Sağlık geçmişi, aile geçmişi, gelecekle ilgili planları 
vb. Serbest otobiyografilerde ise öğrenciden hayat hikâyesini yazması istenir. 

Otobiyografi ile elde edilen bilgilerin güvenirliği ve geçerliği, yazının hangi 
şartlar altında yazıldığına ve öğrencinin yazdığı andaki psikolojisine bağlı 
olacaktır. 

 Otobiyografi yoluyla elde edilen bilgilerin geçerliğini ve güvenirliğini 
artırmak için; 

Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek, 
Öğrencileri otobiyografi yazdırmaya heveslendirmek, 
Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen her hangi bir problemi için 

serbestçe görüşme imkânı ve fırsatı hazırlamak, 
Öğrenciye yeteri kadar zaman vermek, 
Otobiyografi öğrenci okula alışana kadar yazdırılmamalıdır. 
 
2. İstek (Arzu) Listeleri: Çocuk ya da gencin doyurulmamış ihtiyaçlarını, 

açığa vuramadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla 
düzenlenen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular daha çok düşsel durumlar 
içermektedir. Örneğin, “İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?”, “Her 
türlü imkânlarınız olsaydı hangi mesleğe girmek isterdiniz?” gibi sorulardan 
oluşmaktadır. 

İstek listesi aynı zamanda tamamlanmamış cümlelerden de 
oluşturulabilmektedir. İstek Listesi, ister soru cümleleriyle, ister 
tamamlanmamış cümlelerden oluşmuş olsun öğrencinin kendi istekleri 
doğrultusunda cevaplandırılması beklenir. Onun için liste bir güven ortamı 
hazırlandıktan sonra öğrencilere doldurtulmalıdır. 
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Soruları vermek kadar, cevapların incelenip tahlil edilmesi de önemlidir. 
Kişi belirttiği dilek ve istekleri üzerinde etraflıca konuşmak isteyebilir. Kişiyle 
danışma yapılarak, kişinin kendisini daha iyi anlamasına, iç görü kazanmasına 
yardımcı olunmuş olacaktır. Tekniğin kullanılmasındaki asıl amaç da budur.  

Örnek İstek Listesi 
   Öğrencinin  
  Adı ve Soyadı:...................................................................... 
  Sınıfı:...................................................................... 
  Numarası:...................................................................... 
 
Sevgili Öğrencimiz; 
Aşağıda sizden yanıtlamanız istenilen üç soru bulunmaktadır. Bu sorularla 

ilgili düşüncelerinizi her sorunun altında boş bırakılan yerlere yazınız. 
Bu soruların okul çalışmalarınızla hiçbir ilgisi yoktur. Bu bir sınav değildir. 

Amaç sizi daha iyi tanımak ve size kendinizi tanıtmaktır. Yanıtlarınız gizli 
tutulacaktır. Soruları lütfen içtenlikle yanıtlayınız. 

Teşekkür ederiz. 
 
1- İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yarardınız? 
............................................................................................................................. 
2- Her türlü olanaklarınız bulunsa, hangi mesleğe girmek 

isterdiniz?............................................................................................................................. 
3- Masallardaki gibi bir peri “Dile benden ne dilersen” deseydi, en önemli 

üç dileğiniz ne olurdu?.......................................................................................... gibi 
sorular sorulabilir. 

 
İSTEK LİSTESİ 
Sevgili Öğrencimiz; 
Bu liste, sizin istek ve yakınmalarınızı öğrenmek amacıyla size 

verilmektedir. Aşağıdaki eksik cümleleri, istekleriniz doğrultusunda tamamlayınız. 
Yanıtlarınız gizli tutulacaktır. Cümleleri ilk aklınıza geldiği şekilde yanıtlayınız.   
Teşekkür ederiz. 

Annem.......................................................................................olsaydı. 
Keşke babam....................................................................................................... 
Kardeşim...............................................................................................isterdim. 
Keşke günlerim.................................................................................................... 
Yukarıdaki isteklerimden başka bir de şunları belirtebilirim:…................. 

................................................................................................................................................ 
 
3. Problem Tarama Listesi: Öğrencilerin sağlık,  okul, öğretmen, ders, 

aile, toplumsal ilişkiler, kız-erkek arkadaşlığı, mesleki gelecek ve kişiliklerine 
ilişkin problemlerini kendi görüşleriyle ortaya çıkarmak ve bu problemlerin 
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giderilmesi için çözüm yollarını belirlemek amacıyla uygulanır. 
Problem tarama sonucunda elde edilen verilerin güvenirliği, her öğrencinin 

problemlerini içtenlikle işaretlemiş olmasına bağlıdır. 
Bunu sağlamak için okulun problemleri saptanmak amaçlandığında 

öğrencilere isim yazdırmadan problemleri belirtmeleri istenebilir. Öğrencilerin 
kendileriyle ilgili problemler tespit edilmeye çalışıldığında ise isim yazdırmak ve 
öğrencilerin belirttikleri problemlerine ilişkin onlarla psikolojik danışma yapmak 
ve problemlerinin çözümüne yardımcı olmak gerekir. 

Problem Tarama Listesi 7 alt bölümden oluşmaktadır. 
1. Bölüm : Sağlık ve bedenle ilgili sorulardan, 
2. Bölüm : Okul ve derslerle ilgili sorulardan, 
3. Bölüm : Ev ve aile yaşamı ile ilgili sorulardan, 
4. Bölüm : Arkadaş ilişkileri ve toplumla ilgili sorulardan, 
5. Bölüm : Karşı cinsle ilgili sorulardan, 
6. Bölüm : Para, meslek ve gelecekle ilgili sorulardan, 
7. Bölüm : Kişilikle ilgili sorulardan oluşmaktadır. 
 
ÖRNEK PROBLEM TARAMA LİSTESİ 
 I. 100 Sağlık ve Bedenle İlgili Olanlar  : 
  1- Gözlerimden rahatsızım.    (  ) 
  2- Kulaklarımdan rahatsızım.    (  ) 
  3- Boğazım ağrıyor, bademciklerim rahatsız. (  ) 
  4- Sık sık grip ve nezle oluyorum.     (  ) 
  5- Sık sık başım ağrıyor.    (  ) 
  6- Göğsüm ağrıyor.              (  ) 
  7- Midem ağrıyor ve bulanıyor.    (  ) 
  8- Karnım ağrıyor.     (  ) 
  9- Böbreklerim ağrıyor.     (  ) 
  10- Fıtığım var.      (  ) 
( Devam eder...) 
 II.   200 Okul ve Derslerle İlgili Olanlar  : 
  1- Okulumuz temiz değil.    (  ) 
  2- Okulumuz çok gürültülü.    (  ) 
  3- Okulumuz iyi ısınmıyor.    (  ) 
  4- Sınıfımız çok kalabalık, sıkışık oturuyoruz. (  ) 
  5- Yeteri kadar ders aracımız yok.   (  ) 
  6- Atölye, laboratuar, spor salonu ve kitaplığımız yok.(  ) 
  7- Okulda eşyalarımız çalınıyor.   (  ) 
  8- Okulda disiplin zayıf.     (  ) 
  9- Okulda disiplin yok.     (  ) 
  10- Okulda giyinmemize fazla karışıyorlar.  (  ) 
  (Devam eder....) 
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III.  300 Ev ve Aile Yaşamı İle İlgili Olanlar: 
  1- Annem beni sevmiyor.     (  ) 
  2- Babam beni sevmiyor.    (  )  
  3- Ailemin fazla baskısı beni sıkıyor.   (  ) 
  4- Annemle anlaşamıyorum.    (  ) 
  5- Babamla anlaşamıyorum.    (  )  
  6- Ailemin bana güveni yok.    (  ) 
  7- Ailemi fazla anlayışsız buluyorum.   (  ) 
  8- Ailem hiçbir konuda fikrimi almıyor.           (  ) 
  9- Ailem davranış ve giyimime karışıyor.                (  ) 
  10- Ailem spor yapmama izin vermiyor.           (  ) 
  (Devam eder ..) 
 
4. Zaman Çizelgesi: Zekâsı ve şartları müsait pek çok öğrencinin 

derslerinde başarısız oldukları sık görülen bir durumdur. Bu başarısızlık, birçok 
hallerde öğrencinin zamanını iyi kullanamamasından ileri gelmektedir. 

Zaman Çizelgesi, -en basit şekliyle- öğrencinin sabahtan yatıncaya kadar 
giriştiği faaliyetleri çeşitleri ve süresiyle çizelge üzerine kaydetmesidir. 
Çizelgede her faaliyet hakkında öğrencinin duygu ve düşüncelerini yazacağı bir 
yerde bulunmaktadır. Bu kısım öğrencinin ilgi ve tavırlarını keşfetmede çok işe 
yarar. Her çizelge bir günü temsil eder. 

Bu çizelgede, her günün sonunda faaliyetler türlerine göre gruplandırılarak 
ve her birinin tüm gün içinde ne oranda bir yer tuttuğunun kaydedileceği bir 
bölüm de bulunmaktadır. 

Her günün sonunda öğrenci o gün giriştiği faaliyet çeşitlerini gruplandırır. 
Çizelgenin sonundaki özet kısmına bu faaliyet gruplarını kaydeder. Her bir grubun 
aldığı toplam zamanı faaliyet türünün sonuna yazar. O günkü bütün faaliyetlerin 
toplam zamanı içinde her bir grubun aldığı zaman oranı yüzde (%) olarak bulunup 
yanındaki sütuna yazılır. Böylece öğrenci o gün hangi tür faaliyete ne oranda 
zaman sarf etmiş olduğunu görür. Zamanı etkili kullanıp kullanmadığı hakkında 
kendince bir değerlendirme yapar. 

Zaman çizelgesi, bireyin zamanını nasıl kullandığını, ders çalışmaya ne kadar 
zaman ayırdığı, bireyin boş zamanını ve hobileri, sosyal faaliyetleri, mesleki 
eğilimleri ve faaliyetleri, beden ve ruh sağlığı hakkında bilgi verir. Aynı zamanda 
öğrenciyi “zamanı iyi ayarlama ve kullanma” hususunda bilinçlendirir. 
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ÖRNEK ZAMAN ÇİZELGESİ 
 

ADI :......................................... 
SOYADI:...................................       SINIFI:....................           TARİH......................... 

