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Önsöz

Sevgili Ö¤renciler,

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›, bireyin entelektüel geliflimi kadar bedensel, psikolojik ve
sosyal geliflimini de dikkate al›r. Bu nedenle günümüz okullar›nda ö¤rencilere su-
nulan hizmetler, sadece “ö¤retim” ve “yönetim” hizmetleri ile s›n›rl› kalmamakta-
d›r. Bunlar›n yan› s›ra okullarda ö¤rencilere, “ö¤renci kiflilik hizmetleri” olarak ad-
land›r›lan üçüncü bir hizmet daha sunulmaktad›r. Ö¤rencilerin her bak›mdan
dengeli bir biçimde geliflebilmelerine uygun ortamlar›n ve olanaklar›n sa¤lanma-
s›na yönelik bir grup hizmetten oluflan ö¤renci kiflilik hizmetleri aras›nda en
önemli olan› ise, rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleridir.  
Bu kitap okullarda ö¤rencilere sunulacak olan rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak,
bir ö¤retmen aday›n›n kazanmas› gereken yeterliliklerin neler olmas› gerekti¤i so-
rusuna yan›t verebilmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Kitab›n haz›rlanmas›nda okul
öncesi dönemden yüksek ö¤renim düzeyine kadar bir ö¤rencinin her türlü reh-
berlik gereksinimi dikkate al›nm›fl ve kitap, her ö¤retim basama¤›na iliflkin çeflitli
örneklerle zenginlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. 
Elinizdeki kitap, okuyucunun kendi kendine çal›flarak ö¤renebilece¤i bir kaynak
olarak düflünülmüfltür. Bunun için okuyucunun kitab›n her ünitesindeki amaçlar›
dikkatlice inceleyerek konulara haz›rlanmas›, metin içindeki s›ra sizde sorular›n›,
örnekleri ve kendimizi s›nayal›m sorular›n› dikkate almas› gerekmektedir. Ayr›ca
ünite sonlar›ndaki özet bölümlerinden de yararlan›lmal›, daha genifl bilgi edine-
bilmek için yararlan›labilecek ve baflvurulabilecek kaynaklara ulafl›lmaya çal›fl›l-
mal›d›r. 
Ö¤rencilerimizin her bak›mdan geliflebilmelerine yard›mc› olabilmeniz aç›s›ndan
bu kitab›n sizlere yararl› olabilece¤i umuduyla, hepinize baflar›lar dilerim.   

Editör

Prof. Dr. Gürhan CAN

‹ ç indek i ler ix



x Kul lan ›m K › lavuzu

Girifl: Ünitede ifllenen ko-
nulara iliflkin bilgi veren,
konuya bafllamadan önce
sizi düflünmeye iten, gerek-
ti¤inde konular› daha iyi
kavrayabilmeniz için yap-
man›z gerekenleri belirten
k›sa aç›klamalard›r.

Amaçlar›m›z: Ünite-
yi tamamlad›¤›n›zda kazana-
ca¤›n›z bilgi ve becerilerdir.

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

K

S›ra Sizde: ‹fllenen konular› kavray›p kav-
ramad›¤›n›z› kendi kendinize ölçmenize

yard›mc› olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uy-
gulamaya yönlendiren sorulard›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

Yana Ç›kma: Metin içinde yer alan
önemli kavram ve ifadelere iliflkin ta-
n›m ya da aç›klamalard›r. Önemse-
meniz gereken noktalar› gösterir. Me-
tin içinde yap›lan aç›klamalar›n bir
tür çok k›sa özeti gibi düflünülebilir.

N

Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük yaflama
yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klamalarla çevrenizde
yaflanan olaylar aras›nda ba¤ kurman›za yard›mc› olma-
y› hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al›nt›lar ya da
gazete haberleridir.

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konular›n
ifllenece¤ini gösterir. Ana konular›n bafl-
l›klar›n› içerir.

Anahtar Kavramlar: Ünitede
aç›mlanan temel kavramlar-
d›r. Ünitedeki önemli nokta-
lara iliflkin ipuçlar› verir.
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Özet: Ünitede ayr›nt›l› iflle-
nen konular›n önemli nokta-
lar› tekrar vurgulan›r. 

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifl-
lenen konular› ö¤renip ö¤renme-
di¤inizi kendi kendinize ölçmenizi
sa¤layacak, bir tür s›nava haz›rl›k
testidir. S›navlarda ç›kabilecek
türde sorular› içerir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"ler-
de yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir.
Her hangi bir S›ra Sizde sorusuna verdi-
¤iniz cevap ile bu bölümdeki cevab› kar-
fl›laflt›rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö¤-
rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Yararlan›lan ve Baflvurulabile-
cek Kaynaklar: ‹fllenen konulara
iliflkin daha genifl bilgi edinmek
isteseniz bu bölümde yer alan
kaynaklar› inceleyebilirsiniz.  

Yaflam›n ‹çinden: Üni-
tede aktar›lan kuramsal aç›k-
lamalar ile günlük yaflam›m›z-
da karfl›laflt›¤›m›z olaylar ara-
s›nda iliflki kurman›z› sa¤la-
mak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r. ”

“

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›: "Kendi-
mizi S›nayal›m" bölümündeki sorular›n ce-
vaplar›n› ve ilgili olduklar› konular› içerir.
Yanl›fl cevaplad›¤›n›z sorularla ilgili konular›
tekrar etmeniz s›navdaki baflar›n›z› art›rabilir.    

Okuma Parças›: Bu bölümde, ba-
z› do¤rudan iliflkili bilimsel bir
çal›flmadan al›nan okuma parça-
lar›na yer verilmektedir.
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Ça¤dafl E¤itimde 
Ö¤renci Kiflilik Hizmetleri
ve Rehberlik

Ö¤renci merkezli ça¤dafl e¤itim sistemlerinde, e¤itimin “ö¤retim” ve “yönetim” gi-
bi klasik boyutlar›na üçüncü bir boyut olarak “ö¤renci kiflilik hizmetleri” ad› al-
t›nda yeni bir boyut eklenmifltir. Ö¤renci kiflilik hizmetleri kapsam›nda ö¤ren-
cinin bütün yönleriyle geliflimi üzerinde durulmakta; ö¤renci kiflilik hizmetleri
içinde yer alan çeflitli alanlara de¤inildikten sonra, özellikle, ö¤renci kiflilik
hizmetleri aras›nda önemli bir yeri olan rehberlik hizmetleri hakk›nda gerekli
bilgilere yer verilmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Ça¤dafl e¤itimin amaçlar›n› ve ifllevlerini aç›klayabilecek,
Ça¤dafl örgün e¤itimde temel hizmet alanlar›n› s›ralayabilecek,
Ö¤renci kiflilik hizmetlerinin kapsam›n› aç›klayabilecek,
Rehberli¤i do¤ru olarak tan›mlayabilecek,
Rehberlik kapsam›nda sunulan hizmetleri özetleyebileceksiniz.

N
N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• ÇA⁄DAfi E⁄‹T‹M S‹STEM‹

• Ça¤dafl E¤itimin Amaçlar› ve ‹fllevleri
• Ça¤dafl E¤itim Sistemlerinde ÖKH’ni Zorunlu K›lan Etmenler
• Ça¤dafl E¤itim Sistemlerinde Hizmet Alanlar› 

• Ö⁄RENC‹ K‹fi‹L‹K H‹ZMETLER‹ (ÖKH)
• ÖKH’nin Amac›
• ÖKH’nin Kapsam›

• REHBERL‹K
• Rehberlik Nedir?
• Rehberli¤in Amac›
• Rehberlikte Baz› Yanl›fl Anlay›fllar
• Rehberlikte Hizmet Alanlar›

Örnek Olay

Ahmet bey e¤itim fakültesinden mezun olduktan sonra, matematik ö¤retmeni ola-
rak bir okula atanm›flt›. Bütün amac› ö¤rencilerine matemati¤i sevdirerek her bi-
rinin bu dersten baflar›l› olmas›n› sa¤lamakt›. Ahmet Ö¤retmen’in görevlendirildi-
¤i okul, kentin varofllar›nda, sosyo ekonomik ve kültürel aç›dan avantajs›z durum-
da olan ö¤rencilerin devam etti¤i bir okuldu.

Okul aç›ld›, Ahmet Ö¤retmen büyük bir istekle derslerine bafllad›. Ama ne yap-
sa nafile, bir türlü sonuç alam›yordu. Ö¤renciler derslerle ilgilenmiyordu. Üstelik
Ahmet Ö¤retmen, s›n›f›nda bir türlü kontrolü sa¤layam›yordu. Ö¤renciler aras›n-
da ciddi davran›fl problemleri olanlar, birbirleriyle geçinemeyenler, okuldan ka-
çanlar, ödev yapmayanlar çok say›dayd›. Baz› ö¤renciler daha da ciddi, kötü al›fl-
kanl›klar edinmifllerdi.

Ahmet Ö¤retmen ö¤rencilerinin matematik ö¤renmekten de önemli baflka ge-
reksinimleri olabilece¤ini hemen fark etti. Üniversite ö¤rencisiyken “rehberlik”
alan›nda ders alm›flt›. Süratle ders notlar›na bir kez daha göz atarak, okulun-
daki rehberlik servisinin yolunu tuttu. Ahmet Ö¤retmen okul rehberlik örgütün-
deki uzmanlarla görüfltü. Onlar›n kendisine her türlü yard›m ve deste¤i verme-
ye haz›r olduklar›n› gördü¤ünde oldukça rahatlam›flt›. Okul rehberlik örgü-
tüyle birlikte ve velilerle iflbirli¤i içinde, ö¤rencilerine gerekli olan yard›mlar›
verebilecekti. Ö¤rencilerine matemati¤i sevdirebilmenin, onlar›n her birinin
matematikten baflar›l› olabilmelerinin öncelikle rehberlik ihtiyaçlar›na cevap
vermekten geçti¤ini biliyordu...

2 Rehber l ik

Anahtar Kavramlar
• Ö¤renci merkezli e¤itim
• Ö¤renci kiflilik hizmetleri

• Rehberlik
• Kendini gerçeklefltirme

‹çindekiler



G‹R‹fi
Küreselleflen dünyada hemen her konuda bafl döndürücü de¤iflmeler yaflanmakta-
d›r. Küreselleflen ve karmafl›klaflan dünyadaki de¤iflme ve geliflmeler, insanlara
sundu¤u yararlar›n yan› s›ra, baz› sorunlar› da beraberinde getirmifltir. Günümüz-
de bu de¤iflmeler, ivmesi artarak devam etmektedir. Özellikle biliflim teknolojile-
rindeki geliflmeler, ekonomik, sosyal, kültürel, e¤itim, adalet, sa¤l›k, güvenlik, üre-
tim, üretimin paylafl›lmas›, devlet yönetimi, devletin görevleri, toplumda bireyin
de¤eri ve insan haklar› gibi konularda köklü anlay›fl de¤iflikliklerine yol açmakta-
d›r. Günümüzde toplumlar aras›ndaki yar›fl h›zlanm›fl ve bu yar›fl› kazanabilmek
için toplumlar öncelikle kendi e¤itim sistemlerini sürekli olarak gelifltirme çabas›
içine girmifllerdir. Bu anlamda bugün dünyada “uzaktan e¤itim” önemini koru-
maktad›r. Okullarda dersler “teknolojik s›n›flar”da yap›lmaktad›r. ‹nternet her e¤i-
timcinin ve ö¤rencinin gündelik yaflam›n›n ayr›lmaz bir parças› haline gelmifltir. Bi-
liflim teknolojileri sayesinde bilgiye ulaflabilmek sorun olmaktan ç›km›flt›r. 

Bütün bu de¤iflme ve geliflmelere koflut olarak okulun ve ö¤retmenin görev ve
rolleri de de¤iflmektedir. Okulun sorumluluklar›, ö¤rencinin bak›m›n› ve güvenli-
¤ini sa¤lama; bedensel, sosyal, ruhsal sa¤l›¤›n› koruma; kiflisel, sosyal ve akademik
baflar›s›n› destekleme; sosyalleflmesini ve özgüven gelifltirmesini desteklenme; ö¤-
rencinin okula ulafl›m›n› sa¤lama, çal›flma yaflam›na haz›rlanmas› v.b olarak genifl-
lemifltir (Woolmore, 2006). Bununla birlikte okullarda zorbal›k, madde kullan›m›,
fliddet, cinsel istismar, okulu terk gibi davran›fllar›n giderek artt›¤› gözlenmektedir
(Oliver ve Candappa, 2003).

Okulun ve ö¤retmenin rolündeki de¤iflmelere koflut olarak ça¤dafl dünyada ge-
leneksel e¤itim yerini, ö¤renci merkezli e¤itim anlay›fl›na b›rakm›flt›r. Nitekim Türk
e¤itim sisteminde ö¤renci merkezli e¤itim anlay›fl›ndan söz edilmeye bafllanm›flt›r
(MEB, 2006, s.1). 

Ö¤renciyi merkeze alan e¤itim anlay›fl›nda, geleneksel e¤itim anlay›fl›n›n aksi-
ne ö¤renciler, ö¤renme ö¤retme sürecinde daha aktiftir. Ancak, ö¤renci merkezli
e¤itim, sadece ö¤renme ö¤retme sürecinde ö¤rencinin daha aktif olmas›yla s›n›rl›
olarak anlafl›lamaz. Bununla birlikte, ö¤renci merkezli e¤itimde programlar›n içe-
ri¤i ö¤rencilerin ilgi, yetenek, kiflilik özellikleri, ihtiyaçlar›, geliflim sorunlar› v.b.
dikkate al›narak düzenlenir. Ö¤rencilerin kendi niteliklerine uygun bir meslek
edinmelerinin yan› s›ra kiflisel geliflimleri ve mutlu olmalar›, bir bütün olarak kapa-
siteleri ölçüsünde geliflmeleri ve kendini gerçeklefltirmeleri temel hedeftir. Kendi
düflüncelerini özgürce ortaya koyabilir, yarat›c›l›¤›n›, üreticili¤ini, potansiyellerini
en üst düzeyde gelifltirebilirler. 

‹flte bu ünitede, ça¤dafl e¤itim sistemi, ça¤dafl e¤itimde ÖKH’ni kaç›n›lmaz k›-
lan nedenler, ÖKH’nin kapsam›, ÖKH aras›nda önemli bir yeri olan rehberlik hiz-
metleriyle rehberlikle ilgili baz› yanl›fl anlay›fllar konular›na yer verilmektedir. 

ÇA⁄DAfi E⁄‹T‹M S‹STEM‹
Bu k›s›mda, Türk milli e¤itiminin genel amaçlar› ile ça¤dafl e¤itimin amaçlar› ve ifl-
levleri, ça¤dafl e¤itim sistemlerinde ÖKH’ni zorunlu k›lan etmenler ve ça¤dafl e¤i-
tim sistemlerinde hizmet alanlar› konular› üzerinde durulacakt›r.

Ça¤dafl E¤itimin Amaçlar› ve ‹fllevleri
Ça¤dafl e¤itimin amaçlar›na geçmeden önce Türk milli e¤itiminin amaçlar›n› an›m-
samakta yarar vard›r. Türk milli e¤itiminin amaçlar›, 14/6/1973 tarihinde ç›kart›lan
ve daha sonra baz› de¤iflikliklerle birlikte halen yürürlükte olan 1739 say›l› Milli E¤i-
tim Temel Kanunu’nda “genel amaçlar ve “özel amaçlar” olarak flöyle ifade edilmifltir: 

31. Ünite  -  Ça¤dafl E¤it imde Ö¤renci  K ifl i l ik  Hizmet ler i  ve  Rehber l ik

Toplumlardaki artan aile içi
fliddet ve toplumdaki terör,
cinsel istismar, alkol ve
madde kullan›m›n›n 
artmas›, intihar olaylar›, 
iflsizlik, yar›flmac› e¤itim
sistemleri gibi sorunlara
ba¤l› olarak okullar›n ve ö¤-
retmenlerin geleneksel 
rolleri ve görevleri de 
de¤iflmektedir. 

Bu nedenle, ö¤renciyi
merkeze alan e¤itim 
sistemleri okullarda 
psikolojik dan›flma ve
rehberlik hizmetleriyle di¤er
ö¤renci kiflilik hizmetlerine
(ÖKH) önem vermektedir.



“ I - Genel amaçlar:
Madde 2 - Türk Milli E¤itiminin genel amac›,Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk ink›lap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyet-

çili¤ine ba¤l›;Türk Milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel de¤er-
lerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven
ve daima yüceltmeye çal›flan; insan haklar›na ve Anayasan›n bafllang›c›n-
daki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti
olan Türkiye Cumhuriyetine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunla-
r› davran›fl haline getirmifl yurttafllar olarak yetifltirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde
geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düflünme gücüne, genifl bir
dünya görüflüne sahip, insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er ve-
ren, topluma karfl› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler ola-
rak yetifltirmek;

3. ‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek gerekli bilgi, beceri, davran›fllar ve
birlikte ifl görme al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata haz›rlamak ve
onlar›n, kendilerini mutlu k›lacak ve toplumun mutlulu¤una katk›da bulu-
nacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak;
Böylece bir yandan Türk vatandafllar›n›n ve Türk toplumunun refah ve
mutlulu¤unu art›rmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,
sosyal ve kültürel kalk›nmay› desteklemek ve h›zland›rmak ve nihayet Türk
Milletini ça¤dafl uygarl›¤›n yap›c›, yarat›c›, seçkin bir orta¤› yapmakt›r.

II - Özel amaçlar:
Türk e¤itim ve ö¤retim sistemi,bu genel amaçlar› gerçeklefltirecek flekilde düzenle-
nir ve çeflitli derece ve türdeki e¤itim kurumlar›n›n özel amaçlar›, genel amaçlara
ve afla¤›da s›ralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.”

Türk milli e¤itiminin amaçlar› dikkatle incelendi¤inde özellikle 2 maddede be-
lirtilen “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›k-
l› flekilde geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere sahip kifliler yetifltirmek” ile 3.
maddede “‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek gerekli bilgi, beceri,
davran›fllar ve birlikte ifl görme al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata
haz›rlamak ve onlar›n, kendilerini mutlu k›lacak ve toplumun mutlulu¤u-
na katk›da bulunacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak” biçiminde ifa-
de edilen amaçlar›n ö¤renci kiflilik hizmetleri ve rehberli¤in amaçlar›yla büyük öl-
çüde örtüfltü¤ü görülecektir.

Ça¤dafl e¤itimin en genel amaçlar›ndan birisi ö¤rencinin, bütün yönleriyle ge-
liflmesi ve kendini gerçeklefltirmesine yard›m etmektir. E¤itimin bu amac› rehber-
li¤in de en genel amac›d›r. E¤itimin amaçlar› biraz ayr›nt›l› olarak aç›klanacak olur-
sa flunlar söylenebilir: Birincisi, e¤itim her bireyin kendisi için onu bir meslek sa-
hibi yapmak, çevreye uyumunu sa¤lamak ve kapasitesi ölçüsünde kendisini gelifl-
tirmek amaçlar›na yöneliktir. ‹kincisi, e¤itim bireyi topluma yararl› bir yurttafl ola-
rak yetifltirmeyi amaçlamaktad›r. Bu anlamda e¤itim, nitelikli insan gücü yetifltire-
rek toplumun ekonomik yaflam›na katmay›, bireyi ifl yaflam›nda verimli k›lmay›,
toplum düzeninin süreklili¤ini sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Bu amaçlar do¤rultu-
sunda ça¤dafl e¤itimden beklenen ifllev, ö¤rencilerin bedensel, zihinsel, sosyal,
psikolojik yönden bir bütün olarak geliflmelerine ve topluma etkin uyum sa¤lata-

4 Rehber l ik

Burada aç›kça ifade
edilmese de 1739 say›l›
yasa, e¤itim sistemimizde
ö¤renci kiflilik hizmetlerinin
sunulmas›n› zorunlu 
k›lmaktad›r.



cak mutlu ve üretken bireyler olarak yetiflmelerine yard›m etmektir. Bu iflleve sa-
hip ça¤dafl e¤itimin okul yap›s›nda, ö¤renci kiflilik hizmetlerinin bir hizmet alan›
olarak yer almas› kaç›n›lmazd›r.

Ça¤dafl e¤itimin genel amac› ve ifllevleri nelerdir?

Ça¤dafl E¤itim Sistemlerinde ÖKH’ni Zorunlu K›lan 
Etmenler 
Ça¤dafl e¤itim sistemlerinde ÖKH’ni zorunlu k›lan baz› durumlardan söz edilebilir.
Bunlardan baz›s› “girifl” ve “e¤itimin amaçlar› ve ifllevleri” k›s›mlar›nda belirtilmifl-
tir. Burada tekrar belirtilecek olursak, e¤itim sistemlerinde ÖKH’ni zorunlu k›lan
durumlar flöyle özetlenebilir:

1. H›zl› de¤iflme ve geliflmelere koflut olarak dünya küreselleflmifl ve karmafl›k
bir hal alm›flt›r. Bu de¤iflmeler insanlara sundu¤u nimeti gölgeleyecek kadar
çok ve karmafl›k sorunlar› da beraberinde getirmifltir (Bkz: Girifl k›sm›).

2. Bu de¤iflme ve geliflmeler her toplumun kurum ve kurulufllar›nda köklü an-
lay›fl de¤iflikliklerine neden olmufl; kiflisel ve sosyal düzeyde de¤erlerde cid-
di ve h›zl› de¤iflmeler yaflanm›flt›r. 

3. Bireyin iyilik halini (ruhsal, bedensel ve sosyal sa¤l›k) koruyabilmesi, gelir
da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, e¤itim, sa¤l›k, beslenme konular›n›n toplumsal
boyutta sorun olmaya devam etmesi, toplumlarda fliddetin yayg›nlaflmas›,
bar›fl›n  tehdit alt›na girmesi gibi konular geleneksel e¤itim sistemlerinin sor-
gulanmas›na neden olmufltur.

4. E¤itim, tüm toplum katmanlar› için temel bir hak olarak kabul edilmifl, e¤i-
timde f›rsat eflitli¤i benimsenmifl, bireysel farklar›n ve bireyin bütün yönle-
riyle geliflmesinin önemi anlafl›lm›fl, toplum yaflam›nda ve özellikle e¤itimde
bireyi merkeze koyan anlay›fllar geliflmeye bafllam›flt›r. Bununla birlikte okul
güvenli¤i, kötü madde kullan›m›, uyum ve davran›fl problemleri, okula
uyum ve devam, baflar›s›zl›k, özellikle k›z çocuklar›n okullaflmas› ve e¤itim
sistemi içinde tutulmas› konular›nda ciddi sorunlar ortaya ç›km›flt›r. De¤ifl-
me ve geliflmelerle birlikte ortaya ç›kan bu sorunlar e¤itim sistemlerinde
okul ve ö¤retmenin rol ve ifllevlerinde de¤iflmeleri beraberinde getirmifltir
(Oliver ve Candappa, 2003; Woolmore, 2006). 

5. De¤iflen ve karmafl›klaflan süreçte nitelikli insan gücüne olan gereksinim
artm›fl, e¤itimde bireyin sahip oldu¤u niteliklerin bilinmesi ve bireyin nite-
liklerine uygun bir alan ve meslek seçmesinin önemi anlafl›lm›fl; yeni mes-
lekler ve buna ba¤l› olarak yeni yüksek ö¤retim programlar›, yeni okul tür-
leri ortaya ç›km›fl, alternatif seçenekler aras›ndan bireyin kendine en uygun
karar› vermesi zorlaflm›flt›r.

6. Aile yap›s›nda ve ifllevlerinde de¤iflmeler olmufl (Yeflilyaprak, 2003, s.21),
kentleflmeye koflut olarak geleneksel aile yap›s›n›n yerini çekirdek aile al-
m›fl, ifl yaflam›na giren kad›n oran› daha da artm›fl, anne babalar›n ortalama
e¤itim düzeyi yükselmifl, aileler çocuklar›n› daha iyi yetifltirme aray›fl› içine
girmifl; buna karfl›n, aile içi fliddet artm›fl, özellikle, biliflim teknolojilerinde-
ki h›zl› geliflmeler nedeniyle çocu¤u etkileyen çok say›da etmen ortaya ç›k-
m›fl, anne babalar çocuklar›n›n yetifltirilmesi ve e¤itiminde ö¤retmenlerin
yan› s›ra baflka uzmanlara da ihtiyaç duymaya bafllam›fllard›r. 
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Kuflkusuz ÖKH ve rehberli¤i e¤itim sistemlerinde zorunlu k›lan etmenler bun-
larla s›n›rl› de¤ildir. Bütün bu ve burada ifade edilmeyen baflka etmenler, ö¤renci-
yi merkeze alan ça¤dafl e¤itim sistemlerinde e¤itimin “ö¤retim” ve “yönetim” gibi
boyutlar›na üçüncü bir boyut olarak “ö¤renci kiflilik hizmetleri (ÖKH)” ad› alt›nda
yeni bir boyutun eklenmesi gere¤ini ortaya koymufl; ÖKH’ne duyulan gereksinimi
art›rm›flt›r. Bu gereksinimi karfl›layabilmek amac›yla okullarda psikolojik dan›fl-
manlar (rehber ö¤retmen) görev yapmaktad›rlar. Psikolojik dan›flmanlarla birlikte
okullarda yönetici, ö¤retmen, anne baba ve di¤er ilgililerin de ÖKH kapsam›nda
çok önemli görevleri bulunmaktad›r (Kepçeo¤lu, 1985, s:206-208; MEB, 2002; Öz-
güven, 2000, s:263-271; Yeflilyaprak, 2003, s: 68-106).

Ça¤dafl E¤itim Sistemlerinde Hizmet Alanlar›
Ça¤dafl örgün e¤itimde üç temel hizmet alan› bulunmaktad›r:

1. Ö¤retim: Ö¤renciye bilgi ve beceri kazand›rmak ve ö¤rencinin zihinsel
güçlerini gelifltirme etkinliklerinin tümünü kapsamaktad›r.

2. Yönetim ve denetim: E¤itim ve ö¤retim etkinlikleriyle ö¤renci kiflilik hiz-
metlerinin gere¤i gibi sunulabilmesi için gerekli personel, araç gereç ve or-
tam› sa¤lama; programlar çerçevesinde sunulan hizmetin denetimini yap-
makla yükümlü olan örgütü kapsamaktad›r.

3. Ö¤renci kiflilik hizmetleri: Ö¤rencilerin, ö¤retim etkinliklerinden en etki-
li biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini tüm yönleriyle gelifltirmeleri
için, uygun ortam sa¤lamaya yönelik hizmetlerin tümünü kapsamaktad›r.
Ça¤dafl örgün e¤itimin üç hizmet alan› flekil 1.1’de gösterilmifltir

Ça¤dafl örgün e¤itimde bu üç temel hizmet grubunun amac›, ö¤rencinin bütün
kapasitelerini, kendisi ve toplumu için, en uygun düzeyde gelifltirmesine yard›m
etmektir. Dolay›s›yla bu hizmet alanlar›ndan herhangi birisi olmad›¤› taktirde, ora-
da ça¤dafl e¤itimden ve ça¤dafl e¤itimin amaçlar›n›n gerçekleflmesinden söz edile-
mez. ‹flte bu hizmet alanlar›ndan ö¤renci kiflilik hizmetleri, afla¤›da daha ayr›nt›l›
olarak ele al›nm›flt›r.
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Ça¤dafl örgün e¤itimde temel hizmet alanlar› nelerdir?

Ö⁄RENC‹ K‹fi‹L‹K H‹ZMETLER‹ (ÖKH)
Yukar›da belirtildi¤i gibi, ÖKH ça¤dafl örgün e¤itim kurumlar›nda profesyonel ola-
rak sunulan üç temel hizmet alan›ndan birisidir. Bir e¤itim kurumunda e¤itim ve
ö¤retim ifllerini yürütmekle görevli ö¤retmenler bulunmaktad›r. Bu e¤itim kuru-
munun kendinden beklenen amaçlar› ve ifllevleri ne derecede yerine getirip getir-
medi¤iyse e¤itim yönetici ve deneticileri taraf›ndan izlenmekte ve de¤erlendiril-
mektedir. ÖKH ise okulda, ö¤renciye ö¤retim çal›flmalar›ndan ayr›, s›n›f ö¤retimi
d›fl›nda sa¤lanan ve ö¤rencinin duygusal, sosyal, fiziksel yönden bir bütün olarak
sa¤l›kl› bir flekilde geliflmesine yard›m eden hizmetleri kapsar. 

ÖKH’nin Amac›
ÖKH’nin amac›; e¤itim süreci içerisinde ö¤retim ve yönetim etkinliklerine paralel
olarak, ö¤rencinin e¤itim ö¤retim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmas›n› sa¤-
lamak ve ö¤renim baflar›s›n›n yükselmesini gelifltirmek, ö¤rencinin güçlü bir kifli-
lik gelifltirmesine ve çevreye uyum sa¤lamas›na; ö¤rencinin duygusal, sosyal, fizik-
sel yönden geliflmesine, ortam haz›rlayarak bir bütün olarak sa¤l›kl› bir flekilde ge-
liflmesine olanak sa¤layacak e¤itim ortam›n› yaratmak, giderek ö¤rencinin kapasi-
tesi ölçüsünde geliflmesine ve kendini gerçeklefltirmesine yard›m etmektir. 

ÖKH’ni, ö¤retim ve yönetim hizmetleri kadar önemli oldu¤unu kabul eden
ça¤dafl e¤itim anlay›fl›; okul taraf›ndan, ö¤renciye uygun geliflme ortam›yla yeterli
olanaklar sunuldu¤unda onun, kendini bütün yönleriyle gelifltirmesine ve kendini
gerçeklefltirme potansiyeline sahip oldu¤unu kabul eder. Öyleyse okul, bu ortam›
ve olanaklar› ö¤rencilere sunmal›d›r. ÖKH kapsam›nda okulun, ö¤rencilere sun-
mas› beklenen bu hizmetler nelerdir? Baflka deyiflle, ÖKH kapsam›nda ne tür hiz-
metler yer almaktad›r? ÖKH kapsam›nda okulun, ö¤rencilere sunmas› beklenen
hizmetler afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.