 

SÜRE  FAALİYET BU FAALİYET HAKKINDA 
DUYGU VE DÜŞÜNCELER 

   

   

   

   

FAALİYETİN 
ÇEŞİDİ 

 
ALDIĞI 
ZAMAN  

 

FAALİYETİN ÇEŞİDİ 

 
ALDIĞI 
ZAMAN  
 

    

    

    

 
5. Anket (Soru Listesi): Öğrenciyi tanımada, onun ilgi ve ihtiyaçları, 

duygu ve düşünceleri, görüşleri konularında bilgi toplamak için en çok kullanılan 
araçlardan biri de soru listeleri veya anketlerdir. 
Soru listeleri, öğrenci hakkında öğrenilmek istenilen bazı genel bilgileri elde 
etmek üzere düzenlenir. Bunlara öğrenci tanıma fişi de denilebilir. Örneğin 
öğrencinin adı, adresi, aile durumu, gelir düzeyi, çocukluğunu geçirdiği yer, önceki 
başarı durumu.. vb. bilgilere yönelik sorulardan oluşur. Daha çok tanıtıcı kimlik 
bilgilerine ağırlık verilir. 
 Anket ise, belirli bir konuda, farklı bireylerin, kişisel olarak görüşlerini, 
tutum ve duygularını saptama amacı ile hazırlanmış bir soru grubudur. Bireyin 
kimlik bilgileri yanı sıra görüşleri, düşünceleri, beklentiler… vb. yönlerden daha 
geniş, daha kapsamlı bilgiler içeren bir form olarak düşünülebilir. Her iki araç da 
aynı amaca yönelik aynı ya da benzer bir teknik olarak tanımlanabilir. 
 Anketler, bireyi tanıma amacıyla olduğu kadar, araştırmalarda veri toplama 
amacıyla 1883’lerden beri kullanılan bir tekniktir. Anket bireyi tanımada 
öğrenciye ya da veliye yönelik olarak hazırlanabilir. 

 Ankette yer alacak sorular iki türde hazırlanabilir. 
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a) Açık Uçlu Sorular: Bu tip ankette soruyu yazıp altında yeterince boş yer 
bırakılarak kişiden görüşlerini buraya yazmaları istenebilir. Fakat bu tür soruları 
değerlendirmek güçtür. 

Örnek:  
 Soru : Okulumuzun temizlik konusunda aksayan yönleri sizce nelerdir. 
Cevap: ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
b) Kapalı Uçlu Sorular: Bunlar çoktan seçmeli test soruları gibidir. Anketi 

cevaplandırandan verilen şıklardan bir veya birkaç tanesini işaretlemesi istenir. 
Bu tip anketler, cevaplandıran ve değerlendiren kişi için oldukça kolaylık sağlar.  

Kapalı uçlu soruların sakıncalı tarafı, cevaplandıran kişiyi sınırlandırmasıdır. 
Bu yüzden ankette, kapalı uçlu sorularla açık uçlu soruların birlikte kullanılması 
daha yararlı olacaktır. 

Örnek: Çocuğunuz verilen ev ödevini kendi başına zamanında yapar mı? 
a) her zaman b) çoğu zaman  c) ara sıra  d) asla 
 
ÖRNEK OKULDAN KAÇMA İLE İLGİLİ ANKET 
Değerli Öğrencimiz, 
Bu anketin okul çalışmalarınızla hiçbir ilgisi yoktur. :Bu bir sınav değildir. 

Amacımız sizin sorunlarınızı ve bunların nedenlerini anlamak ve bu sorunlara çözüm yolları 
bulmaktır. Orunlarınızı anlayabilmemiz için, anketi dikkatle ve içtenlikle cevaplayınız. 

Bu ankette 21 cümle yer almıştır. Bu cümlelerden hangileri sizin durumunuzu 
anlatıyorsa o cümlenin sonundaki ( ) işareti içine X işareti koyunuz. Sizinle ilgisiz bir 
yargıyı dile getiren cümleleri boş bırakınız. 

Teşekkür ederiz. 
 
  SORULAR :  
1- Okuldan sık sık kaçarım.                          (  ) 
2- Derslerime hazırlanamadığım günler çoğunlukla okuldan kaçarım.    (  ) 
3- Okuldan kaçınca zamanımı ders çalışabileceğim bir yerde geçiririm.(  )  
4- Okuldan kaçınca zamanımı bir eğlence yerinde geçiririm.            (  ) 
5- Okula geç kalınca geri dönerim.                          (  ) 
6-Sevmediğim öğretmenlerin dersi olduğu günler okula gelmek istemiyorum.(  ) 
7- Devamsızlığımın nedeni çoğunlukla sağlığımın bozuk olmasındandır.          (  ) 
8- Zor derslerin aynı günlerde toplanması okuldan kaçmama neden oluyor.    (  ) 
9- Aldığım notu yeterli bulduğum zaman ikinci bir sınava katılmamak için   

                okuldan kaçarım.                                  (  ) 
10- Sevmediğim derslerin olduğu günler çoğunlukla okuldan kaçarım.(  ) 
11- Okulu sevmediğim için okuldan kaçarım.                                   (  ) 
12- Zevk için okuldan kaçarım.             (  ) 
13- Dinlenmek için okuldan kaçarım.            (  ) 
14- Bir sonraki gün olacak sınava hazırlanmak için okuldan kaçarım.   (  ) 
15- Yakın arkadaşlarımla buluşup gezmek için okuldan kaçarım.          (  ) 
16- Güzel bir filmi kaçırmamak için okuldan kaçarım.                     (  ) 
17- Kıyafetim yüzünden okula gitmediğim oluyor.                      (  ) 
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18- Ailem, okula devamım konusunda ilgisiz kalıyor.      (  ) 
19- Arkadaşlarımla anlaşarak birlikte okuldan kaçtığım oluyor.     (  ) 
20- Devamsızlıktan doğrudan sınıfta kaldığım oldu.      (  ) 
21- Okuldan kaçma yüzünden disiplin cezası aldım.      (  ) 
Bunların dışında sizi okuldan kaçmaya zorlayan nedenler varsa aşağıya maddeler 

hainde yazınız. 
1........................................................................................................................... 
2........................................................................................................................... 
3........................................................................................................................... 

 
C) Başkalarının İfadesine Dayanan Teknikler: 
1. Sosyometri: Grup içindeki bireylerin birbirine karşı olan sosyal 

mesafelerini belirlemeye ve grubun üyeleri arasındaki etkileşim örüntüsünü 
saptamaya yarayan bir tekniktir. 

Bir öğretmenin öğrenciyi sosyal ilişkiler içinde tanımasını gerektiren 
durumlar vardır. Örneğin; sınıfta öğrencilerin oturma yerlerini belirlemek isteyen 
bir öğretmen, onların birbirlerine yakınlık derecelerini bilmek isteyebilir. Ya da 
bir grup çalışması yaptıracaksa, birbirine akademik yardım sağlayabilecek 
öğrencileri tanıma ihtiyacı duyabilir. Öğrencinin sınıftaki yeri, arkadaşları 
tarafından algılanış biçimi ve benimsenme derecesi onun okula uyumunun bir 
göstergesi olarak öğretmeni yakından ilgilendiren hususlardır. 

Bazı öğrenciler, bulundukları grup içerisinde huzursuz ya da yalnız 
olabilirler. Böyle bir durum, öğrencinin okuldan soğumasına neden olabilir. Bu 
tekniği uygulamadan önce, hangi amaçla ya da hangi türde bilgi edinilmek 
istendiğine karar verilmeli ve sosyometrik testte yer alacak sorular buna göre 
hazırlanmalıdır. Bir proje grubu oluşturulmadan önce hangi öğrencilerin 
birbirlerine akademik yardım sağlayabileceğini öğrenmek isteyen bir öğretmenin, 
sosyometrik ankette “en sevdiğiniz arkadaşınız kimdir?” diye soru sorması 
anlamsızdır. Bunun yerine “Projede kimlerle çalışmak istersiniz” diye soru sorması 
uygundur. 

Sosyometri Sonucunda Şu Cevaplara Ulaşılabilir: 
1- Sınıfta bir bütünlük var mı? 
2- Sınıfta kaç grup var? 
3- Çok ve az istenenler kimlerdir? 
4- Hiç istenmeyeler var mı? Varsa kimlerdir? 
5- Hiç kimseyi istemeyen ve kendi âlemlerinde yaşayanlar kimlerdir? 
6- Kız ve erkek arkadaşlıklar ne durumda ve ne düzeydedir? 
 
Sosyometri Sonucunda Grup Dışına İtilen Bireylere Şu Etkinlikler 

Yaptırılabilir 
1- Sınıf İçi Etkinliklerde : Ödev hazırlama, rapor yazma, inceleme yapma, 

konu sunma gibi çalışmalarda öğrenciler bir araya getirilebilir. 
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2- Sınıf Dışı Etkinliklerde : Kol çalışmalarına katılma, okul 
derneklerinde görev alma, okul kooperatiflerinde çalışma, okul idaresine yardımcı 
olmak vb. 

3- Okul Dışı Etkinliklerde : Spor, müzik çalışmalarında, gezi, eğlence, 
tiyatro vb. boş zaman değerlendirmelerinde bir arada bulundurulabilir.  

Sosyometri değerlendirilirken en çok istenilene 3 puan, ikinci sırada 
istenilene 2 puan, üçüncü sırada istenilene 1 puan verilerek değerlendirme yapılır. 

 
(ÖRNEK ŞABLON) 

SOSYOMETRİK TEST ÖRNEĞİ 
ÖĞRENCİNİN  
ADI – SOYADI:                   TARİH: ....../....../......... 
SINIFI : 
NO’ SU: 
 
(ÖRNEK TALİMAT): Sınıfınızda oturma düzeni yapacağız. Yanınızda oturmasını 
istediğiniz üç arkadaşınızın adı ve soyadını en çok istediğinizden en aza doğru sıralayınız. 

1-............................................................. 
2-............................................................. 
3-............................................................. 