ÖKH’nin Kapsam›
Asl›nda, ÖKH, okula yeni gelen ö¤rencilerin, okula kay›t kabul ifllemleriyle devam
ve disiplin ifllerinden psikolojik dan›flma hizmetlerine kadar, genifl bir hizmet gru-
bunu kapsar. Ancak, ö¤rencilerin okula kay›t kabul ifllemleriyle, devam ve disiplin
iflleri, okul yönetiminin yapmak zorunda oldu¤u ola¤an ifllerdendir. ÖKH kapsa-
m›nda ö¤rencilere sunulacak di¤er hizmetleri befl bafll›k alt›nda toplamak müm-
kündür (Kepçeo¤lu, 1985, s.25-29: Yeflilyaprak, 2003, s. 5-6). Bu hizmetlerin her
biri afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r:

Sa¤l›k Hizmetleri: Sa¤l›k hizmetleri; ö¤rencilerin sa¤l›klar›n› korumaya yö-
nelik her türlü hizmeti kapsar. Bu amaçla ö¤rencilere sa¤l›k e¤itimi verilebi-
lir. Bu e¤itimde sa¤l›k uzmanlar›ndan yararlan›l›r. Tüm ö¤rencileri kapsayan
sa¤l›k taramalar› yap›larak sa¤l›k sorunu olan ö¤rencilerin kontrolleri yap›-
l›r. Aileyle iflbirli¤i içinde ö¤rencinin tedavisi sa¤lan›r.
Sosyal Yard›m Hizmetler: Sosyal yard›m hizmetleri, ö¤rencilere burs ve
kredi olanaklar› sa¤layarak parasal yard›mda bulunmak, gereksinim duyan
ö¤rencileri yurt ya da pansiyonlara yerlefltirmek, kantin ve yemekhaneler
arac›l›¤›yla beslenme olanaklar› sunmak, okula rahat gelifl ve dönüfllerini
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kolaylaflt›rmaya yönelik ulafl›m hizmetleriyle gereksinim duyan ö¤rencilere
ifl bulmak gibi çeflitli hizmetleri kapsamaktad›r.
Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Sosyal ve kültürel hizmetler; ö¤rencilere,
bofl zamanlar›n› en verimli biçimde de¤erlendirebilmeleri için olanaklar
sunmak, ö¤rencilerin ilgilerine göre yönelebilecekleri sportif, sanatsal, kül-
türel etkinlikler planlamak ve yürütmek gibi hizmetleri kapsamaktad›r.
Özel Yetifltirme Hizmetleri: Özel yetifltirme hizmetleriyle ö¤rencilerin ö¤-
renim baflar›lar›n› desteklemek, baflar›s›zl›klar› önlemek, gereksinim duyan
ö¤rencileri akademik yönden daha da gelifltirebilmek için özel olarak yetifl-
tirmek, ö¤rencilerin özel yeteneklerini ortaya ç›karmak ve gelifltirmek için
çal›flmalar yapmak, gereksinim duyan ö¤rencilere çeflitli kurs olanaklar›
sunmak gibi hizmetleri kapsamaktad›r.
Rehberlik Hizmetleri: Rehberlik hizmetleri, çok genifl hizmetler grubunu
ifade etmektedir. Bu hizmet alanlar›n› aç›klamadan önce “rehberlik nedir?
rehberli¤in amac› nedir? rehberlik ne de¤ildir?” sorular› yan›tlanacak; daha
sonra bu alanlar s›ras›yla aç›klanacakt›r. 

ÖKH kapsam›nda ö¤rencilere sunulacak hizmetler neler olabilir?

REHBERL‹K

Rehberlik Nedir?
“Rehberlik nedir?” sorusunun yan›t› rehberli¤in tan›m›nda bulunmaktad›r. Rehber-
li¤in çok çeflitli tan›mlar› yap›lm›flt›r. Bu tan›mlardan birinde rehberlik, “bireyin en
verimli bir flekilde geliflmesini, doyum verici uyumlar sa¤lamas›nda gerekli olan
tercihleri, yorumlar›, planlar› yapmas›na, kararlar vermesine yarayacak bilgi ve be-
cerileri kazanmas›na, bu tercihlerle kararlar› yürütebilmesi için bireye yap›lan sis-
temli ve profesyonel bir yard›m” olarak tan›mlamaktad›r (Tan, 1992, s.71-81)

Bir baflka tan›mda rehberlik; “bireyin kendini anlamas›, çevredeki olanaklar› ta-
n›mas› ve do¤ru kararlar vererek özünü gerçeklefltirebilmesi için yap›lan sistema-
tik ve profesyonel yard›m süreci” olarak ele al›nmaktad›r (Kuzgun, 1992, s. 3-28). 

Bir baflka tan›mda rehberlik; “kendini anlamas›, problemlerini çözmesi, gerçek-
çi kararlar almas›, kapasitelerini gelifltirmesi, çevresine sa¤l›kl› ve dengeli bir uyum
göstermesi, böylece kendini gerçeklefltirmesi için uzman kiflilerce bireye yap›lan
psikolojik yard›mlar” olarak tan›mlamaktad›r (Kepçeo¤lu, 1985, s.11).

Rehberlik farkl› kiflilerce farkl› tan›mlanm›fl gibi görünse de tan›mlarda vurgu-
lanan baz› ortak noktalar bulunmaktad›r. Bu ortak noktalar› befl maddede topla-
mak mümkündür (Alt›ntafl, 2007, s. 4-6; Bak›rc›o¤lu, 2000, s.6-7; Girgin, 2004, s. 6-
7; Kepçeo¤lu, 1985, s.9-10).

1. Rehberlik bireye yard›m etme iflidir: Rehberlik yard›m›, psikolojik bir iliflki
içinde sunulabilir. Rehberlik yard›m›nda bireye nasihat etme, yol gösterme,
onun ad›na kararlar verme yoktur. Rehberlik yard›m›, amaçl› bir yard›md›r.
Bu amaçl› yard›m sürecinde yard›m alan kifli (Dan›flan) bir de yard›m sunan
kifli (Dan›flman) vard›r. Rehberlikte hem yard›m alan, hem de yard›m veren
önemlidir. Rehberlik sürecinde, her iki taraf›n gönüllülü¤ü esast›r.

2. Rehberlik yard›m› bireye dönüktür: Birey, kendine özgü, biricik, de¤erli ve
geliflmekte olan, gelifltirilecek bir kapasitesi bulunan biridir. Rehberlikte ifle
yaramayan bir birey yoktur. Rehberlikte bireyin kapasitesine güvenilir. Pro-
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fesyonel düzeyde yard›m edildi¤i taktirde her birey kendine yetebilir, ken-
di sorunlar›n› en uygun yolla çözebilir. Bireyin baz› sorunlar›n›n olmas› o bi-
reyin “normal d›fl›” oldu¤u anlam›na gelmez. Rehberlikte her birey normal-
dir. Dolay›s›yla her birey yaflam›n›n her döneminde, rehberlik yard›m›na ge-
reksinim duyabilir.

3. Rehberlik hizmetleri sitemli olarak ve profesyonel düzeyde sunulabilir: Reh-
berlik yard›m› bilimseldir; bilimsel ilkeler ve yöntemlerle belirli bir plan,
program ve sistem içinde sunulur. Rehberlik yard›m›; alana özgü, özel bir
ö¤renim görmeyi gerektiren, özel bir uzmanl›k alan›d›r. Bu nedenle rehber-
lik hizmetleri, bu alanda yetiflmifl kiflilerce sunuldu¤unda etkili olabilir; ama-
törce sunulamaz.

4. Rehberlik, bir süreçtir: Rehberlik, birbirine dayal› bir dizi aflamalar› içeren ve
süreklilik gösteren bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinin amac›na ulaflabil-
mesi belli bir süre gerektirir. Rehberlik, insan›n oldu¤u her yerde ve her in-
san›n, her döneminde gereksinim duyulaca¤› bir hizmettir.

5. Rehberli¤in esas›, bireyin kendini gerçeklefltirmesine yard›m etmektir: Ken-
dini gerçeklefltirme kavram› “Rehberli¤in Amac›” k›sm›nda aç›klanm›flt›r.

Rehberli¤in farkl› tan›mlar›nda vurgulanan ortak noktalar nelerdir?

Rehberli¤in Amac›
Rehberli¤in amac›, rehberli¤in anlam›nda, ilke ve kavramlar›nda sakl›d›r. Baflka
deyiflle, kendini gerçeklefltirme, psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›ndaki tüm
hizmet alanlar›n›n amac› olarak kabul edilmektedir. Ö¤renciyi merkeze alan ça¤-
dafl e¤itim sistemlerinin amaçlar›ndan birisi de ö¤rencinin kendini gerçeklefltirme-
sine yard›m etmektir. Görülece¤i gibi, psikolojik dan›flma ve rehberlik ile ça¤dafl
e¤itim sistemlerinin amac› örtüflmektedir. Her ikisi de ö¤rencinin kendisini gerçek-
lefltirmesine yard›m etmeyi amaçlamaktad›r. Öyleyse kendini gerçeklefltirme ne-
dir? Bu kadar önemli olan kendini gerçeklefltirme kavram›n› biraz aç›klamakta
yarar vard›r. 

Kendini gerçeklefltirme, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerine yer ve-
ren, dolay›s›yla ö¤renciyi merkeze alan, ça¤dafl e¤itim sisteminde önemli bir kav-
ramd›r. Kendini gerçeklefltirme, ‹nsanc› Psikoloji’nin en önemli kavramlar›ndan bi-
risidir. Kendini gerçeklefltirme kavram›n›n bugünkü düzeye eriflmesinde ve psiko-
lojik dan›flma ve rehberlik alan›na kazand›r›lmas›nda Abraham Maslow ile Carl Ro-
gers’›n büyük katk›lar› olmufltur. Maslow’a göre, insan›n temel ihtiyaçlar hiyerarfli-
sinin en üst basama¤›nda yer alan “kendini gerçeklefltirme” insan davran›fllar›na
yön veren tek ve temel güdüdür. Rogers ise “tam verimlilik” ya da “tam kapasitey-
le fonksiyonda bulunma” (fully-functioning) kavramlar›n› kendini gerçeklefltirme
kavram›yla ayn› anlamda kullanm›flt›r (Rogers, 1959; Raskin, 1985, s. 157-158).

Maslow ve Rogers’a göre, kendini gerçeklefltirmekte olan birey ruh sa¤l›¤› ye-
rinde ça¤dafl bir bireydir. Kendini gerçeklefltirmekte olan bireylerin nitelikleri flöy-
le s›ralanabilir: 

Kendini gerçeklefltirmekte olan birey;
1. Daha yeterli bir kiflili¤e sahiptir, daha verimlidir.
2. Kendisini tan›r, kim oldu¤unu gerçekçi bir gözle de¤erlendirir, kim olabile-

ce¤i hakk›nda tutarl› bir görüfle sahiptir. 
3. Kendisinin oldu¤u kadar, baflka insanlar› ve do¤ay› da de¤erli kabul eder,

sayg› duyar. Hem kendisi, hem baflkalar› hakk›nda olumlu düflüncelere
sahiptir. 
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4. Demokratik karakter yap›s›na sahiptir. Evrensel insan de¤erlerine sayg› du-
yar ve bu de¤erleri gelifltirmeye çal›fl›r. 

5. Zaman› verimli bir flekilde de¤erlendirir, 
6. Geçmiflten çok gelece¤e dönüktür. 
7. Yarat›c› ve üreticidir. 
8. Tam kapasiteyle fonksiyonda bulunur. 
9. ‹çinden geldi¤i gibi davran›r, 
10.Duygular›n› aç›¤a vurmaktan kaç›nmaz. 
11. Espiritüeldir. 
12. Aç›k fikirlidir, 
13. De¤iflmelere ve yeni yaflant›lara aç›kt›r. 
14. Kültürlenmeye karfl› direnifl içindedir.
Kuflkusuz kendini gerçeklefltirmekte olan bireyin özellikleri bunlarla s›n›rl› de-

¤ildir, baflka özellikler de söylenebilir. Ancak, burada önemli olan, okuyucunun
mümkünse, bir tart›flma ortam› yaratarak, bu özelliklerin ne anlama geldi¤ini anla-
maya çal›flmas›d›r. 

Bu nedenle kendini gerçeklefltirmifl bireyden de¤il; gerçeklefltirmekte olan bi-
reyden söz edilebilir. ‹flte psikolojik dan›flma ve rehberli¤in amac›, yukar›da belir-
tilen nitelikler bak›m›ndan, bireyin geliflmesini desteklemek ve böylece bireyin
kendini en üst düzeyde gerçeklefltirmesine yard›m etmektir. Ö¤renciyi merkeze
alan ça¤dafl e¤itim sistemlerinin amaçlar›ndan birisi de ö¤rencinin kendini gerçek-
lefltirmesine yard›m etmek oldu¤una göre, ça¤dafl e¤itimin ayr›lmaz bir parças›
olan psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsam›nda çeflitli etkinlikler
gerçeklefltirilirken “bireyin kendini gerçeklefltirmesine yard›m etme” amac›n›
okul yöneticileri, ö¤retmenler ve okul rehberlik servisi uzmanlar›n›n göz ard› et-
memeleri gerekir. 

“Kendini gerçeklefltirme bir süreçtir” ne demektir?

Rehberlikte Baz› Yanl›fl Anlay›fllar
Rehberlikle ilgili kimselerde ve rehberlik yard›m› alan ö¤rencilerde rehberlikle il-
gili yanl›fl baz› anlay›fllar ve bu anlay›fllara dayal› uygun olmayan beklentiler göz-
lenmektedir. Bunlar k›saca flöyle özetlenebilir (Girgin, 2004, s. 12-13; Kepçeo¤lu,
1985, s. 23-25):

1. Rehberlik yard›m› tek yönlü olarak psikolojik dan›flman›n, yard›m
almaya gelen kifliye (dan›flan) verdi¤i yard›md›r: Bu anlay›fl do¤ru de-
¤ildir. Rehberlik süreci tek yönlü de¤il, dan›flanla dan›flman aras›nda karfl›-
l›kl› sayg› ve güvene dayal›, karfl›l›kl› bir iletiflim sürecidir.

2. Rehberlik anlay›fl›nda dan›flman, dan›flan›n sorunlar›n› onun ad›na
çözer: Bu anlay›fl ve beklenti do¤ru de¤ildir. Do¤ru rehberlik anlay›fl›nda
dan›flan›n kendi sorunlar›na en uygun çözümü yine kendisinin bulabilecek
kapasiteye sahip oldu¤u inanc› vard›r. Bu nedenle dan›flan kararlar›n› ken-
disi verir ve verdi¤i kararlar›n sorumlulu¤unu da üstlenir. Dan›flman, dan›-
flan ad›na kararlar veremez.

3. Rehberlik bireyin sadece psikolojik duygusal sorunlar›yla ilgilenir:
Bu anlay›fl do¤ru de¤ildir. Rehberlik, psikolojik, duygusal, sosyal, cinsel, zi-
hinsel, bedensel, ahlaki, kültürel, akademik, v.b. bireyin bütün yönlerden
geliflimiyle ilgilenir. 
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4. Rehberlik hizmetleri kapsam›nda yöntem ve teknikleri kullanmak

bir amaçt›r: Bu anlay›fl do¤ru de¤ildir. Çünkü rehberlik kapsam›nda kulla-
n›lan bütün yöntemler, testler ve test d›fl› teknikler amaç de¤il araçt›r. Bu
yöntem ve araçlar› kullanman›n amac›, birey hakk›nda do¤ru bilgiler topla-
mak ve toplanan bilgileri mutlaka en k›sa sürede kullanarak bireyin bir so-
rununun çözümüne katk› sa¤lamak bir ihtiyac›n› karfl›lamakt›r.