 
SOSYOMETRİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ 
OKUL:    
SINIF:                                          ÖĞRETMEN:                                   TARİH:      

A
yh

an
 

Gü
l 

N
ev

in
 

A
li 

M
eh

m
et

 
Gö

zd
e 

Er
ta

n 

 
 

ADI SOYADI 

   
  A

D
I 

SO
YA

D
I 

Ayhan 
Gül 
Nevin 
Ali 
Mehmet 
Gözde 

S 
E 

Ç 
E 

N
 L

 E
 R

 

Ertan 
1. Derecede Seçen 

2. Derecede Seçen 

3. Derecede Seçen 
Hiç Seçmeyen 
Toplam Puan 
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2. Kimdir Bu: Bu teknikte öğrencilerden, kendilerinin ve arkadaşlarının 

toplumsal gelişimlerine ilişkin bilgi alınmaktadır. Öğrencilerin, birbirlerini ve 
kendilerini nasıl gördüklerini, gerçekçi bir şekilde değerlendirip 
değerlendirmediklerini ortaya çıkarmaktadır. Başka bir deyişle, kişinin kendisini 
nasıl gördüğü, başkalarını nasıl gördüğü ve başkalarının onu nasıl gördüğünü ortaya 
çıkarmaktadır. 

“Kimdir Bu?” tekniğinde öğrencilere herkesin gözlemine açık, olumlu ya da 
olumsuz davranış özelliklerini içeren cümleler listesi verilmektedir. 
Öğrencilerden, durumları tanımlanan bu özelliklere uygun arkadaşlarının adlarını 
yazmaları istenir. 

Kişinin kendisine yakıştırdığı özellikler ile başkalarının ona yakıştırdığı 
özelliklerin birbirini tuttuğu oranda kendini gerçekçi bir biçimde değerlendirdiği 
kanısına varılabilmektedir. 

Kimdir Bu? Tekniğinin uygulanması ile her öğrencinin temel kişilik 
özellikleri, kendi arkadaşlarının gözlemlerinden yararlanılarak anlaşılmış 
olmaktadır. Ancak; bir kişinin belirtilen özelliğine “temel kişilik özelliği” 
diyebilmek için o özelliği grup çoğunluğunun o kişiye yakıştırmış olması gerekir.   

 “Kimdir Bu?” tekniğini değerlendirilirken, değerlendirme formatına sınıfın 
isim listesi yazılır. Öğrenciler anket formlarında hangi özellik için sınıftan hangi 
öğrenciyi işaretlemişse o öğrencinin belirtilen tasvirle ilgili hanesine bir (/) 
işareti konulur. Kendim diye işaretlediği özellikler için de (+) işareti konulur. 

Ayhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehmet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gül             
                                 l                  

Nevin 
                                       
  
 
                                    Ali 
                                                          
                  
                                                    
 

 
 
Ertan 
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KİMDİR BU ? 
Adı Soyadı :..........................................   
Sınıfı ve No’su:.............................. 

 
AÇIKLAMA: Aşağıda sınıf arkadaşlarınızı tanımlayan sorular bulunmaktadır. Bu 

soruları dikkatle okuyunuz ve her soru sınıf arkadaşlarınızdan kimi ya da kimleri 
anımsatıyorsa, o sorunun karşısına o arkadaşınızın ya da arkadaşlarınızın adını ve soyadını 
yazınız. Eğer soru sizi tanımlıyorsa o sorunun karşısına “kendim”  diye yazınız. Soru sınıf 
arkadaşlarınızdan kimseyi tanımlamıyorsa, o soruyu boş bırakınız. 

Soruların yanıtlarını lütfen kimseye göstermeyiniz. Yanıtları yazmak için size 
yeterince zaman verilecektir. Teşekkür ederiz. 
SORULAR: 
1- En çok sevilen kimdir?.............................................................................................. 
2- Hiç sevilmeyen kimdir?.............................................................................................. 
3- Yardımsever?............................................................................................................... 
4- Bencil kimdir?.............................................................................................................. 
5- Sürekli arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlanan kimdir?................................ 
6- Yanız ve utangaç kimdir?........................................................................................... 
7- Nazik, kibar davranan kimdir?.................................................................................. 
8- Her zaman kaba davranan kimdir?........................................................................... 
9- Adil davranan kimdir?................................................................................................. 
10- Her zaman temiz ve düzenli olan kimdir?............................................................. 
11- Temiz ve düzenli olmayan kimdir?.......................................................................... 
Arkadaşınız sizi hangisine yazar?.................................................................................. 
 
KİMDİR BU? TEKNİĞİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ 
OKUL, SINIF:..................................   
ÖĞRETMEN:.............................. 

ANILAN VE 
ANILMAYAN 
ÖĞRENCİLER 

Ö Z E LL İ K L E R 
NO 
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3. Sosyal Uzaklık Ölçeği: Sosyometri ve kimdir-bu gibi grup-içi ilişkiler 
hakkında bilgi edinmeye yarayan bir diğer araç da “sosyal uzaklık ölçeği”dir. 
Bireylerin birbirlerine sosyal kabul ya da sosyal mesafelerini belirlemeye yarayan 
bu araç 1925’de E. S. Bogardus tarafından, farklı azınlık gruplara karşı tutumları 
ölçmek için geliştirilmiştir. Ancak daha sonra sınıf-içi ilişkilerde, grup üyelerinin 
birbirlerini kabul derecelerini saptamak için kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu ölçekte sınıf üyeleri 5’li betimsel bir derecelemeye göre değerlendirilir. 
Örneğin: 
   Öğrenciler 

 
             Çok yakın arkadaş  Arkadaş olmak   Sınıfta bulunan  Arkadaş olmaktan  Aynı sınıfta bile  
                    olmak isterim     isterim               herhangi biri        kaçınırım            olmak istemem 
Ayşe 
Elif 
Deniz  
 
   Grup üyeleri böyle bir ölçek üzerinde değerlendirildikten sonuçlar bir 
tablo üzerinde gösterilerek sınıfta kimlerin tercih edilip, kimlerin reddedildiği, 
kimlerin olumlu ya da olumsuz anlamda önemsendiği ortaya konulabilir. 

 
D) Etkileşime Dayanan Teknikler: 
1. Görüşme: Danışanla danışman arasında amaçlı ve planlı, kendine özgü 

kuralları olan bir konuşmadır. Bilgi toplama, bireyin sorununu teşhis ve 
iyileştirmede etken bir tekniktir. Konuşmalar görüşmeden sonra hemen kayıt 
edilmelidir. Daha sonra kayıt formuna görüşmenin özeti ve gözlenen önemli 
davranışlar kayıt edilir. 

Görüşmenin Amacı: 
Öğrenciye problemini kendi ifadesiyle ortaya koymasına yardımcı olmak. 
Gerekli bilgileri öğrenciye vermek. 
Öğrencinin kendi imkânlarını daha iyi anlamasına yardımcı olmak. 
Problemin çözümü için gerekli iç görüyü kazanmasına yardımcı olmak. 
Gerginlikten kurtulmasını ve duygularını olumlu yönde değiştirmesini sağlamak. 

Görüşmenin Aşamaları: 
a) Hazırlık Safhası: 

Görüşmenin amacı tespit edilmeli, 
Okulda öğrenciler için toplu kayıt tutuluyorsa öğrenci hakkında ön bilgi sahibi 
olunmalı, 
Görüşmede neler sorulacağı önceden tespit edilmeli, 
Uygun bir görüşme yeri hazırlanmalı, 
Görüşmenin zamanı önceden tespit edilmeli ve öğrenciye bildirilmelidir. 

b) Görüşme Safhası: 
Öğrenci güler yüzle karşılanmalı, 
Öğrencinin kendini rahat ve güven içinde hissetmesi için gerekli ortam sağlanmalı, 
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Öğrencinin hal ve hatırı sorulmalı, 
Daha çok öğrenci konuşturulmaya çalışılmalı, öğrencinin sözü kesilmemeli, 
Danışman görüşmeyi öğrenciye nasihat etmek için çıkmış bir fırsat olarak 
değerlendirmemeli, 
Konuyla ilgili olmayan sorular sorulmamalı, 
Konuşmanın sonunda kısa bir özet yapılmalıdır. 

c) Görüşme Sonrası: 
Görüşmede konuşulanlar sır olarak saklanmalı, 
Görüşmede öğrenilen gerçekler objektif olarak yazılmalı, 
Tutulan kayıtlara bir yorum yapılmalı tutulacak yol ve tavsiyeler belirtilmeli, 

 
ÖRNEK GÖRÜŞME FORMU 
Görüşülenin Adı Soyadı: ......................................................................... 
Görüşme Tarihi:  ..................................................................... 
Görüşme Saati: ......................................................................... 
Görüşülenin Doğum Yeri ve Yılı:  ......................................................................... 
Öğrenim Durumu:  ......................................................................... 
Adresi : ......................................................................... 
Geliş Nedeni :............................................................................................................. 

           ......................................................................................................................... 
Kim ya da Hangi Kurumca Gönderildiği: ...................................................................... 
Baba Adı, Yaşı, Öz mü, Üvey mi?:......................................................................... 
Babasının Öğrenim Durumu: ......................................................................... 
Babasının İşi ve Adresi:......................................................................... 
Anne Babanın Akrabalık Derecesi:......................................................................... 
Kardeş Sayısı, Kardeşlerinin Yaşı:......................................................................... 

                                            ......................................................................... 
Ailede Bulunan Başka Kişiler:  ......................................................................... 
Görüşmenin Özeti :...................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
Görüşmenin Çözümlenmesi (Analizi):......................................................................... 

.............................................................................................................................                             

............................................................................................................................ 
Bulgular:............................................................................................................. 

 ................................................................................................................ 
 Karar   :......................................................................... ............................ 

........................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
Gelecek Görüşme İçin Geçici Plan ve Görüşme Tarihi:............................................. 

 
Görüşenin Adı,  
Ünvanı ve İmzası 
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2. Sosyodrama (Toplumsal Oyun): Oyun (drama) tekniklerinden 
yararlanarak kişilere insan ilişkileri konusunda gerekli bilinç ve beceriyi 
kazandırmak için uygulanan bir “deneysel eğitim” tekniğidir. Bu uygulamada ilgi, 
kişilerden çok kümenin ortak sorunlarına yöneltilmektedir. Kişinin diğer kişilerle 
kurduğu ilişki biçimleri incelenmektedir. 

Oyuncular kişileri değil, belirli tipleri canlandırmaktadır. Örneğin; iş arayan 
bir kişinin nereye nasıl başvuracağı grup üyelerine oynattırılarak, grubun bu ortak 
toplumsal sorunu incelemesi sağlanmış olmaktadır. 

Bu teknik ayrıca, toplumsal çatışmaların çözümünde, kişilerin kendilerinin 
ve başkalarının değer yargılarını tanımalarında, ortak bir sorun üzerinde çalışma 
gibi toplumsal beceri ve davranışların geliştirilmesinde de etkili olmaktadır. 
Ayrıca bu teknikle sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmeni, özellikle de 
rehberlik uzmanı, belirli bir kişiyle ilgili olmayan sorunların temsili aracılığıyla 
okul çalışmalarında öğrencilerin duydukları ihtiyaçları ve türlü konulardaki 
düşüncelerini öğrenebilmektedirler. 

 
3. Psikodrama (Ruhsal Oyun): Problemi bulunan kişinin iç dünyasını tiyatro 

özelliği taşıyan oyunlar aracılığıyla açığa vurmasına olanak veren bir tekniktir. 
Bu tekniğin amacı; problemli kişiyi kendi isteğiyle sahneye çıkarmak, 

duygularını ve iç dünyasını grup içinde özgürce ortaya koymasına yardımcı olmak 
ve bu yolla kişinin uyumuna yardımcı olmaktır. Oyun oynayan öğrenciye hiçbir 
kısıtlama olmadan istediği kadar süre kullanarak, sahnede duygu ve düşüncelerini 
rahatça söyleyebileceği anlatılmaktadır. Psikodramada sergilenen oyunlar, grup 
üyeleri tarafından dışarıda anlatılmamalıdır. Psikodrama tekniğini ancak deneyimli 
uzmanlar ve ruh hekimleri başarıla uygulayabilirler. 

 
4. Oyun Terapisi: Oyun terapisi, tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, 

bilinç dışı korku ve yılgılarını öğrenmek ve davranış bozukluklarını gidermek için 
başvurulan bir tekniktir. 

Oyun terapisinde çocuk, özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Bu 
odada bir evde bulunabilecek eşyalar oyuncak olarak yer almaktadır. Çocuk 
verilen plana göre ya da özgürce oynarken gözlemci çocuğu izlemektedir. Çocuk 
bu ortamda, içinde tuttuğu ya da bilinç dışından kaynaklanan kinlerini, 
kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek ortaya çıkarmakta ve 
yaşamaktadır. Gözlemci gerek duydukça çocuğa sorular sormakta, yorum 
yapmakta ve gerektikçe aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Bu teknik rehberlik 
uzmanları ve çocuk psikologlarının uygulayabileceği bir tekniktir. 

 
5. Aile Ziyaretleri: Çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı ve çoğunlukla 

sorunların nedenleri üzerinde bilgi toplama amacıyla öğretmenlerin, çocuk 
gelişimi, rehberlik ve sosyal hizmet uzmanlarının, çocukları ile ilgili olarak ana ve 
babalarla yaptıkları görüşmelerdir. 
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Ev ziyaretleri öğrencinin aile ortamı hakkında bilgi toplamak böylece onu 
daha iyi tanıyarak onun kendi kendini tanımasına yardımcı olmak amacıyla yapılır. 
Bu amacın yanı sıra okul-aile işbirliğini kolaylaştırır. 

Ev ziyaretlerinde genellikle evin fiziksel durumu, çocuğun çalışma 
olanakları ve koşulları, ana ve babanın çocuğa ve çalışmasına ne ölçüde yardımda 
bulunabileceği, ailenin okula ve okulda verilen hizmetlere karşı nasıl bir tutum ve 
anlayış içinde olduğu, çocukları ile ilgili olarak ailenin genel tutumu gibi konularda 
bilgi toplanmalıdır. 

Ev ziyaretleri yapılırken ayrıca şu ilke ve anlayışların benimsenmesi 
uygun olur: 

1. Okullarda yöneticiler öğrencilere psikolojik yardım yapmada ev 
ziyaretlerinin önemini kabul etmeli; bu amaçla uzman ve öğretmenleri teşvik 
etmeli; onlara zaman ve hazırlanma kolaylıkları sağlanmalı; ailelerin bu ziyaretlere 
istekli hale gelmesi için çaba göstermelidir. 

2. Ev ziyaretleri, ziyaret öncesinde mutlaka planlanmalı; aile ile ilişki 
kurulmalı ve randevu alınmalıdır. Ziyaret konusunda çocuğa da bilgi verilmelidir. 

3. Ev ziyaretlerinde hangi konularda ne tür bilgilerin toplanacağı, gerekirse 
tüm ziyaretler için geçerli olmak üzere belirlenmeli; bu bilgiler anket, soru 
listesi, işaretleme listesi, derecelendirme ölçeği gibi çeşitli görüşme ve gözlem 
formları biçiminde düzenlenmelidir. 

4. Her ziyaret sonunda, toplam bilgiler yukarıda sözü edilen formlar 
üzerinde mutlaka yazılı hale getirilmelidir. Bazı bilgiler ziyaret sırasında hemen 
yazılabilir; bazı bilgilerin ziyaret sırasında yazılması sakıncalı olabilir. Kuşkusuz 
hangi bilgilerin ziyaret sırasında, hangilerinin mutlaka ziyaretin sonunda yazılması 
gerektiği ziyareti yapan kişinin takdirine ve bu konudaki tecrübesine 
bırakılmalıdır. 

5. Ziyarete gitmeden önce, olanaklar ölçüsünde, çocuk ve aile hakkında bilgi 
edinmelidir. 

6. Ziyaretin başlangıcında çocuğun da hazır bulunması sağlanmalıdır. Bu, 
karşılıklı konuşma ve ilişkiyi kolaylaştırır. 

7. Ziyaret sırasında çocuk ve aile kesinlikle eleştirilmemeli; çocuk hakkında 
daha çok olumlu ifadelere yer verilmeli; özelikle çocuğu başka çocuklarla 
karşılaştıran ifadelerden kaçınmalıdır. Aynı şekilde, ziyarette okul ve diğer 
öğretmenlerin eleştirilmesine de fırsat verilmemelidir. 

8. Ev ziyaretleri, planlı olmakla birlikte, pek formal ya da resmi bir hava 
içinde sürdürülmemeli; telaşlı ve aceleci olmamalı; özellikle ziyaretin 
başlangıcında ve sonunda karşılıklı sevgi, saygı ve nezaket kurallarına uygun 
davranılmalıdır. 

9. Ziyarete randevu verilen saatte gidilmeli ve ziyaret süresinin bir saati 
aşmamasına dikkat edilmelidir. 
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10. Ev ziyaretleri, resmi olmaktan ziyade, kişisel dostluk ve nezaket esası 
üzerine kurulmalıdır. Ziyarette elde edilen olgu ve konular, ziyaretten hemen 
sonra kaydedilmelidir hafızaya bırakılmamalıdır. 

11. Öğretmen veya danışman, ev ziyaretlerinde başka ailelerin çocukları 
hakkında ağzını sıkı tutmalıdır. Öğretmen ya da danışman, konuşmaktan daha çok, 
iyi bir dinleyici olmalıdır. 

 
E) Diğer Teknikler 
1. Bibliyo-terapi: Kitaplarla terapidir. Bireylere problemlerini çözme, 

kendini tanıma gibi konularda masal, öykü, deneme gibi edebiyat eserlerinden 
yararlanmalarını sağlayan bir sürecin adı olarak tanımlanabilir. Burada sadece 
kitap okumak değil kitap ile bir etkileşime girmek de önemlidir. Örneğin; 
masaldaki kahraman veya onun başına gelen bir olay ile benzeşim-özdeşim kurmak 
bibliyo-terapinin ilk basamağıdır. Kitap okumanın ruhsal olaylardaki iyileştirici 
etkisi, kişisel gelişime olan katkısı ilk medeniyetlerden günümüze değin bilinir ve 
uygulanır.  
Günümüzde bir uzman psikolojik danışman ile birlikte uygulanan bibliyo-terapinin 
belli başlı özellikleri şunlardır: 
1. Çocuğun yaşadığı sorunlara uygun kitabı seçme. 
2. Kitabı doğru zamanda seçme ve okumasına başlama. 
3. Öyküdeki kahramanla benzer sorunları yaşadığını çocuğa aktarma, kişilik 
özelliklerini anlatma ve özdeşim kurmasını sağlamak terapinin ilk aşamasıdır. 
4. En önemlisi ise yaşanan sorunları kabul etme ve üzerinde çalışmaktır.  
Kitaptaki olaylarla kendi yaşamındaki olayları bütünleştirip duygularını anlayabilen 
çocuğun sorunlu olduğu noktada kendini görüp tanıması, iyileştirmeyi kabul 
etmesiyle terapi amacına ulaşmış olur.  

 
2. Vaka İncelemesi: Vaka incelemesi sorunu olan kişiyi bir bütün halinde 

derinlemesine incelemek demektir. Vaka incelemesinde çeşitli test ve test dışı 
teknikler kullanılarak sorunu olan birey hakkında çok çeşitli bilgiler toplanmalı; 
amaç bireyin sorunun nedenlerini ve uygun tedavi yöntemlerini saptamak, bireyin 
sorununu iyileştirici önlemler almaktır. Vaka incelemesi özet olarak şu bilgileri 
içerir: 
1-Vakanın adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi 
2-Ana babasının sağ-ölü, öz-üvey oluşu 
3-Sorunun kısaca tanımı 
4-Tıbbi ve psikolojik muayene 
5-Geçirdiği hastalık ve ameliyatlar 
6-Akademik başarısı, okul yaşantısı, disiplin vakaları, sosyal ilişkileri 
7-Aile tarihçesi, sosyo-ekonomik durumu, kardeş sayısı 
8-Okul dışı etkinlikleri, polis kayıtları 
9-Duygusal gelişimi 
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10-Genel değerlendirme 
11-Tedavi yoları ve alınacak önlemler 
12-Önerilerin uygulamasına ilişkin planlar 
13-İncelemeyi yapan kişi, kurum ve tarih 
Vaka incelemesini yapan kişi objektif, açık ve seçik olmak, kişisel yanlılıktan 
kaçınmak, sayısal verilere dayanmak, desteklenmeyen gereksiz bilgi vermekten, 
dayanaksız yorum ve genelleme yapmaktan sakınmak zorundadır. Vaka incelemesi 
raporlarının ilgili diğer uzmanlarla birlikte ele alınması, hatta gerekirse bu amaçla 
”vaka konferansı” toplantıları düzenlenmesi, böylece, birey için alınacak psikolojik 
yardım önlemlerinin birlikte programlanması daha da uygun olur. 