5. Rehberlik bir derstir: Hay›r, rehberlik bir ders de¤ildir. Rehberlikte bireyi s›-
nav yapmak, de¤erlendirmek, not vermek yoktur. 

6. Rehberlik bir disiplin arac›d›r, gerekti¤inde ö¤renciyi yarg›lar ve ce-

zaland›r›r: Hay›r, rehberlik bir disiplin arac› de¤ildir, ö¤renciyi yarg›lamaz,
suçlamaz, cezaland›rmaz. Bu nedenle okul rehberlik servisleri okuldaki di-
siplin sorunlar›n›n bafl sorumlusu, “yaramaz” ö¤rencilerin gönderildi¤i, ö¤-
rencinin “hesab›n›n görüldü¤ü” bir yer de¤ildir. 

7. Rehberlik bir sorunu hemen çözen, bir ihtiyac› an›nda gideren bir

aland›r: Hay›r, rehberlik, bir sorunu an›nda çözebilen, bir ihtiyac› hemen
karfl›layan sihirli bir güce sahip de¤ildir. Bu nedenle okullarda ö¤renciler,
anne babalar, ö¤retmenler ya da yöneticiler, ortaya ç›kan bir sorunu, okul
rehberlik servisinin hemen çözmesini beklemeleri gerçekçi de¤ildir, bilimsel
de¤ildir. Rehberlik alan›n›n sihirli bir gücü olmad›¤› gibi sorunlar›n çözümü
için önceden haz›rlanm›fl reçeteleri de bulunmamaktad›r.

8. Rehberlik hizmetleri sadece sorunu olan bireylere yöneliktir: Rehber-
lik hizmetleri hem sorunu olan, hem de sorunu olmayan tüm ö¤rencilere
yöneliktir. Ö¤renciler rehberlik servislerine bir sorunlar›n›n çözümü, bir ih-
tiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, kendini çeflitli yönleriyle tan›ma, alternatif seçe-
nekler aras›ndan kendisine en uygun olan› seçme, meslekler ve programlar
hakk›nda bilgi edinme, verimli ders çal›flma yollar›n› ö¤renme sosyal destek
kaynaklar› hakk›nda bilgi edinme, sosyal destek sistemlerini güçlendirme
gibi çeflitli amaçlarla baflvurarak rehberlik yard›m› alabilirler (Gladding,
1996, s.388-406). Bu nedenle, rehberlik servisine sadece sorunu olan kimse-
lerin baflvurdu¤u; ve baflvuranlar›n “sorunlu” kimseler oldu¤u düflüncesi
do¤ru de¤ildir.

Rehberlikle ilgili kimselerde ve ö¤rencilerde gözlenen rehberlikle ilgili yanl›fl baz› anla-
y›fllar nelerdir?

Rehberlikte Hizmet Alanlar›
Rehberlikte hizmet alanlar› dokuz grupta ele al›nm›flt›r (Yeflilyaprak, 2003, s. 9-14;
Kepçeo¤lu, 1985, s. 92-113). Rehberlik hizmetleri kapsam›nda sunulacak bu hiz-
met alanlar›, hizmetin verildi¤i kurumun özelliklerine ya da kurumdaki bireyle-
rin niteliklerine ve gereksinimlerine ba¤l› olarak de¤iflebilir. Ancak burada, reh-
berlikteki hizmet alanlar›, okullarda ö¤rencilere sunulmas› beklenen rehberlik
hizmetleri kapsam›nda ele al›nm›flt›r. Okullar için rehberlikte hizmet alanlar› fie-
kil 1.2’de gösterilmifltir.
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fieki 1.2’den de izlenece¤i gibi, rehberlikte hizmet alanlar›n›n merkezinde psiko-
lojik dan›flma hizmet alan› bulunmaktad›r. Rehberlik hizmet alanlar› bir bütündür,
birbirini tamamlar. Her hizmet alan› k›smen birbirini kapsamakla birlikte kendine
özgü etkinlikleri de içerir. fiimdi rehberlikteki hizmet alanlar›n› s›ras›yla ele alarak
k›saca aç›klayabiliriz. 

Psikolojik Dan›flma: Psikolojik dan›flma, bireyin, karar verme, problem çözme
gereksinimini karfl›layarak geliflim ve uyumunu sürdürmesiyle kendini gerçeklefltir-
mesine yard›mc› olmak için, bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yard›m iliflkisidir.

Psikolojik dan›flma hizmetleri, tüm rehberlik hizmetlerinin özünü oluflturur. Psi-
kolojik dan›flma hizmetinden yoksun rehberlik hizmeti tam say›lamaz. Psikolojik
dan›flma hizmetleri, di¤er rehberlik hizmetleri aras›nda daha teknik ve mutlaka uz-
man personel taraf›ndan sunulabilecek hizmetlerden oluflur. 

Okullarda, geliflmek, kendini çeflitli yönleriyle tan›mak isteyen, çeflitli uyum so-
runlar› olan, karar verme güçlü¤ü çeken, gelece¤e dönük ö¤renim, meslek seçme
planlar› bulunan, kiflisel ve sosyal problemler yaflayan, okulu, ailesi; ve baflkalar›y-
la iliflki kurma konusunda problemleri olan, baflar›s›zl›k, gerginlik ya da zorlanma-
lar v.b. yaflayan ö¤renciler, psikolojik dan›flma hizmetinden yararlanabilirler. Ö¤-
rencilerin yan› s›ra ö¤retmenler ve veliler ö¤rencilere destek olabilmek için, hem
kendi kiflisel sorunlar›na çözüm bulabilmek ve geliflmek, hem de kendini çeflitli
yönleriyle tan›mak amac›yla psikolojik dan›flma hizmetlerinden yararlanabilirler 

Psikolojik dan›flma alan› çok genifltir. Burada bu alan› ayr›nt›lar›yla anlatma ola-
na¤› bulunmamaktad›r. Ancak, flu kadar› belirtilmelidir ki psikolojik dan›flma ala
n›, kendine özgü kuramsal temelleri olan, çeflitli yaklafl›mlara göre farkl› yöntem
ve teknikleriyle kendine özgü amaç ve ilkeleri, anlay›fl›, etik kurallar› bulunan pro-
fesyonel bir aland›r. Dolay›s›yla psikolojik dan›flma hizmeti sunabilmek için, uzun
bir e¤itim sürecinden geçmek, alanla ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmak ge-
rekir. Bu nedenle psikolojik dan›flma hizmeti, alanda yetiflmifl uzman kifliler, yani,
psikolojik dan›flmanlar taraf›ndan sunulabilir.

Okullarda, psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›n›n, ilgililerce yeterince anlafl›l-
d›¤› ve kabul gördü¤ü söylenemez. Okullarda, tüm ö¤rencilere yönelik psikolojik
dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin gere¤i gibi sunulmas›nda, olanaklar ve ortam
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aç›s›ndan, ciddi engellerle karfl›lafl›lmaktad›r. Ancak 1999 Marmara depreminden
sonra, deprem bölgesindeki okullarda, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri
kapsam›nda ö¤renci, veli ve ö¤retmenlere yönelik UNICEF ile birlikte önemli hiz-
metlerin sunulmas›, ilgililerde uyar›c› etki yaratm›fl, bu nedenle de ülkemizde psi-
kolojik dan›flma ve rehberlik alan›n›n önemi daha iyi anlafl›lmaya bafllanm›flt›r. Bu-
nunla birlikte okullarda psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin gere¤i gibi
sunulabilmesi için flu noktalar›n alt› çizilmelidir.

1. Her düzey ve türdeki tüm okullarda rehberlik servisleri kurulmal›d›r.
2. Ö¤rencilere, velilere ve ö¤retmenlere psikolojik dan›flma ve rehberlik hiz-

metleri hakk›nda yeterli bilgi sunulmal›d›r.
3. Okullardaki rehberlik servisleri odalar, araç gereç, uzman personel v.b. ba-

k›m›ndan donan›ml› ve yeterli hale getirilmelidir.
4. Okullardaki rehberlik servislerine, psikolojik dan›flma hizmetlerini sunabile-

cek, alanda yetiflmifl uzmanlar atanmal›d›r. Alan d›fl›ndan kimseler kesinlik-
le atanmamal›d›r.

5. Okullardaki rehberlik servisleri personelinin denetimi de yine psikolojik da-
n›flma ve rehberlik alan›nda yetiflmifl denetçiler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Bu-
nun için; MEB, psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda master düzeyinde
e¤itim görmüfl kimseleri bir kurstan geçirerek, “rehber denetçi” olarak ata-
mal›d›r.

6. Ö¤retmen yetifltiren yüksek ö¤retim programlar›n›n içeri¤ine, psikolojik da-
n›flma ve rehberlik alan›yla ilgili dersler konularak; ö¤retmen adaylar›n›n,
psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda, kendilerine düflen görevler konu-
sunda iyi yetifltirilmeleri, psikolojik dan›flma ve rehberlik konusunda do¤ru
bir anlay›fl kazanmalar› sa¤lanmal›d›r.

Bireyi Tan›ma: Birey tan›ma kavram›, bireyin kendisini yine kendisinin tan›-
mas›; ayr›ca bireyi bir baflkas›n›n tan›mas› olmak üzere iki boyutu vurgulamakta-
d›r. Dünyan›n en zor ifli birey tan›makt›r. Zor oldu¤u kadar da önemlidir. 

Kendisini çeflitli yönleriyle tan›yan birey do¤ru, gerçekçi kararlar verebilir. “Ben
nas›l biriyim, ne olmak istiyorum, ne olabilirim ya da olamam?” Sorular›na do¤ru
yan›tlar bulan birey, daha gerçekçi kararlar alabilir, kendisini üstün ve zay›f yön-
leriyle tan›r, zay›f yönlerini gelifltirebilir, üstün yanlar›n› kullan›r. Böylece, ça¤dafl
dünyan›n zorlu yaflam koflullar›yla bafla ç›kabilir ve çevreye etkili biçimde uyum
sa¤layabilir.

Rehberlik hizmetleri kapsam›nda ö¤renciyi tan›man›n amac› bireyler aras›nda-
ki farklar› ortadan kald›rmak de¤il; ö¤rencinin kendisini tan›mas›na yard›m etmek,
ö¤renciler aras›ndaki farklar› ortaya ç›karmak ve böylece her ö¤rencinin sahip ol-
du¤u nitelikleriyle bütün halinde geliflmesine, karfl›laflt›¤› problemlerin çözümün-
de ona sistematik olarak yard›m edebilmek, gelece¤e yönelik gerçekçi kararlar
vermesine ve kendini gerçeklefltirmesine katk›da bulunabilmektir.

Ö¤rencilerin, kendi niteliklerine uygun bir meslek edinmelerinin yan› s›ra, ki-
flisel geliflimleri, mutlu olmalar›, bir bütün olarak kapasiteleri ölçüsünde geliflmele-
ri ve kendini gerçeklefltirmeleri temel hedeftir. Bu nedenle ö¤renciyi merkeze alan
e¤itim sistemleri okullarda psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleriyle di¤er ö¤-
renci kiflilik hizmetlerine önem verir. Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleriy-
le di¤er ö¤renci kiflilik hizmetleri kapsam›nda ö¤rencilerin, geliflmelerine ve ken-
dini gerçeklefltirmelerine yard›mc› olabilmek için, ö¤rencileri çeflitli yönleriyle ta-
n›maya gereksinim vard›r.
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Ö¤rencilere, kendi niteliklerine uygun e¤itsel programlar ve meslekler seçme-
lerinde; baflar›s›zl›k ve uyum sorunlar›n› çözebilmelerinde yard›mc› olabilmek için
her fleyden önce ö¤rencinin s›n›rl› ve güçlü yanlar›, sa¤l›k durumu, alg›lar›, genel
ve özel yetenekleri, ilgileri, kiflilik özellikleri, bilgi ve becerileri, baflar›s›, benlik al-
g›s›, tutum, de¤er, inanç ve fikirleri, ailesel nitelikleri, çevresi, sosyal destek siste-
mi v.b. niteliklerinin bilinmesine gereksinim vard›r.

Ö¤rencileri çeflitli yönleriyle tan›mak amac›yla ilgi envanterleri, yetenek ve ba-
flar› testleri, kiflilik test ve envanterleri gibi test tekniklerinin yan› s›ra, gözlem, gö-
rüflme, otobiyografi, sosyometri, bil-kim, sosyodrama, psikodrama, derecelendir-
me ölçekleri, anket arzu listeleri, problem tarama listeleri gibi test d›fl› çeflitli tek-
niklerden yararlan›lmaktad›r. Bu tekniklerinin s›n›fland›r›lmas›nda farkl› ölçütler
kullan›lmaktad›r. Bir ölçüte göre bireyi tan›ma teknikleri; (1) test teknikleri, (2) test
d›fl› teknikler olarak iki grupta toplanmaktad›r. Bir di¤er ölçüte göreyse bireyi ta-
n›ma teknikleri standart testler, durumsal testler (situational tests), kendini anlatma
teknikleri (self-report technics) gözlemsel teknikler (observational technics) olmak
üzere s›n›fland›r›lmaktad›r (Özgüven, 1998, s. 60-69; Y›ld›r›m, 156).

Ö¤retmenler, psikolojik dan›flmanlar ve di¤er e¤itim uzmanlar› çeflitli teknikler
arac›l›¤›yla ö¤renci hakk›nda elde edilen bilgilerden yararlanarak onun e¤itimine,
bütün olarak geliflmesine ve kendini gerçeklefltirmesine yard›m edebilmektedirler.
Bu nedenle, ça¤dafl e¤itim sistemleri; merkezinde, psikolojik dan›flma ve rehberlik
hizmetlerinin yer ald›¤›, ö¤renci kiflilik hizmetlerini öngörmektedir. Bireyi tan›ma
hizmetleriyse PDR hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r. Sonuç ola-
rak, bütün bunlar, ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak bireyin (ö¤rencinin),
çeflitli yönleriyle tan›nmas› gere¤ini ortaya koymaktad›r.

Bireyi tan›ma çal›flmalar› sürecinde, tüm ilgililerin dikkatten uzak tutmamalar›
gereken baz› ilkeler vard›r. Bunlar k›saca maddeler halinde afla¤›da sunulmufltur
(Özgüven, 1998, s. 68-69; Y›ld›r›m, 2007, s. 153-154):

1. Bireyi tan›ma, bireyin kendisini kendisine tan›tmay› amaçlamal›d›r.
2. Bireyi tan›mada, psikometrik özellikleri yeterli olmak kayd›yla, birden fazla

araçtan yararlan›lmal›d›r.
3. Bireyin bütün yönlerini tan›man›n olanaks›z oldu¤unu hat›rda tutularak,

olabildi¤ince farkl› olan yönleriyle bireyi tan›maya çal›fl›lmal›d›r.
4. Sonuçlar›ndan yararlan›lmayacak hiç bir bilgi toplama arac›, bireyi tan›ma

arac› olarak kullan›lmamal›d›r.
5. Bireyi tan›mak amac›yla , birden fazla bireyi tan›ma arac›n›, belli bir zaman-

da kullanmal›, bunlar›n sonuçlar›n› birlikte yorumlamal›d›r.
6. Bireyi tan›ma amac›yla kullan›lan tekniklerin her birinin belli koflullarda ve

belli amaçlar için kullan›labilece¤i unutulmamal›d›r.
7. Bireyi tan›ma tekniklerinin uygulanmas›nda ve sonuçlar›n yorumlanmas›n-

da, ö¤renciyle ilgili olan tüm bireylerin iflbirli¤i yapmas›na dikkat edilmelidir.
8. Bireyi tan›ma etkinliklerinden bütün ö¤rencilerin yararlanmas› gerekir. An-

cak; bireyi tan›man›n sadece sorunlu ö¤rencilere yönelik bir hizmet olmad›-
¤› unutulmamal›, bireyi tan›ma tekniklerinin bütün ö¤rencilere uygulanma-
s›n›n gerekmedi¤i de bilinmelidir.