 3. Vaka Konferansı: Bir bireyin davranışlarını daha iyi anlamak ve 
yorumlamak amacı ile bir grup danışmanınya da uzman personelin bir araya geldiği 
bir toplantıdır. Vaka konferanslarına bireyi yakından tanıyan ve birey hakkında 
yeterli bilgi toplayan uzmanlar ile diğer uzmanlar ve danışmanlar katılır. 

 4. Vaka Temsili: Bir olaya dahil olan bireylerin olay sırasında bulundukları 
konum, bakış açıları ve durumlarını anlamak amacıyla olayın yeniden 
canlandırılmasına dayanan bir yöntemdir. 

 5. Öğrenci Tanıma Fişi: Öğrenci toplu dosyasında yer alan ve öğrenci ile 
ilgili tüm bilgilerin kayıtlı olduğu karttır. 

 
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 
1. Psikanaliz 
2. Davranışçılık 
3. Akılcı Duygusal Terapi (ABCDE) 
4. Gerçeklik Terapisi (Kontrol Kuramı-Seçim Teorisi) 
5. Hümanistik (İnsancıl) Yaklaşım 
6. Gestalt Kuramı 
7. Varoluşçuluk 
8. Transaksiyonel Analiz (TA) 
9. Eklektik Yaklaşım 

 
 PSİKANALİZ 
Anahtar Kavramlar 
1. Kişiliğin Yapısı: Bunlar süreç isimleri olup birbirinden bağımsız işlev 

görmezler. Sadece kişiliğin anlaşılmasını sağlamak için belirlenmiş hipotetik 
yapılardır. İd, biyolojik; ego, psikolojik; süper ego, sosyal yönleridir. 

İD: İnsan doğduğu zaman tamamıyla id'dir. Psişik enerjinin kaynağıdır. 
İçgüdülerin merkezidir. Organizasyon yoktur. İsteyicidir ve kararlıdır. Birinci 
süreç düşünceye göre işlev görür. Bunun anlamı zaman, mekân ve mantık 
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kavramının olmamasıdır. Rüyalarda görülür. İd gerilimi kaldıramaz. Böylece hemen 
"homeostasis"i sağlamaya çalışır. Zevk prensibine göre hareket eder. Zevke 
yönelir, acıdan kaçar. Mantıksız ahlaksız ve düşüncesizdir. Düşünmez, ister ve 
yapar. İd bilinçdışıdır. Fakat bilinç öncesi e bilinçte de işlev görür. 

EGO: Gerçek ve dış dünya ile bağlantıyı sağlar. 2.cil süreç düşünceye göre 
işlev görür. Mantık esastır. Yer ve durum, zaman gözetilir. Kişiliğin hükümeti, 
yürütme organı, kontrol edici ve düzenleyicidir. İd, süper ego ve dış dünyadan 
gelen mesajları yöneten trafik lambası gibidir. Sansür ederek bilinci kontrol 
eder. Gerçeklik prensibine göre çalışır. Gereksinimlerini doyurmak için planlar 
düzenler ve uygular. İd' in impluslarını mantık süzgecinden geçirerek kontrol 
eder. İd sadece öznel gerçekliği bilir. Ego ise öznel gerçekliği dış gerçekliğe 
uydurmaya çalışır. 

SÜPER EGO: Ahlaklı, kuralcı ve yargılayıcıdır. Kişinin davranışlarını iyi mi 
ya da kötü mü, doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu görevlendirir. Yasama organı 
gibi görev yürütür. İdeali belirler, gerçeği değil. Sadece zevk için değil 
mükemmel olmak için hareket işler. Geleneksel değerleri, toplum ideallerini içerir. 
Anne-baba-toplum etkisi ile oluşur. İd güdülerini bastırır, egoyu ahlaklı 
davranmak için iknaya çalışır ve mükemmeli arar. Anne-baba-toplum değerlerinin 
içselleştirilmesi ile oluşur. Bu da ödül veya ceza yöntemiyle yapılmıştır. 
İçselleştirilen ödül ve gurur duygusuna ve benlik sevgisine, ceza ise suçluluk ve 
aşağılık duygusuna neden olur.  

2. İnsan doğasına Bakış : (Nedene Dayalı) Deterministiktir. Freud'a göre 
insanlar mantık dışı güçler, güdüler ve yaşamın ilk beş yılı içerisindeki psiko-
seksüel olaylar sonucunda oluşan kişilik çerçevesinde davranırlar. Ortodoks 
Freudian görüş, her davranışın bir nedeni olduğuna inanır. İnsan bir enerji 
sisteminden ibarettir. 
Bu enerjinin id, ego ve süper ego arasındaki dağılımı, kişiliğin işleyişini belirler. Bu 
enerjiye libido adını vermiştir. Başlangıçta sadece cinsel enerji denen libido, 
kuramın evrimleşmesi ile yaşam enerjisi anlamına dönüşmüştür. Ortodoks 
Freudian bakış açısı, insanları enerji sistemleri olarak görür. Enerji miktarı 
sınırlıdır. İd, ego ve süper ego gibi sistemlerden bir tanesi, diğer iki sistem 
arasında kontrol kurar. Böylelikle kişinin davranış yönelimi belirlenir. İd psişik 
enerjinin deposudur. Ego ve süper egonun çalışması için güç sağlar. İd aynı 
zamanda libido ile bağlantılıdır. Libido insan ırkının ve bireyin yaşamını devam 
ettirmeyi hedefler. Büyüme, gelişme ve yaratıcılığı sağlar. Bunun tam karşıtı ölüm 
korkusudur (Destrudo). Saldırganlık dürtüleri destrudonun ürünüdür. Freud'un 
insan ırkına karşı kötü bakış açısı, daha sonraları çok eleştirilmiştir. 
Saldırganlığın doğuştan olduğu düşüncesi en fazla eleştiri alan görüşüdür. 

3. Bilinçdışı ve Bilinç: Bilinçdışı kavramı Freud' un psikolojiye getirdiği en 
büyük katkısıdır. Davranış problemlerinin anlaşılmasında ana kavram olmuştur. 
Bilinçdışı üzerinde direkt olarak çalışılamaz. Ancak bazı klinik yöntemler ve 
gözlemlerle fark edilebilir. Bunlar;  



www.oguzhanhoca.com 

 81 

a. Rüyalar, 
b. Dil sürçmeleri ve unutmalar, 
c. Hipnoz esnasında yapılan telkinlerin daha sonra davranışa dönüşümü 
d. Serbest çağrışım tekniklerinden çıkarılan materyaller ile, 
e. Projektif tekniklerden çıkarılan materyaller ile, 

Freud' a göre bilinçlilik, toplam zihnin çok az bir bölümünü işgal eder. Bilinç 
dışı ile bilinç arasında istendiği zaman fark edilebilir bir alan vardır. Buraya bilinç 
öncesi denir. Kabul edilemeyen gereksinim ve istekler bilinçdışına bastırılır. 
Psikanalitik terapide amaç, gerçek psikolojik fonksiyonların içinde geçtiği 
bilinçdışını, bilinçli kılmaktır. Bilinçdışını fark etmiyor olsak bile, davranışlarımızı 
etkileyicidir. Bilinçdışı süreçler, bütün nevrotik tipteki davranışların kökenini 
teşkil eder. Bilinçdışının fark ettirilmesi durumuna "içgörü" denir. 

 
 DAVRANIŞÇILIK:  
Tüm davranışlar gibi uyumsuz davranışların da öğrenme ürünü olduklarını 

savunmaktadır. Davranış psikologlarına göre, insan doğuştan birtakım davranış 
eğilimlerine sahiptir. Bunlar doğal gerçek olup, aslında ne iyi ne de kötüdür. İnsan 
doğuşta boş bir levha gibidir; refleksler dışında davranış yoktur. Kazanılan bütün 
davranışlar, davranış potansiyelinde pekiştirme sonucunda meydana gelen sürekli 
değişikliklerdir. O halde uygun pekiştirme yöntemleri kullanarak istenilen 
davranışı geliştirmek mümkündür. 

Temsilcileri arasında klasik şartlanma çalışmalarıyla Pavlov ve operant 
şartlanma çalışmalarıyla Thorndike ve Skinner’dir.  

Davranış terapistlerinin görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 
1. Bütün davranışlar öğrenilmiştir. 
2. İnsan davranışları, kalıtımla getirilen yapının çevre ile etkileşimi 

ürünüdür. 
3. İnsanı anlamak için onun gözlenebilir davranışlarını incelemek ve 

dikkatle düzenlenmiş deneylerle davranışı belirleyen yasaları bulmak 
mümkündür. 

4. İnsan davranışlarının gerisinde benlik tasarımı, bilinçdışı güdüler gibi 
gözlenemeyen faktörler aramak yersizdir. 

5. Davranışların mekanizmasını anladıktan sonra onları kontrol etmek 
mümkündür. 

Davranış terapistlerine göre, davranışların amacı, organizmada gerilimi 
azaltmaktır. Başlangıçta açlık, susuzluk gibi fizyolojik; sevilme, ait olma gibi 
psikolojik güdüler insanı davranışa sevk ederler. İnsan zamanla öğrenme yolu ile 
kazanılan başarma, üstün olma gibi toplumsal güdülerle de davranışta bulunur. 
Gerilimi azaltmada başarılı olan davranışların tekrarlanma olasılığı yüksektir. 
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 Davranış Terapistlerinin Kullandığı Belli Başlı Teknikleri 
1) Biçimlendirme: 
2) Taşırma: 
3) Atılganlık Eğitimi: 
4) Kaçınma: 
5) Model Gösterme: 
6) Sistematik Duyarsızlaştırma: 
 
 GESTALT YAKLAŞIMI: 
Gestalt yaklaşımını tanımlayabilmek, özellikle kuramın yapısı ile ilgili 

nedenler yüzünden oldukça güçtür. Kuram, varoluşçuluk, fenomenoloji, gestalt 
psikolojisi, holizm, klasik psikanaliz ve neo-Freudyan görüşler, beden terapisi, 
organizmik görüş, alan kuramı, doğu dinleri, ve tiyatro ve dans gibi sanatın değişik 
boyutlarının bir bileşkesi olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bu değişik boyutları hep 
birlikte açıklayabilmenin pek kolay olmadığı ortadadır. Gestalt yaklaşımı sadece 
etkilenmiş olduğu değişik görüşlerin bir bütünü değildir. Bu görüşler, gestalt 
yaklaşımının içine yerleşirken farklılaşmışlardır, yani bir araya getirildiklerinde 
tek başına ifade ettiklerinden daha farklı bir anlam kazanmaktadırlar. Gestalt 
potasının içinde erirken, her biri Gestalt yaklaşımına değişik bir renk ve lezzet 
katmıştır. Gestalt terapi, genelde, varoluşculuk kavramlarından uzak kalmaya 
çalışmış ve fenomenoloji ve farkındalık prensiplerini daha fazla önemsemiştir. 
Gestalt terapinin amacı kişinin kendi örüntüsünü araştırması, keşfetmesi, 
yaşaması ve farklı kısımlarını bütünleştirebilmesidir. Gestalt terapinin kurucusu 
olan Fritz Perls’e göre Freudyan görüşün anlamsız ve yanlış yanlarını temizlemek 
uzun zaman almıştır. Gestalt terapi uygulamaları insan potansiyelini geliştirmek 
amaçlıdır; insanı yeniden bir bütün yapabilmek için kişiliğindeki boşlukları 
doldurmayı hedefler. Bu kısa dönemli ya da büyülü olmamakla birlikte iyi bir 
yoldur. Gestalt yaklaşımı uygulamaları, yaşamlarımızın gerçek otoriteleri haline 
gelmemizde yardımcı olmayı hedefler. Kendimizi, ne yapacağımızı bilemez halde 
ve kendi hayatımıza yabancılaşmış olarak bulduğumuzda, “impasse” ya da kör 
düğümle birlikte, aynı zamanda daha canlı, renkli bir varoluş şansını da bulmuş 
oluruz. Kör düğüm, kişinin çevresel destek bulamadığı ve iç desteğini 
sağlayamadığı, gerçek kendini desteklemenin henüz başarılamadığı durumdur. 
Aslında hiç kimse, büyümeye, yani kör düğümün üzerine gitmeye gönüllü olmaz. 
Oysa tümden iyileşmeyi sağlayacak olan şey bu noktada nasıl sıkışıp kalmış 
olduğumuzu fark etmektir. Kör düğüm terapide, büyüme ve gelişme ile ilgili kritik 
noktadır. Terapinin amacı, danışanı başkalarına bağımlılıktan kurtarmak ve 
düşündüğünden daha fazlasını yapabileceğini keşfetmesini sağlamaktır. Gestalt 
terapinin en önemli özelliklerinden biri “şimdi ve burada” prensibine 
odaklanmasıdır. Perls de Freud gibi geçmişten gelen çözümlenmemiş çatışmalar 
üzerinde çalışılmasını önerir. Ancak Perls’e göre eski çatışmalar, şu andaki 
davranışlarla sergilenmektedir ve bunlarla “şimdi ve burada” prensibi kullanılarak 
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çalışılmalıdır; çünkü “şimdi ve burada” nasıl olacağımızı ve kendimize uygun olanı 
aktif olarak seçmekte tamamen hürüz. Nitekim Perls danışanın şu anda 
çatışmanın değişik kısımlarını dramatik roller şeklinde oynamasını isteyerek 
canlandırmasını, böylece çatışmanın daha iyi farkına varabilmesini, onunla temas 
edebilmesini ve çatışmanın yönünü şu anda ve gelecek için kontrol edebilmesini 
sağlardı. Ne kadar sıklıkla gelecekle ilgili kaygıları ya da geçmişle ilgili 
pişmanlıkları bırakıp şu anda ve buradaki farkındalığımıza odaklanabiliyoruz? Bunu 
yapabilirsek enerjimizi boşa harcamayarak, şu anı yaşamak için verimli şekilde 
kullanabiliriz. Bu anlamda gestalt yaklaşımında, içinde bulunulan anın kıymetini 
bilerek, onu tam olarak yaşamak temeldir. Gestalt terapinin üzerinde yürüdüğü iki 
ayak, “şimdi” ve “nasıl”dır. Şimdi, mevcut olanı kapsar; fenomendir; farkında 
olduğumuz şeydir. Nasıl ise yapıyı, davranışı, yani gerçekte var olan süreci kapsar. 
“Nasıl” biz ve dünyanın işlevlerini anlamak için ihtiyacımız olanı verir, konuyu 
derinleştirip çıkış kaynağını bulabilmeye yardımcı olur. Eğer yapı 
değiştirilebilirse, işlev, işlev değiştirilebildikçe yapı değişir. “Niçin” ve “çünkü” ise 
“kötü” sözcüklerdir. “Niçin” sorusu bir izahat almamızı sağlayabilir, ama nedenleri 
bilmek çözüme götürmeyebilir. Bu bağlamda farklı olarak psikanaliz, hastalıktan 
hastayı değil, geçmişi, bir travmayı, oedipus karmaşasını vb. sorumlu tutar. 
Gestalt terapide sürekli geçmiş konuşulmaz, ama o andaki duygular geçmişle ilgili 
ise bunlarla çalışılır; çünkü “bitirilmemiş işlerimiz” olduğu sürece geçmişi 
beraberimizde taşıyıp dururuz. Bitirilmemiş işler genellikle öfke, nefret, endişe, 
keder, terk edilme, suçlanma, reddedilme gibi duygularla ilgilidir. Bu gibi duygular 
tam anlamı ile yaşanmamış olduklarında fonda kalırlar ve kişinin kendisi ve diğer 
kişilerle olan temaslarında sürekli ortaya çıkarlar; şekil haline gelebilmek için 
fırsat ararlar. Perls’e göre kırgınlık en sık rastlanılan bitirilmemiş iştir. 
Bitirilmemiş işler kişinin psikolojik enerjisini tüketerek şu anki ihtiyaçların 
giderilmesini önler. Patolojik yollardan tamamlanmaya çalışılır ya da kişi orada 
saplanıp kalır. Oysa kırgınlığın uygun şekilde ifadesi, insanlarla ilişkilerimizdeki 
güçlükler bağlamında yaşamı kolaylaştırabilir. Kişinin geçmişte acı verdiği için 
üzerinde hiç durmadan bırakıp kaçıverdiği işe geri dönmesi gereklidir. Kişi 
cesaretsizse geri dönüp bitirmekten kaçınabilir. Terapist bu amaçla bireyin 
hoşnut olmadığı deneyimleri fark etmesine, açığa çıkartmasına olanak sağlayacak 
güvenli ortamı oluşturarak, iç kaynaklarını harekete geçirinceye dek kaçınmasını 
engeller. Özetle farklı görüşleri potasında eritmiş, kişinin “hasta” değil “danışan” 
olarak tanımlandığı, terapistin otorite olmasını, yorumlar yapmasını, büyüme ve 
gelişmeye ters düşeceği için kabul etmeyen, “şimdi ve burada” prensiplerine 
dayanan, duyguların ifadesine ve yaşanmasına olanak tanıyan, ihtiyaçların, 
kişilikteki boşlukların farkına varılması ve bunların giderilmesi hedefini güden 
gestalt terapi, genellemelerden kaçınarak, olayların kişiye özel anlamlarının 
anlaşılmasına vurgu yapar. 
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 HÜMANİST (İNSANCI) YAKLAŞIM:  
Çağdaş bir psikoloji akımıdır. Kurucuları Gestaltçılardan etkilenmiştir. 

Varoluşçu felsefe akımının görüşlerini benimsemişlerdir. Bu yaklaşımın öncü ve 
temsilcileri Rogers, Maslow, Sartre, Charolette Bühler, Frankl, Binswagner'dir. 
Davranışçı ve psikanalitik yaklaşımlara karşı görüşleri vardır. Özellikle insanı ele 
alışları açısından öteki ekollerden ayrılırlar. Bu psikoterapi ekolünün kurucusu 
Carl Rogers insanların temelde "iyi" olduklarına ve sürekli gelişerek, kendilerini 
gerçekleştirmek istemelerine inanmaktaydı. Rogers'in temel varsayımı şudur: 
İnsanların doğuştan getirdikleri en kuvvetli dürtü kendini gerçekleştirme, kendini 
ifade etme dürtüsüdür. Çocuk ilk günlerden başlayarak bunu yapmaya başlar. 
Çocuğun kendini gerçekleştirme dürtüsü, onun çevresindeki insanlarla ve o andaki 
koşullarla her zaman uyum içinde olmayabilir. 

Örneğin sabah saat altıda uyanan çocuk, büyük bir zevkle, sesinin 
yettiğince şarkı söylemeye başlar. Bu davranış, çocuk için bir kendini ifade etme, 
kendini gerçekleştirme davranışıdır. Akşam geç yatmış olan ve sabahın o saatinde 
uykusunu alamamış olan anne ve baba, bu davranışa "kapa çeneni, yanına gelirsem 
kötü yaparım seni! " diye tepkide bulunabilir. İşte o anda çocuk iki seçenekten 
birini seçmek zorundadır: 
(1) Ya anne-babasının söylediğine aldırmayarak kendini ifade etmeye devam 
etmek, ya da 
(2) onların sözüne uyarak şarkı söylemeyi bırakmak. 