9. Bireyi tan›ma hizmetinin, anl›k bir hizmet olmad›¤›n›, gözard› etmeden, ö¤-
rencileri de¤iflik zamanlarda sürekli olarak tan›maya çal›flmal›d›r.

10. Bireyi tan›ma teknikleriyle elde edilen bilgiler, vakit geçmeden ilgililerin ya-
rar›na sunulmal›, uzun süre sakland›ktan sonra kullan›lacak olan bilgilerin
flimdiki durumu yans›tmayabilece¤i unutulmamal›d›r.
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11. Bireyi tan›ma amac›yla toplanan bilgiler içinde, özel ve gizli olanlar›n gizli
li¤i korunmal›, bu özellikleri tafl›mayan bilgilerse ö¤retmenlerin, velilerin ve
yöneticilerin kullan›m›na aç›k tutulmal›d›r.

Bilgi Toplama ve Yayma: Okullarda rehberlik hizmetleri kapsam›nda, ö¤ren-
cilerin geliflmeleri ve kendilerini gerçeklefltirmeleri için çevre koflullar› olanaklar
ve hakk›nda do¤ru, eksiksiz, güncel bilgilere sahip olmal›d›rlar. Bu bilgiler ›fl›¤›n-
da da kendilerini en iyi nas›l gelifltirebilecekleri konusunda do¤ru karar vermeleri
gerekmektedir. Günümüz koflullar›nda, bilgi iletiflim teknolojileri sayesinde dünya
küçülmüfltür. Bununla birlikte bilgiler h›zla artmaktad›r, de¤iflmektedir. Dolay›s›y-
la ö¤renciler, gereksinim duyduklar› bilgilerin bir k›sm›na, bilgi iletiflim teknoloji-
leri arac›l›¤›yla do¤rudan kendileri ulaflabilirler. Bunun için tüm okullar bilgisayar
ve internet olana¤›na kavuflturulmal›d›r. Ulaflamad›klar› bilgileriyse okul rehberlik
servisinden alabilirler. 

Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsam›nda, genel olarak ö¤rencilere;
1. Okul içi programlar, seçmeli dersler, ders ya da s›n›f geçme koflullar›,
2. Üst ö¤retim kurumlar› ve programlar hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler,
3. Sosyal, kültürel ve e¤itsel kollar,
4. Meslekler ve ifl, mesleklerin gerektirdi¤i ilgi, yetenek ve kiflilik özellikleri,

kaybolan ve geliflen meslekler, mesle¤e girifl koflullar›, çal›flma, meslekte
yükselme, ifl güvencesi, ücret, sosyal statü, emeklilik v.b.,

5. Yurt içi ve yurt d›fl› ö¤renim ve istihdam olanaklar›, hakk›nda do¤ru, eksik-
siz ve güncel bilgiler toplanmakta, bilgiler tasnif edilmekte ve ö¤rencilerin
yararlanmas› için sunulmaktad›r. Böylece bu bilgiler ›fl›¤›nda ö¤rencilerin
do¤ru seçimler yapmalar›na yard›m edilmektedir. 

Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsam›nda ö¤retmenlere, çok önemli
görevler düflmektedir. Ö¤retmenler bu kadar çok ve çeflitli bilgilerin bir k›sm›-
n› ö¤rencileriyle paylaflabilirler. Bu, ö¤retmenlerin, rehberlikle ilgili görevlerin-
den say›lmaktad›r. 

Yönlendirme ve Yerlefltirme: Sa¤l›k, siyaset, ekonomi, turizm, ticaret, bilim,
sanat, din, insan iliflkileri, psikoloji, e¤itim vb. alanlarda “yöneltme” ya da “yönlen-
dirme” kavramlar›n›n farkl› anlamlarda da olsa, kullan›ld›¤› görülmektedir. Di¤er
alanlardan farkl› olarak, e¤itimde yönlendirme ayr› bir öneme sahiptir ve kendine
özgü anlay›fl kavram ve ilkeleri bulunmaktad›r. 

Yönlendirme nedir? Yönlendirme kavram›n›n ‘yöneltme’ olarak da kullan›ld›¤›
görülmektedir. MEB taraf›ndan yönlendirme, “temelde ö¤rencinin e¤itim süreci
içinde bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yönelmesine yard›mc› ol-
mak, kendisini bütünlü¤ü içinde tan›mas›na, meslek geliflimine iliflkin davran›fl-
lar› kazanmas›na, kararlar vermesine ve gelece¤ini plânlamas›na yönelik bilim-
sel hizmetleri, süreklilik içinde ö¤renciye vermek için, düzenlenen etkinliklerin
tümü” olarak tan›mlanm›flt›r.

Bugün Türkiye’de, ça¤dafl ulusal ve evrensel de¤erler do¤rultusunda, ö¤renci-
yi merkeze alan e¤itim uygulamalar› kapsam›nda ö¤rencilerin ça¤dafl, demokratik
ve bilimsel yaklafl›mlarla yönlendirilmeleri gerekir.

1939 y›l›nda gerçeklefltirilen I. Milli E¤itim fiuras›’ndan günümüze kadar geçen
süre içerisinde e¤itimde yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinin önemi s›kl›kla
vurgulanm›flt›r. VIII, X. ve XV. fiura kararlar›nda e¤itim sistemimizde yönlendirme-
nin gereklili¤i ve yap›lmas› gerekenler ele al›nm›flt›r. 1739 say›l› Milli E¤itim Temel
Kanunu’nda “bireylerin e¤itim sürecinde ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultusunda
çeflitli programlara ve okullara yönlendirilecekleri ve Milli E¤itim sisteminin her
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bak›mdan bu yönlendirmeyi gerçeklefltirecek biçimde düzenlenece¤i, bu amaç-
la haz›rl›k s›n›flar›n›n konulabilece¤i, yönlendirme ve baflar›n›n ölçülmesinde
rehberlik hizmetlerinden ve nesnel ölçme de¤erlendirme yöntemlerinden yarar-
lan›laca¤›” belirtilmektedir. Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Yö-
netmeli¤i’nde yönlendirme, rehberlik hizmetleri kapsam›nda en önemli etkinlik
olarak ortaya konmufltur. 

Yasa, yönetmelik ve flura kararlar›na karfl›n, uygulamalarda yönlendirme kap-
sam›nda s›n›rl› etkinliklerin gösterildi¤i, özellikle meslek seçmeye yönelik hizme-
tin sunuldu¤u, buna karfl›n eleyici bir e¤itim sistemi içinde bir üst e¤itim kurumu-
na gidemeyen ya da “baflar›s›z” ö¤rencilerin, nas›l yönlendirilece¤i üzerinde yete-
rince durulmad›¤› izlenmektedir. 

E¤itimde yönlendirme baz› temel ilkeler esas al›narak yap›lmal›d›r. Bu temel il-
keler flöyle s›ralanabilir (Y›ld›r›m, 2000):

1. Yönlendirme, ö¤renciyi merkeze alan demokratik ve insanc› bir e¤itim sis
temini öngörmektedir.

2. Yönlendirme, ö¤renciyle ilgili olan herkesin, ortak anlay›fl ve ifl birli¤i için-
de olmas›n› gerektirir.

3. Yönlendirme, ö¤renciyi zihinsel, sosyal, psikolojik, akademik vb. türlü yön-
leriyle tan›may› ve gelifltirmeyi amaçlar.

4. Yönlendirme hizmetleri, profesyonel düzeyde sunulabilir. 
5. Yönlendirme, okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, orta ö¤retim, yüksek ö¤retim

ve istihdam aflamalar›n› içeren bir süreç olarak düflünülmektedir.
6. Tüm kuram ve uygulamalar›yla yönlendirmede bilimsellik esast›r.
7. Yönlendirme ö¤rencinin kendi karar›n› yine kendisinin vermesi ve verdi¤i

karar›n sorumlulu¤unu üstlenmesi esas›na dayan›r. 
8. Yönlendirme, de¤iflen, geliflen, karmafl›klaflan toplum yap›s› içinde bireyin,

çevresi ve olanaklar› hakk›nda bilgi edinmesi, kendini tan›mas›, gelece¤ini
plânlamas›, do¤ru karalar verebilmesi, çevresine dengeli ve sa¤l›kl› uyum
sa¤layabilmesi ihtiyac›ndan kaynaklanm›flt›r. 

9. E¤itimde yönlendirme; ö¤rencinin kendisini tan›mas› amac›yla uygulanacak
her türlü test ve ölçme teknikleri arac›l›¤›yla bilgi toplamay› içermektedir.
Ancak, ö¤renci hakk›nda toplanan bilgilerin en k›sa zamanda kullan›lmas›
gerekmektedir, Çünkü; bunlar, ö¤rencinin bir bütün olarak geliflmesine, bir
sorununun çözümüne, do¤ru kararlar vermesine katk›da bulunacak bilgiler-
dir. Ayr›ca ö¤rencinin, çeflitli düzey ve nitelikteki okullar›n (e¤itim program-
lar›, istihdam koflullar› ve olanaklar›) hakk›nda da bilgilenmesi gerekmekte-
dir. ‹flte, bu anlam›yla yönlendirme, e¤itsel ve mesleki dan›flmanl›k hizmet-
lerini içeren etkinlikler süreci olarak kavramlaflt›r›labilir.

10. Yönlendirme e¤itim sisteminin ve rehberli¤in ayr›lmaz bir parças› ve ta-
mamlay›c›s›d›r. 

11. Yönlendirmeyi ve rehberlik hizmetlerini etkin k›labilmek için, ö¤rencinin
ihtiyaç duydu¤u en sa¤l›kl›, en son bilgiye, en az emekle, en k›sa sürede
ulaflabilmesini sa¤layacak, teknolojik araç ve gereçlere gereksinim duyul-
maktad›r. Böylece, ö¤renciye bilgi vermek yerine, bilgiye ulaflmas›n›n koflul
ve olanaklar›n› yaratmak esas al›nmal›d›r. 

12. Yönlendirme tüm ö¤rencileri kapsar. 
13. Her ö¤renci di¤erlerinden farkl›d›r.
14. Her ö¤rencinin üstün, ifle yarar ve e¤itimle gelifltirilebilecek bir yönü bulun-

maktad›r. 
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Yerlefltirme hizmetleri ilgileri, yetenekleri, kiflilik özellikleri, baflar› düzeyleri ve
gereksinimleri do¤rultusunda, ö¤rencileri okul içi programlara, üst okullara ve
mesleklere yönlendirilen ö¤rencilerin buralara yerlefltirilmeleri için gerekli olan
yard›m çal›flmalar›n› kapsar. Anlafl›laca¤› gibi sa¤l›kl› bir yerlefltirme hizmeti suna-
bilmek, öncelikle bilgi toplama, yayma ve yönlendirme çal›flmalar›n›n yap›lmas›y-
la mümkündür. Kendi ilgi, yetenek, kiflilik özellikleri, baflar›s›, gereksinimleri do¤-
rultusunda yönlendirme ve yerlefltirme hizmetlerinden yararlanan bireylerin ruh
sa¤l›¤› yerinde, daha mutlu ve baflar›l› olacaklar› söylenebilir.

Ö¤rencilerin okul içinde bir program, ders, kurs ya da bölüme; bir e¤itsel
kol, sosyal ve kültürel etkinli¤e; yar› zamanl› ya da yaflam boyu sürecek bir ifle
yerlefltirilmeleriyle ilgili çal›flmalar, yerlefltirme hizmetleri kapsam›nda yer al-
maktad›r. Özellikle eleyici bir e¤itim sistemi içinde bir üst e¤itim kurumuna gi-
demeyen ya da “baflar›s›z” ö¤rencilerin yönlendirilerek bir kursa yerlefltirilmele-
ri ve kurs arac›l›¤›yla bir meslek kazand›ktan sonra da ifle yerlefltirilmeleri ol-
dukça önemli görünmektedir.

Yönlendirme ve yerlefltirme hizmetleri, okuldaki yönetici, ö¤retmenler, uzman-
lar ve veliler aras›nda yak›n bir ifl birli¤iyle gerçekleflebilir. Ö¤rencileri daha yak›n-
dan tan›ma olana¤›na sahip olmalar› nedeniyle yönlendirme ve yerlefltirme hiz-
metleri kapsam›nda yap›lacak çal›flmalarda ö¤retmenlere büyük görevler düflmek-
tedir. Öncelikle ö¤retmenlerin, yönlendirme ve yerlefltirme hizmetlerinin gere¤ine
inanmalar› gerekir. Yönlendirme ve yerlefltirme hizmetleri sunarken de ö¤rencile-
rin ilgi, yetenek, baflar›, kiflilik özellikleri ve gereksinimlerini göz önünde bulun-
durmalar› beklenir. Uzman personelin; ö¤rencilerin e¤itsel, sosyal, kültürel kollar-
la etkinliklere yönlendirilmesinde ve yerlefltirilmesinde sorumlu ö¤retmenlere yar-
d›mc› olmalar› beklenir. Baz› özel problemleriyle uyum sorunlar› olan ö¤rencile-
rin, baz› sosyal, e¤itsel, mesleki etkinliklere yerlefltirilmelerinde, onlar›n geliflmele-
ri ve uyum sorunlar›n› aflmalar›nda kolayl›klar sa¤layabilir.

Yüksek ö¤retimde okuyan ö¤rencilerin bir k›sm›, yaflam koflullar› ve ikili ö¤re-
tim nedeniyle bir iflte çal›flmak durumunda kalmakta, bu durumda ö¤rencilerin sa-
y›s› da giderek artmaktad›r. Rehberlik hizmetleri kapsam›nda bu ö¤rencilerin yön-
lendirilerek bir ifle yerlefltirilmeleri gerekmektedir. Ancak, ülkemizin içinde bulun-
du¤u koflullar nedeniyle ifl olanaklar›n›n çok s›n›rl› oldu¤u da bir gerçektir.

Oryantasyon: Oryantaston hizmetleri; e¤itim kurumlar›nda, okula yeni gelen
ö¤rencileri, kat›ld›klar› yeni ortama al›flt›rmak, okulun kurallar›, iflleyifli, olanaklar›
hakk›nda bilgi vermek ve böylece okula uyumlar›n› kolaylaflt›rmak amac›yla yap›-
lan çal›flmalar› kapsar. Ayr›ca, oryantasyon hizmetleri çal›flan yetiflkinlere yönelik
olarak da sunulabilir. Örne¤in; ifle yeni giren bir kiflinin ifl ortam›na, arkadafllar›na
al›flabilmesi için ifl yerinin koflullar›yla sundu¤u olanaklar hakk›nda bilgi verilebilir. 