İlk seçeneği seçtiği zaman çocuğun anne-babasıyla ilişkisi olumsuz bir 
yönde gelişir; çocuk onların sevgisini kaybedebilir ve sonunda cezalandırılabilir. 
İkinci seçeneği izlediğinde çocuk anne-babasıyla ahenkli bir ortam yaratır, ancak 
aynı zamanda kendi kendine şu mesajı da verir:" Senin ne istediğin önemli değil, 
kimse senin mutlu olacağına aldırmaz. Bu yaşam içinde canının istediğini 
yapamazsın, sen ancak anne-babanın yaptığını yaptığın sürece sevilirsin !" 

Çocuğun yaşamında yukarıda bahsedilen ikinci türden seçimler sık sık 
tekrar ederse, çocuğun kendini gerçekleştirmesi törpülenir ve zamanla çocuk öyle 
bir noktaya gelir ki, bu noktada kendini ifade etmeye yönelik istek ve dürtülerinin 
farkına varmamaya başlar. Bu süreç kişinin kendine saygı duymasını engeller. 
Çocuk kendi duygu ve isteklerinin farkına varmadığı sürece çevresiyle kendi 
istekleri arasındaki çelişkinin de farkına varamaz. 

Bu nedenle çoğu kişi kendi istek ve duygularının "farkına varmamayı 
öğrenir." Kendi istek ve duygularından gittikçe kopan birey, kendi kendisiyle 
iletişimden uzaklaşır ve iç dünyasındaki istek ve dürtüleri arasında tutarsızlık, 
ahenksizlik oluşur. Rogers'in psikoterapisi iç dünya ile davranış arasındaki bu 
tutarsızlığı ortadan kaldırmaya yönelik bir psikolojik yaklaşımdır. Bu yaklaşım hiç 
bir çocuğa ceza verilmemelidir şeklinde anlaşılmamalıdır. Yalnız ceza verirken 
çocuğun "beni" ve davranışı arasında bir ayrım yapılmalıdır. Cezalandırılan çocuk 
değil çocuğun davranışı olmalıdır. Örneğin" Yaptığın bu davranış kötü, bu 
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davranışını onaylamıyorum. Ama seni seviyorum" mesajı verilerek gerektiğinde 
çocuk cezalandırılabilir. 

Rogers'in psikoterapi anlayışına göre 
(1) Danışana koşulsuz saygı göstermek gerekir. 
(2) Psikoterapist danışanına empatik anlayış göstermek zorundadır. 
(3) Psikoterapist samimi ve içten olmalıdır. 
Böyle bir ortamda zamanla kişi terapiste gerçekten çok güvenir ve bu 

özgür ortamda yavaş yavaş bastırmış olduğu duygu ve düşüncelerinin farkına 
vararak, bunları ifade etmeye, ket vurularak yarıda kalmış olan kendini 
gerçekleştirme sürecine yeniden başlamaya girişir. Kendine saygısı artar, kendini 
olduğu gibi kabul etmesini öğrenir ve parçalanmış bir kişi olmaktan çıkıp, derli 
toplu, kendi kendisiyle iletişim kurabilen tüm bir kişi olma yoluna girer. Bir 
anlamda birey kendi yaşamında bir tutarlılık, bir uyum bulmaya başlamıştır. 

Bu yaklaşıma göre insan kendine göre bir değerdir, belli bir toplum 
düzeninin ya da iş örgütünün aracı haline getirilmemelidir. İnsan kendisinden, 
davranışlarından, oluşturacağı kimliğinden kendisi sorumludur. Hayatı kendisi için 
yaşamaya değer, anlamlı bir hale getirmek kişinin kendisine düşer. Ölümlü olan 
insanın hiçbir yaşantısı tekrar etmeyecektir. Geçmiş ya da gelecek değil, içinde 
yaşanılan an önemlidir. İnsan için bilim amaç değil, ancak araç olabilir. İnsanı 
tanırken dogmatik görüşlerden kaçınmak gerekir. İnsan davranışlarını denetim 
altına almak yerine, daha çok özgürlüğe yer verilmelidir. İnsanı anlamak için onun 
içyapısını bilmek gerekir. Bunun için iç gözleme başvurmak zorunludur. İnsan 
cansız bir nesne olmadığından, dıştan bakılarak davranışları yordanamaz. Bu akım 
insanı inceleme yöntemini getirmiştir. Psikolojiyi bir bakıma yeniden felsefeye 
yaklaştırmıştır. Psikolojinin amaçlarından biri insan davranışlarını kontrol 
etmektir. Oysa Hümanistik yaklaşımda olanlar, psikolojik kontrolün insanlığın 
zararına kullanılabileceği inancındadırlar. Örneğin, iyi insan yetiştirmek doğru 
amaç gibi gelebilir. Ancak bu konuda çok çeşitli görüşler ortaya atılabilir.  

Danışan merkezli psikoterapi haftada bir kez yapılır. Rogers "hasta" 
tabirini kullanmaz "danışan" tabirini kullanırdı. Freud'cu yaklaşım kişinin 
psikopatoloji gösterdiğini baştan kabul eder ve onu hastalıktan kurtarmayı 
amaçlar. Rogers kendisine danışmaya gelen kişinin, kendini gerçekleştirme 
yönündeki gelişmesine ket vurulduğundan böyle bir gereksinmesi olduğunu 
düşünür. Kişi hasta değildir bir danışmana gereksinimi vardır. 
  

 VAROLUŞÇULUK: 
Gizemci düşünür Kierkegaard'ın (1813-1885) gizemsel düşüncelerinden 

yararlanan Heidegger (1889-1976), insanın kendi varlığının kendisi tarafından 
yaratıldığını ileri sürerek bu öğretiyi ortaya atmıştır.  

Varoluşçuluk öğretisi, insanın kişisel anlamını değerlendirmesini, yaşama 
sürecinde kendi yolunu seçmesini, düşman ve amaçsız bir evrenin doğurduğu, 
kişiliğin yitirilmesi tehlikesine karşı, insanın kendi özgür istemiyle direnmesi 
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gerektiğini savunur. Gabriel Marcel'in (1889-1973) öncülüğünde Tanrıcı 
varoluşçuluk; Jean Paul Sartre'in (1905-1980) öncülüğünde Tanrısız varoluşçuluk 
adını alarak iki ayrı akım olarak kısa bir süre içinde gelişmiş ve yayılmıştır.  

Varoluşçuluk öğretisine göre, evrende kendi varlığını yaratan tek varlık 
insandır. İnsan kendi değerlerini kendi tayin eder ve kendi yolunu kendisi çizer. O 
halde insan özgürdür. Yani insan kendi sorumluluğunu üstlenebileceği oranda 
özgürdür. İnsan kendi varlığını tayin ettiği için özgür ve dolayısıyla sorumludur. 
İnsan bu sorumluluk nedeniyle bunalım, kaygı ve sıkıntı duyar. Varolma 
sorumluluğundan doğan bu kaygı ve sıkıntı insanın temel davranış ve eylem gücünü 
oluşturur. Varoluş anksiyetesi, yaşamın sorumluluğunu hissetmektir.  

Hayvanlar çevrelerinin farkındadır. İnsan ise farkında olduğunun da 
farkındadır. Doğmuş olduğumuzu ve bir gün öleceğimizi biliriz. Ölümün 
kaçınılmazlığı yokluk ve hiçlik duygularını yaratır. Bu duygu ise insanı doyumlu ve 
anlamlı yaşayıp yaşamadığı konusunda kaygılandırır.  

İnsan kendinden kaçmak için basmakalıp dünyaya sığınır. İnsanı kendi 
hakiki varlığına sırt çevirmeye  ve kendi dışındaki  basmakalıp dünyaya dalmaya, 
kendisini değil de nesneler dünyasını başlı başına bir amaç saymaya iten şey 
insanın hakiki varlığına katlanamayışıdır. Birey kendi özgürlük ve sorumluluğuna 
katlanamaz ve bunun için gündelik basmakalıp değerlere sığınarak özgürlüğünü ve 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışır. Bireyin öz benliğine dönmesi, ölümü 
bütün varoluşu yok eden o kesin sınırı korkusuzca göze almasıyla mümkündür.  

Varoluşçulara göre insan ve içinde bulunduğu dünya tek bir bütündür. 
Straus "beyin değil insan düşünür "der. Bundan dolayı varoluşçu görüş insanı da 
tümüyle parçalara ayırmadan ele alır. İnsanı bilinç ve bilinçaltı olarak ayırmanın ön 
yargılı ve zararlı bir yaklaşım olduğuna, bunun varoluşun bütünlüğünü bozduğuna 
inanır. Varoluşçu psikoloji davranışların nedenlerini açıklamak yerine, içinde 
bulunulan anda yaşanılanları anlamaya çalışır. Psikoterapide hastanın geçmişi 
önemli olsa bile, şu anda yaşanılanlar daha önemlidir.  

Varoluşçu psikoterapide tutum şöyledir:  
(1)  İnsan sorununu üstlenebildiği kadar güvenli ve dolayısıyla özgürdür. Bu 
nedenle tüm mesele seçim ve karar vermededir.  

(2) Varoluşçu yaklaşımda öfkelenecek bir durum meydana gelmişse öfkeyi 
yaşamalıyız. Üzülürsek üzüntüyü yaşamalıyız. Var isek duygularımızı yaşamalıyız.  

(3)  Varoluşçu görüşe göre insan mantıklı düşünceyle anlaşılamaz. Bu 
nedenle terapist olayları kendi mantığıyla izlememeli, hastanın mantığıyla 
izlemelidir.  

(4) Varoluşçulara göre ölüm korkusu bir insanda varsa bu insan yaşamayı 
beceremiyor demektir. 

Varoluşçulara göre insan davranışları doğadaki diğer fiziksel olaylar gibi 
değerlendirilemez, incelenemez, kategorilere ayrıştırılamaz. İnsan davranışları 
bu bağlamda açıklanamaz, ancak anlaşılabilir. İnsan davranışlarının anlaşılabilmesi 
için veya insanın bütüncül olarak anlaşılabilmesi için tüm yargılardan ve ön 



www.oguzhanhoca.com 

 87 

fikirlerden uzak olmak gerekir. İnsan mekanik bir aygıt olmadığından onun 
davranışlarını bir takım gruplara ayırmak, sistematize etmek, şablonlaştırmak 
insanı anlamak değil, tam tersine onun anlaşılmasını zorlaştıran temel faktördür. 
Hele hele bir takım hastalık isimleri altında insanları birer kemiyet gibi 
değerlendirmek, bilgisayar programlarına kodlamak, sistematize etmek insana 
yapılacak en büyük ihanetlerden biridir.  

İşte varoluşçu felsefeden yola çıkan bilim adamları insanı anlamak için 
toptan psikiyatriyi reddeden anti psikiyatri anlayışlarına da kaynaklık etmişlerdir. 
Belki de insana insanca bir yaklaşım tarzını varoluşçu terapilerde bulmak 
mümkündür. İnsanın gerçekten insan olarak değerlendirildiği hasta ile hekimin 
eşit şartlarda gerçeği aradığı anlayış ve yaklaşım tarzı sadece varoluşçu 
tedavilerde mümkündür. Bu kadar müsamahalı ve geniş bir yaklaşım tarzını ihtiva 
etmesi nedeni ile uygulamada geniş bir yelpazenin varlığı da kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır.  
 

 EKLEKTİK YAKLAŞIM:  
Belli bir kurama dayanmaz. Bu yaklaşım, danışmanın çeşitli kuramlardan 

yararlanarak geliştirdiği, kendine özgü bir psikolojik danışma biçimidir. Eklektik 
yaklaşımın ortaya çıkışının baş nedeni, kuramlardan hiç birinin psikolojik danışma 
sürecini tek başına açıklayamamış olmasıdır. Her kuramın yeterli ve yetersiz 
yanları vardır.  

Ancak, eklektik yaklaşım, her psikolojik danışma görüşünün yeterli 
yanlarının alınması ile bir psikolojik danışma süreci oluşturulması anlamına gelmez. 
Her eklektikçi psikolojik danışmanın, kendi tutum ve davranışlarıyla oluşturduğu 
özgün ve tutarlı bir psikolojik danışma görüşü vardır. Bu, danışmanın mesleksel 
kişiliğini belirlemektedir. 

 
REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Rehberlik hizmetleri planlı, planlı, programlı ve sistemli faaliyetlerdir. Bu 
nedenle bu hizmetlerin hiyerarşik bir şekilde örgütlenmesi, görev ve 
sorumluluklarının belirlenmesi gereklidir. Örgütlenme Milli Eğitim Bakanlığı 
düzeyinde başlayarak, il düzeyine ve okul düzeyine yayılır. Okuldaki yönetici, sınıf 
öğretmeni ve uzmanların görev ve sorumlulukları yönetmeliklerce belirlenmiştir. 
 Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Örgütlenme merkezde, il 
düzeyinde ve okul düzeyinde olmak üzere 3 kademeli olarak incelenebilir. 
 1. Merkezi Düzeyde Örgütlenme: Ülkemizde, eğitim hizmetlerinin en üst 
kuruluşu olan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Talim ve Terbiye Dairesi, 
İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Dairesi okullarda yapılan rehberlik hizmetlerini bakanlık düzeyinde destekleyen 
kuruluşlar olarak merkezi örgütü oluştururlar. 
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 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan “Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü”  1992’de 3797 sayılı yasa ile kurulmuştur. Buna göre 
merkez örgütünde rehberlik hizmetleri ilgili 7 şube olarak örgütlenmiştir. 

2. Rehberlik Araştırma Merkezleri 
3. Okulöncesi ve İlköğretim Şubesi 
4. Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Rehberlik Şubeleri 
5. Özel Sınıflar ve Kaynaştırma Eğitimi 
6. Ölçme Araçları 
7. Dış İlişkiler ve Projeler 
8. Öğrenci İşleri Şubeleri 

Ayrıca bakanlık düzeyinde, rehberlik hizmetleri ile ilgili kararları almak ve 
bu hizmetleri yürütmek için “Rehberlik Hizmetleri Bakanlık Danışma Kurulu”nun 
oluşturulması gerekir. Bu kurul şu hizmetleri yürütür: 

(1) Ülke düzeyinde rehberlik hizmetlerini yönlendirmek, yaygınlaştırmak ve 
geliştirmek için alınacak tedbirleri belirler, ilgili birimlere duyurulmasını sağlar. 

(2) Rehberlik hizmetlerinin ihtiyaç ve problemlerine çözüm amacıyla 
getirilen önerileri inceler ve istişari kararlar alır. 

2. İl Düzeyinde Örgütlenme: İl düzeyindeki örgütlenme, illerdeki Milli 
Eğitim 

Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri” ile 
sağlanmıştır. 17. Nisan. 2001’de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre bu merkezler 
aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

1. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü 
2. Özel eğitim bölümü 
Bu merkezler hizmetlerini önceki yıllarda daha çok ilköğretim okullarına 

sunarlarken, yürürlüğe giren son yönetmelik ile ortaöğretimdeki rehberlik 
hizmetlerinin planlanması, izlenmesi işlevini de kapsamaktadır. Son yönetmeliğe 
göre bu bölümlere atanabilmek için ilgili bölüm mezunu olma koşulu da 
getirilmiştir. 

 İl düzeyindeki örgütlenmede yer alan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetleri İl Danışma Komisyonu” ise aşağıdaki görevleri yapar: 

 a. Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen 
rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler; 
çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar 
alır. 

b. Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik 
ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı 
için önerilerde bulunur. 

Her iki toplantıda da alınan kararların, toplantıların yapıldığı ay içerisinde 
ildeki rehberlik ve psikolojik hizmetleri bölümünce bakanlığa gönderilmesini 
sağlar. 
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3. Okul Düzeyinde Örgütlenme: 1974-75 öğretim yılından itibaren tüm 
orta dereceli okul programlarında rehberlik faaliyetlerine yer verilmesi yasal 
olarak uygulamaya geçirilmiştir. 1992’den itibaren de 8 yıllık temel eğitim 
kurumlarında ve nihayet 8 yıllık eğitimin yürürlüğe girmesiyle tüm ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlarımızda rehberlik hizmetlerine yer verilmesi yönetmeliklerce 
belirlenmiştir. 

Bugünkü uygulamada Okul Müdürü okulunda bu çalışmaları organize etme ve  
Yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Okuldaki tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu 
çalışmalarda da müdür en yetkili kişidir. Çalışmalar onun liderliğinde yürütülür. Bu 
hizmetlerin yürütülmesini sağlamak için müdürün rolleri şu şekildedir: 

1. Rehberlik programına liderlik yapma ve destekleme: Rehberlik 
hizmetlerini önemseme, öğretmenleri teşvik etme, gerekli girişimleri başlatma ve 
izleme. 

2. Programın organizasyonunu sağlama ve müşavirlik yapma: Rehberlik 
programının planlanması, görev ve sorumlulukların dağıtılması, hedeflerin 
belirlenmesi, yürütme planlarının geliştirilmesi için gerekli organizasyonu 
sağlayarak ortaya çıkan sorunları giderme. 

3. Programa Kaynak Sağlama: Rehberlik hizmetlerini yürütmede gerekli 
uzman, araç-gereç sağlama, bütçeden fon ayırma ve yeni kaynaklar yaratma.  
 Eğitim öğretim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi en son 
çıkan yönetmelikle (2001) yeniden ele alınmış ve düzenlenmiştir. Buna göre tüm 
resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında bu hizmetlerini yürütmek üzere 
“rehberlik ve psikolojik danışma” servisi kurulması, bu servise öğrenci sayısına 
göre yeterli eleman atanması, bu servisin rehberlik araştırma merkeziyle 
koordineli çalışması karara bağlanmıştır. Aynı yönetmelik, psikolojik danışmanı 
bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında bu hizmetlerin “sınıf rehber 
öğretmenliği” yoluyla ve okulda kurulacak “rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri yürütme komisyonu” ile birlikte gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 
 Okulda bu komisyonu kurmak, başkanlık etmek ve rehberlik hizmetlerinin 
yürütülmesini sağlamada tüm sorumluluk okul müdürüne aittir ve ilgili 
yönetmelikte okul müdürünün görevleri ayrıntılı sıralanmıştır. 
 Sınıf Rehber Öğretmeni ve Görevleri: ilgili yönetmelikte “sınıf rehber 
öğretmenleri” şöyle tanımlanmıştır. Eğitim öğretim kurumlarında bir sınıfın 
rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren, ilköğretim 
kurumlarında şube rehber öğretmeni, orta öğretim kurumlarında ise sınıf 
öğretmeni. Aşağıdaki görevleri yapar: 
a. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık 
rehberlik hizmetlerini planlar ve bu planlamanın bir örneğini rehberlik ve 
psikolojik danışma servisine verir. 
b. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları 
kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik 
danışma servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. 
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c. Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri servisiyle işbirliği yapar. 
d. Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların 
gizliliğini korur. 
e. Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı 
sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine 
iletir. 
f. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara 
yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. 
g. Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. 
 Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ve Görevleri: Eğitim öğretim 
kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik araştırma 
merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, 
üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler 
alanında lisans eğitimi almış personel olarak tanımlanan uzmanlar aşağıdaki 
görevleri yürütmekle yükümlüdür: 
 a. İl çerçeve programını temel alarak okulun rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre hazırlar. 
 b. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine 
rehberlik eder. 
 c. Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve mesleki rehberlik 
etkinliklerini planlar, programlaştırarak uygular ve uygulanmasına rehberlik eder. 
 d. Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun 
biçimde yürütür. 
 e. Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik 
olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. 
 f. Formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar. 
 g. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden, 
uygulanması ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri 
uygular. 
 h. Yönlendirme yapar ve ilgili raporunu sınıf öğretmeni, veli, öğrenci ve okul 
yönetiminin iş birliği ile hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına 
koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir. 
 I. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa ve hala kaynaştırma eğitimi 
sürüyorsa öğrenci ve ailesine rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini RAM 
işbirliğiyle verir. 
 i. Gerekli kayıtları tutar. 
 j. Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını 
ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar. 

  