Bunun için, okula yeni gelecek ö¤rencilere yönelik olarak sunacak oryantas-
yon hizmetleri okul yönetimi, ö¤retmenler ve okul rehberlik servislerince, daha
önceden haz›rl›k yaparak ve örgütlü bir biçimde sunulmal›d›r. Bu anlamda, ö¤ren-
cilere verilecek tan›t›c› bilgiler oryantasyon hizmetleri kapsam›nda yaz›l› dökü-
manlar haline getirilebilir. Bütün bu çal›flmalar›n haz›rl›k aflamas›nda ö¤retmenler
hizmetlerin sunulmas›nda önemli görevler üstlenmektedirler.

Bu ilk haftada ö¤rencilerle, “hofl geldin ve tan›flma” toplant›s› yap›labilir. Bu
toplant›da, ö¤rencilere okulun k›sa bir tarihçesi anlat›labilir. Ö¤rencilere; okul ve
okulun s›n›flar›, atölyeleri, oyun ve spor salonu, kütüphanesi, yemekhanesi, yöne-
tim odalar›, okul rehberlik servisi gibi çeflitli birimleri ö¤rencilere gezdirilerek bu-
ralardan nas›l yararlanacaklar› anlat›labilir. Okula gidifl dönüfl koflullar›, okulun bu-
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lundu¤u yak›n çevre olanaklar› konusunda bilgi verilebilir. Ö¤retmenler ö¤renci-
lere her s›n›fta, s›n›f geçme, devam ve devams›zl›kla ilgili yönetmelikler, ders prog-
ramlar›, seçmeli dersler, özel kurslar, yatay ve dikey geçifl koflullar›, okulda uygu-
lanan belli bafll› kurallar, ilkeler hakk›nda bilgiler verebilirler. Bütün bu etkinlikle-
re, e¤er mümkünse velilerin de kat›lmalar› teflvik edilmelidir. 

Ancak, oryantasyon hizmetlerine üst s›n›flarda okuyan ö¤renciler için de baz›
durumlarda gereksinim duyulabilir. Örne¤in; okula yeni bir kütüphane ya da bil-
gisayar laboratuar› aç›lm›fl olabilir. Bu birimlerden ö¤rencilerin tam olarak ve ko-
lay yararlanabilmeleri amac›yla bir oryantasyon çal›flmas› yap›labilir. Yine, oryantas-
yon hizmetleri kapsam›nda ö¤rencilere yönelik olarak derslerin amaçlar›, baflar›y›
etkiyen etmenler, verimli ders çal›flma gibi konularda etkinlikler düzenlenebilir.

Oryantasyon hizmetleri ö¤rencilerin en k›sa sürede okulu tan›malar›n› okul or-
tam›na uyum sa¤lamalar›n›, okulun olanaklar›ndan yararlanmalar›n› amaçlamakta-
d›r. Oryantasyon hizmetlerinin gere¤i gibi ve zaman›nda sunulmas›, ö¤rencilerin
okul ortam›nda ciddi bir engelle karfl›laflmamalar› ya da karfl›laflt›klar› problemleri
kolayca çözebilmelerini sa¤lar. Ayr›ca; motivasyonlar›n›n yükselmesiyle de daha
baflar›l› olmalar›n›n yolu aç›l›r. Nitekim yap›lan araflt›rmalar, oryantasyon hizmetle-
ri sonunda okulda ve yak›n çevrede, kendilerine aç›k bulunan çeflitli olanaklardan
yararlanabilen ö¤rencilerin, daha baflar›l› olduklar›n› göstermektedir. Böylece or-
yantasyon hizmetlerinin, ö¤rencilerin akademik baflar›s›n› yükselten, ruh sa¤l›¤›n›
“koruyucu” (önleyici) ve “uyum sa¤lay›c›” ifllevlerinin oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Yukar›da belirtilen oryantasyon hizmetlerinin zaman›nda, gere¤i gibi sunulabil-
mesi için, okul yönetimiyle ö¤retmenlere ve okul rehberlik servisine büyük görev
ve sorumluluklar yüklenmektedir. Öncelikle ö¤renciyle ilgili olan herkesten, or-
yantasyon hizmetlerinin gere¤ine inanmas›, ortak anlay›fl ve iflbirli¤i içinde hareket
etmesi beklenir. Bu iflbirli¤ine veliler de al›nmal›d›r. Velilerin okulun olanak ve ko-
flullar› hakk›nda bilgilendirilmeleri onlar›n kendi çocuklar› ve okullar›yla iliflkileri-
ni düzenlemelerinde kolayl›klar sa¤layabilir. Öte yandan okula yeni atanan yöne-
tici ve ö¤retmenlerin de okulu ve yak›n çevre olanaklar›n› iyi tan›malar› gerekir.
Yönetici, ö¤retmenler ve veliler okul çevre olanaklar›n› iyi tan›d›klar›nda daha sa¤-
l›kl› bir iflbirli¤i kurabilirler. 

Oryantasyon hizmetleri de di¤er rehberlik hizmetleri gibi sürekli verilmelidir.
Ancak, oryantasyon hizmetlerinin her y›l yap›lmas› ve ö¤retim y›l› bafl›nda yo¤un-
laflt›r›lmas› uygun olur. 

Müflavirlik: Müflavirlik hizmetlerinin amac›, okuldaki yönetici ve ö¤retmenle-
rin, daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlay›fl›na sahip olmalar›n›, okulun tüm ola-
naklar›n› bu anlay›fla uygun olarak kullanmalar›n› sa¤lamakt›r. Müflavirlik hizmet-
leri, do¤rudan ö¤rencilere dönük olmayan, ancak, okul yönetici ve ö¤retmenleri-
ni, rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirip yönlendirerek, rehberlik hizmetle-
rinin etkilili¤ini art›rmaya yard›m eden bir hizmettir.

Okul rehberlik servisindeki uzman personelden, bir yandan ö¤rencilere reh-
berlik hizmeti sunarken, di¤er yandan da rehberlik hizmetleri kapsam›nda birlikte
çal›flt›klar› yönetici ve ö¤retmenlerin daha yeterli, ortak bir rehberlik anlay›fl› ka-
zanmalar›na yard›m etmeleri beklenir. Bilindi¤i gibi, rehberlikte okuldaki yönetici,
ö¤retmen ve uzmanlar›n ortak anlay›fl ve iflbirli¤i içinde bir ekip olarak çal›flmala-
r› benimsenmifl ve önemsenmifltir. Bu nedenle, okulda sa¤l›kl› bir ekibin oluflturul-
mas›, ortak ve yeterli bir rehberlik anlay›fl›n›n sa¤lanabilmesi için müflavirlik (kon-
sültasyon) hizmetlerine gereksinim duyulmaktad›r.
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Di¤er rehberlik hizmetlerinde oldu¤u gibi, müflavirlik hizmetlerinin de sürekli
olmas› gerekir. Türkiye’de rehberlik hizmetlerinin çok uzun bir geçmifli ve gelene-
¤i bulunmamaktad›r. Okullarda rehberlik hizmetlerinin gere¤ine yeterince inan›l-
mad›¤› gibi, yönetici, ö¤retmen ve uzmanlar›n sahip olduklar› rehberlik anlay›flla-
r› aras›nda da önemli farklar ve yetersizlikler bulunmaktad›r. Ö¤retmen yetifltiren
yüksek ö¤retim programlar› da ö¤retmenlere do¤ru ve yeterli bir rehberlik anlay›-
fl› kazand›rma amac›ndan uzak görünmektedir. Bu nedenle müflavirlik hizmetleri-
ne okullarda önem verilmesi gerekmektedir. 

Yönetici ve ö¤retmenlere dönük olarak sunulacak müflavirlik hizmetleri ko-
nusunda, öncelikle okul rehberlik servisinde görevli olan uzman personelin
(rehber ö¤retmen) alan›nda iyi yetiflmifl olmas› gerekir. Rehber ö¤retmenler, mü-
flavirlik hizmetlerini bir ö¤retme etkinli¤i, bilgi aktarma ya da ak›l verme biçimin-
de almamal›d›r buna karfl›n bu hizmetleri iflbirli¤i içinde bir ekip çal›flmas› olarak
görmelidirler. Bu anlay›fl çerçevesinde okullarda müflavirlik hizmetleri kapsam›n-
da flu çal›flmalar yap›labilir:

1. S›n›flar›n, ö¤renme ve ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan uygun ortamlar haline getirilme-
leri ve ö¤retmenlerin, s›n›ftaki rehberlik uygulamalar›na kat›lmalar› için, ö¤-
retmenlerle yard›mlaflmak. S›n›f ö¤retmenleri ve e¤itsel kol ö¤retmenleriyle
iflbirli¤i yapmak.

2. Ö¤rencilerini çeflitli yönlerden tan›mak amac›yla çeflitli teknikleri kullanmak
ve sonuçlar›ndan yararlanmak isteyen ö¤retmenlere yard›m etmek.

3. Okul rehberlik program›n›n haz›rlamas›nda ve uygulanmas›nda, okul yöneti-
cisi ve ö¤retmenleriyle yard›mlaflmak. Okulda düzenlenen çeflitli toplant›larda
psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri hakk›nda yönetici ve ö¤retmenle-
re bilgiler vermek, rehberlik hizmetlerinden yararlanma yollar›n› aç›klamak.

4. Okul e¤itim program›n›n, ö¤rencilerin ilgi, gereksinim ve geliflim özellikle-
rine uygun hale getirilmesi; okulun olanaklar›n›n rehberlik hizmetleri kap-
sam›nda daha rasyonel olarak kullan›lmas›nda yönetici ve ö¤retmenlerle ifl-
birli¤i yapmak. 

5. Rehberlikle ilgili olarak haz›rlanm›fl her türlü yaz›l›, bas›l› dökümanlar›, yö-
netici ve ö¤retmenlerle paylaflmak. Yönetici ve ö¤retmenlerin okumalar› ge-
reken yaz›l› dökümanlar› rehberlikle ilgili tüm personele sunmak.

Müflavirlik hizmetlerinin amac›na ulaflabilmesi için okul rehberlik personelinin
gerekli çabay› göstermesi gerekir. Bununla birlikte ortak ve yeterli bir rehberlik an-
lay›fl› kazanmas› gereken okul personelinin de gönüllü olarak ve rehberli¤in gere-
¤ine inanarak bu çal›flmalara kat›lmas› beklenir. 

Araflt›rma ve De¤erlendirme: Okullarda uygulanan psikolojik dan›flma ve
rehberlik programlar›n›n her y›l gelifltirilip yenilenmesi gerekir. Bu programlar› ge-
lifltirme ve yenileme, ancak, araflt›rma ve de¤erlendirme çal›flmalar›yla sa¤lanabilir.
Bu anlamda ö¤rencilerin ilgi, gereksinim ve geliflim durumlar›yla çevresel olanak
ve koflullar konusunda araflt›rma inceleme ve de¤erlendirme çal›flmalar›n›n yap›l-
mas› gerekir. Yine psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin gerçekçi ve etki-
li olup olmad›¤›; rehberlik hizmetlerini sunmaya nereden ve nas›l bafllanaca¤›,
araflt›rma ve incelemelere dayal› say›sal veriler ve kan›tlar kullan›larak de¤erlendi-
rilebilir. Bu nedenle okullarda görev yapan psikolojik dan›flmanlar›n araflt›rma ve
de¤erlendirme konusunda gerekli yeterlikleri kazanm›fl olmalar›; yap›lacak araflt›r-
ma, inceleme ve de¤erlendirme çal›flmalar›n› bilimsel araflt›rma yöntem ve teknik-
lerine göre planlayabilmeleri beklenir. Bu çal›flmalar› yapabilmek için uzmanla-
r›n parasal destek, yer, araç ve gereçlere gereksinim duyacaklar› aç›kt›r. Yöne-
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tici ve ö¤retmenlerinse rehberlik hizmetleri kapsam›nda yap›lan araflt›rma, ince-
leme ve de¤erlendirme çal›flmalar›n›n gere¤ine inanmalar› ve uzmanlara yar-
d›mc› olmalar› gerekir.

Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsam›nda okullarda yap›labilecek
araflt›rma, inceleme ve de¤erlendirme konular› flöyle s›ralanabilir:

1. Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsam›nda ö¤rencilerin mesleki
ilgi, yetenek ve kiflilik özellikleri, benlik alg›s›, temel gereksinimleri, uyum
sorunlar›, problemleriyle sosyal iliflkileri ve sosyal destek sistemlerinin ince-
lenmesi.

2. Ö¤rencilerin ö¤renim baflar›lar›yla yeteneklerinin karfl›laflt›r›lmas›, baflar›y›
etkileyen etmenlerin belirlenmesi ve ö¤renme güçlü¤ü olan ö¤rencilerin
saptanmas›.

3. Okulun özelliklerinin, sahip oldu¤u koflul ve olanaklar›n incelenmesi
4. Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsam›nda kullan›lacak çeflitli

test ve test d›fl› ölçme araçlar›n›n gelifltirilmesi ve bu araçlar›n geçerlik ve
güvenirlik çal›flmalar›n›n yap›lmas›.

5. Okul psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsam›nda okul ve s›n›f
düzeyin yap›lan çal›flmalar›n ve sunulan hizmetlerin de¤erlendirilmesi; su-
nulan hizmetlerdeki yetersizliklerin kaynaklar›n›n belirlenmesi.

6. Okul psikolojik dan›flma ve rehberlik servisiyle ö¤renciler, ö¤retmenler ve okul
yöneticileri aras›ndaki iliflkinin niteli¤inin incelenmesi; ö¤renciler, ö¤retmenler
ve okul yöneticileriyle velilerin sahip olduklar› rehberlik anlay›fl›n›n, ayr›ca, psi-
kolojik dan›flma ve rehberlik servisinden beklentilerinin belirlenmesi.

7. Ö¤rencilerin seçebilecekleri program, okul ve mesleklerin incelenmesi; kay-
bolan, geliflen ve yeni ortaya ç›kan mesleklerle mesleklere göre yurt içi ve
yurt d›fl› istihdam olanak ve koflullar›n›n araflt›r›lmas›.

8. Psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›ndaki bilimsel geliflmelerin yap›lan
araflt›rmalar›n izlenmesi ve incelenmesi.

Kuflkusuz araflt›rma ve inceleme konular› yukar›daki maddelerle s›n›rl› de¤ildir.
Ancak tekrar vurgulanmal›d›r ki sunulan psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetle-
rini de¤erlendirilmeden, araflt›rma ve inceleme yap›lmadan bir okulda sunulan psi-
kolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerini gelifltirmek mümkün de¤ildir. 

Araflt›rma ve inceleme sonuçlar› bir rapor halinde yaz›l› hale getirilmelidir. Ra-
por, belli kurallara uygun olarak yap›lmal›d›r. Araflt›rma, inceleme ve de¤erlendir-
me çal›flmalar›yla ilgili olarak haz›rlanan bu raporun okul yöneticileri, ö¤retmen-
ler, ö¤renciler ve velilerle paylafl›lmas› gerekir. Raporun paylafl›lmas› amac›yla ö¤-
retmenler, ö¤renciler ve velilerin kat›laca¤› ayr› toplant›lar düzenlenebilir. Rapor
sonuçlar›n› paylaflmak ve anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla flekiller, grafikler
haz›rlanabilir. Bütün bunlar için, uzmanlar›n haz›rl›kl› olmalar› ve kendilerinden
beklenen çabay› göstermeleri gerekir.

Di¤er rehberlik etkinliklerinde oldu¤u gibi, araflt›rma ve de¤erlendirme hizmet-
leri kapsam›nda, uzmanlar›n yapacaklar› her türlü çal›flmalar›nda okul yöneticisi ve
ö¤retmenlerin, uzmanlara destek olmalar›, okul rehberlik etkinliklerinin bir ekip
çal›flmas› oldu¤unu unutmamalar› gerekir. 

‹zleme: Rehberlikte izleme hizmetleri; okul içi programlara, e¤itsel kol ve sos-
yal etkinliklere, baflka bir okula, geçici ifllere; okulu bitirdikten sonra sürekli bir ifle
ya da mesle¤e yerlefltirilen ö¤rencilerle okulda psikolojik dan›flma ve rehberlik
hizmeti alan ö¤rencilerin, uyum ve geliflim durumlar› hakk›nda sürekli bilgi edin-
mek amac›yla yap›lan çal›flmalar› kapsar. ‹zleme hizmetlerinin amac›; psikolojik
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dan›flma ve rehberlik hizmeti alan ö¤rencilerin yeni ortamlar›na nas›l bir uyum
gösterdiklerini, geliflim durumlar›n›, yapt›klar› tercihlerle yerlefltirme hizmetlerinin
yerindeli¤i hakk›nda bilgi edinmek için sunulan, psikolojik dan›flma ve rehberlik
hizmetinin de¤erlendirilmesine yönelik, veri toplamakt›r. 

‹zleme hizmetlerinin önemli yararlar›ndan birisi de okul psikolojik dan›flma ve
rehberlik hizmetleriyle okul programlar›n›n, ne ölçüde etkili oldu¤u konusunda,
de¤erlendirme yapmaya yarayan bilgiler sa¤lamas›d›r. Gerçekten de izleme hiz-
metleriyle okulda ö¤rencilere sunulan psikolojik dan›flma, bireyi tan›ma, bilgi top-
lama, bu bilgileri ö¤rencilerle paylaflma, oryantasyon, yönlendirme ve yerlefltirme
hizmetlerinin ne kadar etkili ve isabetli oldu¤u; rehberlik hizmetleriyle okul prog-
ramlar›n›n, ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimlerini ne ölçüde karfl›lad›¤›, okul prog-
ramlar›n›n ö¤rencileri ne ölçüde ifle ya da mesle¤e haz›rlad›¤›, yerlefltirildikleri
okula ya da ifle nas›l uyum sa¤lad›klar› anlafl›labilir. 

Psikolojik dan›flma ve rehberlik kapsam›nda izleme hizmetleri hem okula de-
vam eden hem de baflka bir okula girmifl ya da okulu bitirmifl, bir iflte çal›flan ö¤-
rencileri kapsamaktad›r. ‹zleme çal›flmas›nda, okula devam edenle okulu bitiren
ö¤rencileri izleme, ayn› derecede önemlidir. Dolay›s›yla izleme hizmetlerinin sa¤-
l›kl› biçimde yap›labilmesi için, ö¤rencilere sunulan psikolojik dan›flma ve rehber-
lik hizmetlerine iliflkin ö¤renci kay›tlar›n›n titiz bir biçimde tutulmas›; mezunlarla
ilgili kay›tlar›n korunmas› ve mezunlarla iliflkilerin sürdürülmesi gerekir. Bu amaçla
okul rehberlik servisleri o okuldan mezun olan herkese sürekli aç›k tutulmal›d›r. 

Psikolojik dan›flma ve rehberlik kapsam›nda izleme hizmetleri, her tür ve dü-
zeydeki tüm okullar için gerekli olup e¤itimin ayr›lmaz bir parças› olarak düflünül-
meli; yönetici, ö¤retmen, ö¤renci ve veliler taraf›ndan benimsenmelidir.

‹zleme hizmetleri, di¤er rehberlik hizmetlerinde oldu¤u gibi, süreklidir. Ancak,
izleme hizmetleri mezun gruplar› da kapsad›¤› için zordur. Mezunlar›n izlenmesi,
iflyerlerinin de¤iflmesi, ulafl›m ve iletiflim olanaklar›yla parasal olanaklar›n s›n›rl›l›-
¤› ve zaman al›c› olmas› nedeniyle zor olan bir hizmettir. Bu nedenle, izleme hiz-
metlerinin daha iyi yürütülebilmesi için mezun gruplar›n okulla iletiflimlerini sür-
dürmede gönüllü olmalar›, kendileriyle ilgili yeni bilgileri okula iletmeleri yararl›
olur. Bu amaçla okul “mezunlar derne¤i” nin, araflt›rma formlar›nda, anketlerin-
de ve mektuplar›ndan yararlan›labilir. Bunlar›n yan› s›ra mezunlar› bir araya ge-
tirmeye yönelik çeflitli toplant›lar yap›labilir, ifl yerlerine geziler düzenlenebilir,
okulla ilgili yay›n organlar› ç›kart›labilir, okul y›llar›nda ö¤rencilere bu yönde
bir anlay›fl kazand›r›labilir.

Çevre ve Veli ile ‹liflkiler: Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsa-
m›nda, sistemli olarak velilere; ö¤renci kiflilik hizmetleri, e¤itim programlar›, okul
yönetmelikleri, okuldaki disiplin sorunlar› anlat›lmal›, ö¤renci veli iliflkisinin ö¤-
rencinin geliflmesi ve akademik baflar›s› aç›s›ndan önemi vurgulanmal› (Y›ld›r›m,
2006), ö¤retmen ö¤renci iliflkisinin, ö¤rencilerin ilgi, yetenek, baflar›, gereksinim
ve geliflim durumlar› yönünden ne kadar önemli oldu¤u v.b. hakk›nda bilgi sunul-
mas› gerekir. Bu bilgiler çeflitli toplant›lar, yaz›l› ve bas›l› materyaller arac›l›¤›yla
sunulabilir. Velilerle iliflkilerin amac›, okul aile iflbirli¤ini güçlendirmek ve velilerin
kendi çocuklar›n› sa¤l›kl› biçimde desteklemelerine yard›mc› olmakt›r.

Okul psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri kapsam›nda, okulun çevresin-
deki önemli kifli, kurum ve kurulufllarla da yak›n iliflki içinde olunmas› gereklidir.
Bu anlamda, okul rehberlik servislerinin, baflta Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri
olmak üzere, di¤er okullar›n rehberlik servisleriyle iliflki ve iflbirli¤i içinde olmas›
beklenir. Bu iflbirli¤i sonucunda hem rehberlik hizmetleriyle ilgili araflt›rma ve de-
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¤erlendirme çal›flmalar› daha kolay ve sa¤l›kl› yap›labilir, hem de bir okuldaki psi-
kolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin etkili olmad›¤› durumlarda ö¤renciler,
baflka bir okulun rehberlik servisinden yararlanabilir. 

Okul rehberlik servisleri, bir yandan çevre ve velilerle yak›n iliflkileri sürdürür-
ken, di¤er yandan çevredeki yard›m kaynaklar› hakk›nda ö¤renci ve velilere bilgi-
ler sunmal›d›rlar. Veli ve çevre iliflkilerin sürdürülmesiyle iflbirli¤inin güçlendiril-
mesi için, bilgisayar olanaklar›ndan yararlan›labilir; okul aile birlikleriyle okul ko-
ruma derneklerinden yard›m al›nabilir. Bu amaçla, okul rehberlik servisi uzmanla-
r›n›n, bu derneklerin çal›flmalar›n› yak›ndan izlemeleri, toplant›lar›na kat›lmalar›,
yeri geldi¤inde de psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri hakk›nda bilgi sun-
malar› yararl› olabilir.

Rehberlikte bafll›ca hizmet alanlar› nelerdir?
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Ça¤dafl e¤itimin amaçlar›n› ve ifllevlerini aç›k-
lamak
Ça¤dafl e¤itimin en genel amaçlar›ndan birisi ö¤-
rencinin, bütün yönleriyle geliflmesi ve kendini
gerçeklefltirmesine yard›m etmektir. E¤itimin bu
amac› rehberli¤in de en genel amac›d›r. Ça¤dafl
e¤itim her bireyin kendisi için onu bir meslek sa-
hibi yapmay›, çevreye uyumunu sa¤lamay› ve
kapasitesi ölçüsünde kendisini gelifltirmeyi, bire-
yi topluma yararl› bir yurttafl olarak yetifltirmeyi,
nitelikli insan gücü yetifltirerek toplumun ekono-
mik yaflam›na katmay›, bireyi ifl yaflam›nda ve-
rimli k›lmay›, toplum düzeninin süreklili¤ini sa¤-
lamay› amaçlamaktad›r. Bu amaçlar do¤rultusun-
da ça¤dafl e¤itimden beklenen ifllev, ö¤rencilerin
bedensel, zihinsel, sosyal, psikolojik yönden bir
bütün olarak geliflmelerine ve topluma etkin
uyum sa¤latacak mutlu ve üretken bireyler ola-
rak yetiflmelerine yard›m etmektir. Bu iflleve sa-
hip ça¤dafl e¤itimin okul yap›s›nda, ö¤renci kifli-
lik hizmetlerinin bir hizmet alan› olarak yer al-
mas› kaç›n›lmazd›r.

Ça¤dafl örgün e¤itimde temel hizmet alanlar›n›
s›ralamak
Ça¤dafl örgün e¤itimin temel hizmet alanlar›n-
dan birincisi ö¤retimdir. Ö¤retim alan›, ö¤renci-
ye bilgi ve beceri kazand›rmak ve ö¤rencinin zi-
hinsel güçlerini gelifltirme etkinliklerinin tümünü
kapsamaktad›r. ‹kincisi yönetim ve denetimdir.
Yönetim ve denetim, e¤itim ve ö¤retim etkinlik-
leriyle ö¤renci kiflilik hizmetlerinin gere¤i gibi
sunulabilmesi için gerekli personel, araç gereç
ve ortam› sa¤lama; programlar çerçevesinde su-
nulan hizmetin denetimini yapmakla yükümlü
olan örgütü kapsamaktad›r. Üçüncüsü, ö¤renci
kiflilik hizmetleridir. Ö¤renci kiflilik hizmetleri,
ö¤rencilerin, ö¤retim etkinliklerinden en etkili
biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini çeflitli
yönleriyle gelifltirmeleri için, uygun ortam sa¤la-
maya yönelik hizmetlerin tümünü kapsamaktad›r.

Ö¤renci kiflilik hizmetlerinin kapsam›n› aç›kla-
mak
Ö¤renci kiflilik hizmetlerinin kapsam›na ö¤renci-
lerin sa¤l›klar›n› korumaya yönelik her türlü hiz-
met; ö¤rencilere burs ve kredi olanaklar› sa¤la-
yarak parasal yard›mda bulunmak, gereksinim

duyan ö¤rencileri yurt ya da pansiyonlara yerlefl-
tirmek, kantin ve yemekhaneler arac›l›¤›yla bes-
lenme olanaklar› sunmak, okula rahat gelifl ve
dönüfllerini kolaylaflt›rmaya yönelik sosyal yar-
d›m hizmetleri; ö¤rencilere, bofl zamanlar›n› en
verimli biçimde de¤erlendirebilmeleri için ola-
naklar sunmak, ö¤rencilerin ilgilerine göre yöne-
lebilecekleri sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler
planlamak ve yürütmek gibi sosyal ve kültürel
hizmetler; ö¤rencilerin ö¤renim baflar›lar›n› des-
teklemek, baflar›s›zl›klar› önlemek, gereksinim
duyan ö¤rencileri özel olarak yetifltirmek, özel
yeteneklerini ortaya ç›karmak ve gelifltirmek çe-
flitli kurs olanaklar› sunmak gibi özel yetifltirme;
ve rehberlik hizmetleri girmektedir.

Rehberli¤i do¤ru olarak tan›mlamak
Rehberlik; “kendini anlamas›, problemlerini çöz-
mesi, gerçekçi kararlar almas›, kapasitelerini ge-
lifltirmesi, çevresine sa¤l›kl› ve dengeli bir uyum
göstermesi, böylece kendini gerçeklefltirmesi için
uzman kiflilerce bireye yap›lan psikolojik yar-
d›mlar” (Kepçeo¤lu, 1985, s.11) süreci olarak ta-
n›mlanabilir. Rehberlik bireye yard›m etme iflidir.
Rehberlik yard›m› bireye dönüktür. Rehberlik
hizmetleri sitemli olarak ve profesyonel düzeyde
sunulabilir. Rehberlik, bir süreçtir, bir anda olup
biten bir ifl de¤ildir. Rehberli¤in esas›, bireyin
kendini gerçeklefltirmesine yard›m etmektir. Reh-
berlik yard›m› tek yönlü olarak psikolojik dan›fl-
man›n, dan›flana verdi¤i yard›m de¤ildir. Rehber-
lik anlay›fl›nda dan›flman, dan›flan›n sorunlar›n›
onun ad›na çözmez. Rehberlik bireyin psikolo-
jik-duygusal, fiziksel, sosyal, ailesel, akademik
çeflitli sorunlar› ile ilgilenir. Rehberlik bir ders
de¤ildir, bir disiplin arac› de¤ildir, ö¤renciyi yar-
g›lamaz ve cezaland›rmaz. Rehberlik bir sorunu
hemen çözen, bir ihtiyac› an›nda gideren bir alan
de¤ildir. Rehberlik hizmetleri sadece sorunu olan
ö¤rencilere de¤il, tüm ö¤rencilere yöneliktir.

Rehberlik kapsam›nda sunulan hizmetleri
özetlemek
Rehberlik kapsam›nda sunulan hizmetler psiko-
lojik dan›flma, bireyi tan›ma, bilgi toplama ve
yayma, yönlendirme ve yerlefltirme, oryantasyon,
müflavirlik, araflt›rma ve de¤erlendirme, izleme,
çevre ve veli ile iliflkiler olarak özetlenebilir.
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24 Rehber l ik

1. Ça¤dafl e¤itimde, ö¤rencilerin kiflisel gerçekleflim
gereksinimlerini karfl›lamaya yönelik hizmetlere ne
ad verilir? 

a. Program› merkezli ö¤retim 
b. Ö¤retim hizmetleri
c. Kiflilik hizmetleri
d. Yard›m hizmetleri
e. E¤itim hizmetleri

2. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤renci kiflilik hizmetleri
aras›nda yer almaz?

a. Sa¤l›k hizmetleri
b. Ö¤retim hizmetleri
c. Sosyal yard›m hizmetleri
d. Rehberlik hizmetleri
e. Özel yetifltirme hizmetleri

3. Rehberlikle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Rehberlik bir süreçtir.
b. Rehberlik yard›m› bireye dönüktür.
c. Rehberlik sistemli bir hizmettir.
d. Rehberlik problemli bireylere yöneliktir.
e. Rehberlik profesyonel bir hizmettir.

4. Okula yeni bafllayan ö¤rencilere öncelikle verilme-
si gerekli olan rehberlik hizmeti afla¤›dakilerden hangi-
sidir?

a. Oryantasyon
b. Psikolojik dan›flma
c. Bilgi verme
d. ‹zleme
e. Müflavirlik

5. Bireyi tan›ma hizmetlerinin en önemli amac›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ö¤rencinin kendisini kendisine tan›tmak
b. Ö¤renciyi ö¤retmene tan›tmak
c. Psikolojik dan›flmana bilgi sunmak
d. Ö¤rencileri ailelerine tan›tmak
e. Ö¤rencileri birbirlerine tan›tmak

6. Rehberlikle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. Rehberlik hizmetlerinden tüm ö¤rencilerin ya-
rarlanmas› zorunludur.

b. Bireyler rehberlik hizmetlerine ergenlik ça¤›nda
ihtiyaç duyarlar.

c. Rehberlik çal›flmalar› üstün yetenekli ö¤renciler
üzerinde yo¤unlaflmal›d›r.

d. Rehberlik çal›flmalar›na daha çok ilkö¤retimde
yer verilmektedir.

e. Rehberlik hizmetleri tüm ö¤rencilere yöneliktir.

7. Bir okulda ortak bir rehberlik anlay›fl›n›n oluflmas›n›
sa¤lamaya çal›flan bir dan›flman hangi rehberlik hizme-
tine a¤›rl›k verir?

a. Oryantasyon
b. Müflavirlik 
c. ‹zleme ve de¤erlendirme
d. Yerlefltirme
e. Bireyi tan›ma

8. Tüm rehberlik hizmetlerinin temelini oluflturan hiz-
met afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bireyi tan›ma hizmetleri
b. Psikolojik dan›flma
c. Müflavirlik hizmetleri
d. Bilgi verme hizmetleri
e. Yerlefltirme hizmetleri

9. Afla¤›dakilerden hangisi do¤ru rehberlikte anlay›fl›-
na uygun düflmez?

a. Rehberlik tek yönlü bir süreç de¤ildir.
b. Dan›flman, dan›flan ad›na kararlar veremez.
c. Rehberlik, bir sorunu an›nda çözebilen bir güce

sahip de¤ildir.
d. Rehberlik bir ders de¤ildir. 
e. Rehberlik hizmetleri sadece sorunu olan birey-

lere yöneliktir.

10. Kendini gerçeklefltirmeyle ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤rudur?

a. Kendini Gerçeklefltirme yaflam›n belli dönemin-
de olur.

b. Olgunlaflma dönemine girmifl kifli kendini ger-
çeklefltirmifltir.

c. Kendini gerçeklefltirmenin sonu yoktur.
d. Orta yafltan sonra kendini gerçeklefltirmek müm-

kün de¤ildir.
e. Yafll›lar›n kendini gerçeklefltirmek diye bir soru-

nu yoktur.

Kendimizi S›nayal›m



251. Ünite  -  Ça¤dafl E¤it imde Ö¤renci  K ifl i l ik  Hizmet ler i  ve  Rehber l ik

“Bir velinin ailesinde bir akflam olanlar flöyledir: Ailenin
üniversite s›nav›na girmifl ve bekledi¤i düzeyde s›nav›
iyi geçmemifl bir erkek çocuklar› (Onur), ayr›ca ilkö¤-
retim yedinci s›n›fa giden bir de k›z çocuklar› vard›r.
Anne ev han›m›, baba ise bir kamu kuruluflunda çal›flan
orta düzeyde bir devlet memurudur. Aile kendilerine
ait olan bir apartman dairesinde oturmaktad›r. Anne
baban›n en önemli amac›, çocuklar›n›n üniversitede iyi
bir yere girmesi ve üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir
ifl bularak „ekme¤ini kazanmas›”d›r. Bu nedenle ÖSS’ye
giren Onur’u y›llarca dershaneye de göndermifllerdir.
ÖSS sonuçlar› belli olmak üzeredir. Ö¤renciler ÖSS’den
alacaklar› puanlar› afla¤› yukar› tahmin etmektedirler.
Onur da istedi¤i puan› alacak gibi görünmemektedir...
Bir akflam baba iflten gelmifl, akflam sofras› haz›rd›r. Ai-
lece herkes sofradad›r. Anne tabaklara çorbalar› doldu-
rurken bir yandan da flunlar› söyler:
- fiu çok katl› bloklardaki kap›c› var ya... O’nun k›z› da
üniversite s›nav›na girmifl... Diyorlar ki, k›z doktorlu¤u
kazanacakm›fl... Biliyor musunuz, o k›z iki y›ld›r hem
dershaneye hem okula ayn› etekle gidip geliyormufl.
Zaten dershanede de „Allah r›zas›” için okutuyorlarm›fl.
Cebinde harçl›¤› bile yokmufl... El alemde ne çocuklar
var... Gör flimdi o k›z›n annesi nas›l seviniyordur...
Annenin bu konuflmas› üzerine Onur, elindeki kafl›¤›
masaya çarpar ve masadan kalk›p gider. Anne baba,
Onur’un arkas›ndan „nereye gidiyorsun o¤lum?.. Ne ol-
du?.. Gel yeme¤ini yesene ... „ derler ama Onur o gün
bir daha sofraya dönmez.
Onur’un anne babas› ile bu konuyu görüfltü¤ümüzde
anne babaya flunu sormufltum:
- Sizce çocu¤unuz niçin sofray› terketti?
- Hocam, galiba o k›zdan söz etmek bizim o¤lan› rahat-
s›z etti. Ama bunda ne var ki?.. Bu kadar al›nganl›k gös-
termesini gerektirecek ne dedik ki?... Özellikle anne,
„ben ne dedim ki?” diye iyi niyetli bir flaflk›nl›k içindeydi.
Bu anne babaya flu cevab› vermifltim: Siz çocu¤unuza
„seninle gurur duymuyoruz. Bir kap›c›n›n k›z› kadar
olamad›n. Yedirdi¤imiz içirdi¤imizi haketmiyorsun.”
dediniz ve o¤lunuzu baflkalar›yla k›yaslad›n›z. Çocu¤u-
nuz sizin ne kadar üzüldü¤ünüzü gördü. Sizi üzdü¤ü
için kendisi de üzüldü ve kendisine k›zd›...
Bu anne baba, ›srarla böyle demek istemediklerini söy-
lüyorlard›. Ama söylediklerinin çocuklar› için ne anla-
ma geldi¤ini de anlam›fllard›. Üzülüyorlard›...
Baz› anne babalar ise bu k›yaslamay› do¤rudan yap-
maktad›rlar. Örne¤in, bir ö¤retmen ÖSS’ye haz›rlanan

k›z› An›l’a do¤rudan flunlar› söylemektedir:
- Sen üniversiteyi kazanamazs›n. Sen Yasemin’in yar›s›
kadar bile çal›flm›yorsun. Üstelik Yasemin senden daha
zeki ve kararl›. K›z h›rs dolu...
Baban›n bu k›yaslamalar› karfl›s›nda sesini ç›karmayan
ama için için son derece üzülen An›l, üniversitede bir
programa girdikten sonra babas›na flunlar› söylemifltir:
Baflkalar›n›n önünde o sözleri duyaca¤›ma ölmeyi ter-
cih ederdim. Sana da hala k›rg›n›m baba... Seni affede-
bilir miyim, bilmiyorum...
Ö¤retmen baba ise k›z›na flunlar› söylüyordu:- K›z›m,
ben mahsus öyle söyledim ki h›rslan›p daha çok çal›fla-
s›n...
Bu örnekler nedeniyle belirtilmelidir ki, hiç kimse do¤-
rudan veya dolayl› baflkalar›yla k›yaslanarak afla¤›lan-
maktan, küçük düflürülmekten, baflar›s›zs›n denilmek-
ten hofllanmaz. Anne babalar ve ö¤retmenler, çocukla-
r› bu flekilde baflkalar›yla k›yaslayarak onlar›n baflar›s›-
na ve geliflmesine katk›da bulunamazs›n›z. Bu nedenle,
anne babalar ve ö¤retmenler çocuklar› birbirleriyle k›-
yaslamaktan olabildi¤ince kaç›nmal›d›rlar. “
Kaynak: Y›ld›r›m, ‹. (2006). Anne Baba Deste¤i ve Ba-
flar›. An› Yay›nc›l›k, Ankara. (Uyarlanarak özetlenmifltir)

Okuma Parças›
Türkiye’de e¤itimciler, okul yöneticileri ve veliler her
f›rsatta okul-aile iflbirli¤inden söz ederek, okul aile ifl-
birli¤inin ne kadar önemli oldu¤unu vurgulamaktad›r-
lar. Bu vurgulamalar do¤rudur. ...H›zl› biçimde de¤iflen
ve giderek karmafl›klaflan bir dünyada çocuklar›n e¤iti-
mi, baflta anne babalar olmak üzere, toplumdaki herke-
sin kat›l›m ve katk›s›n› gerektirmektedir. Okullar, aile-
ler ve toplum çocuklar›n e¤itiminde birbiriyle iliflkili
rolleri oynamak durumunda olmalar› nedeniyle, e¤iti-
min paydafllar› olarak, birlikte çal›flman›n yollar›n› bul-
mak durumundad›rlar. 
Türkiye’de ilkö¤retime bafllayan ö¤renciler bir dizi
“‹LK”ler yaflamaktad›rlar. Türkiye’de okul öncesi e¤iti-
min yayg›nl›¤›n›n % 13 kadar oldu¤u ifade edilmekte-
dir. Böyle olunca, ilkö¤retime bafllayan çocuklar›n yüz-
de seksen yedisi ilkö¤retime bafllarken ailesinden ç›k›p
‹LK defa formal bir ortama girmektedir. ‹lkö¤retime bafl-
layan bir çocuk ‹LK defa bu kadar çok say›da akran› ile
karfl›laflmaktad›r. Çocuk ‹LK defa arkadafllar› ile kendi-
sini çeflitli yönlerden k›yaslama f›rsat› bulmakta, kendi
gücünü fark etmeye bafllamaktad›r. Çocuk ‹LK defa an-
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ne babas› d›fl›nda üçüncü bir otorite (Ö¤retmen) ile
karfl›laflmaktad›r. Ö¤retmen, çocu¤un dünyas›na yeni
ve önemli bir otorite figürü olarak girerken ‹LK defa an-
ne baban›n otoritesi sars›lmaktad›r. Çocuk ‹LK defa for-
mal bir ortamda ciddi olarak kurallara uygun davran-
mak sorumlulu¤u ile karfl› karfl›yad›r. Çocuk ‹LK defa
baz› görev ve sorumluluklarla karfl› karfl›yad›r: Ö¤ret-
menin verdi¤i ödevleri baflarmak durumundad›r. Ço-
cuk ‹LK defa bir otorite taraf›ndan de¤erlendirilmekte-
dir. Çocuk ‹LK defa kendi gücü, baflar›s› ile arkadafllar›-
n›n gücünü ve baflar›s›n› k›yaslamaktad›r
Bu ve benzeri ‹LK’ler nedeniyledir ki, okula ilk bafllama
y›l› ö¤renciler aç›s›ndan s›k›nt›l› ve zorlamal› bir süreç-
tir. Çocu¤un dünyas›nda bu s›k›nt›l› ve zorlamal› süre-
cin bafl aktörü ö¤retmendir. Bu süreçte çocuk, ö¤ret-
meninden destek görmek, ö¤retmeni taraf›ndan be¤e-
nilmek, ö¤retmenine yak›n durmak, onun gücünden
güç almak ihtiyac› içine girmekte ve çocukta ö¤retme-
ni gibi olmak e¤ilimi geliflmektedir. Baflka deyiflle ço-
cuk ö¤retmeni ile özdeflleflebilmektedir. Yani çocuk,
ö¤retmeni model olarak almaktad›r. Bu nedenle, ö¤ret-
men ö¤rencilerine model olacak biçimde davranma so-
rumlulu¤u ile karfl› karfl›yad›r. ‹yi bir ö¤retmen, rasgele
davranamaz, konuflamaz, giyinemez. Ö¤rencilerine ör-
nek olacak biçimde davranmak, konuflmak, giyinmek,
tepkide bulunmak... zorundad›r.
Ö¤rencilerin en önemli sosyal destek kaynaklar› anne
babas›, ö¤retmenleri ve arkadafllar›d›r. Bir ö¤rencinin
hem baflar›l› olmas›nda hem de duygusal, sosyal, zihin-
sel, cinsel, ahlaki, kiflilik yönünden bütün olarak gelifle-
bilmesi, ruh sa¤l›¤› yerinde birey olarak topluma kat›la-
bilmesi için özellikle anne babas› ve ö¤retmenleri tara-
f›ndan sa¤l›kl› biçimde desteklenmesi, arkadafllar›yla
sa¤l›kl› iliflkiler içinde olmas› gereklidir. Bunun için an-
ne babalar ile ö¤retmenler aras›nda ortak anlay›fl çerçe-
vesinde ifl birli¤i gereklidir. Bu ifl birli¤inin gerçekleflti-
rilebilece¤i en uygun ortamlar aile ve okullard›r. ...Okul-
da ö¤renciye destek olabilmek için anne-baba ve ö¤ret-
men ortak anlay›fl ve iflbirli¤i içinde hareket etmelidir.
...Bir ö¤renci hem anne babas›n› hem ö¤retmenini son
derece önemsemekte ve onlara de¤er vermektedir. Ö¤-
rencinin temel e¤ilimi, önemsedi¤i ve de¤er verdi¤i bu
kimselerin birbirleriyle sevgi ve sayg›ya dayal› bir iliflki
ve iflbirli¤i içinde olmas›d›r. Böyle bir iflbirli¤i içinde
olan anne babalar ve ö¤retmenler ö¤renciye en büyük
deste¤i sunmufl olacaklard›r.
Kaynak: Y›ld›r›m, ‹. (2006). Anne Baba Deste¤i ve Ba-
flar›. An› Yay›nc›l›k, Ankara.

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Kiflilik Hizmetle
ri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Kiflilik Hizmetleri”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik” bafll›kl› bölümü
gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlikte Hizmet
Alanlar›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlikte Hizmet
Alanlar›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik” bafll›kl› bölümü
gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlikte Hizmet
Alanlar›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlikte Hizmet
Alanlar›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlikte Baz› Yanl›fl
Anlay›fllar” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Amac›” bafll›kl›
bölümü gözden geçiriniz.

26 Rehber l ik

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



271. Ünite  -  Ça¤dafl E¤it imde Ö¤renci  K ifl i l ik  Hizmet ler i  ve  Rehber l ik

S›ra Sizde 1

Ça¤dafl e¤itimin en genel amaçlar›ndan birisi ö¤renci-
nin, bütün yönleriyle geliflmesi ve kendini gerçeklefltir-
mesine yard›m etmektir. Ça¤dafl e¤itimden beklenen ifl-
lev, ö¤rencilerin bedensel, zihinsel, sosyal, psikolojik
yönden bir bütün olarak geliflmelerine ve topluma et-
kin uyum sa¤latacak mutlu ve üretken bireyler olarak
yetiflmelerine yard›m etmektir.

S›ra Sizde 2

E¤itim ve ö¤retim, yönetim ve denetim, ö¤renci kiflilik
hizmetleri

S›ra Sizde 3

Sa¤l›k hizmetleri, sosyal yard›m hizmetler, sosyal ve
kültürel hizmetler, özel yetifltirme hizmetleri, rehberlik
hizmetleri.

S›ra Sizde 4

Rehberlik bireye yard›m etme iflidir. Rehberlik yard›m›
bireye dönüktür. Rehberlik hizmetleri sitemli olarak ve
profesyonel düzeyde sunulabilir. Rehberlik, bir süreç-
tir. Rehberli¤in esas›, bireyin kendini gerçeklefltirmesi-
ne yard›m etmektir.

S›ra Sizde 5

Kendini gerçeklefltirme yaflam boyu devam eden bir

süreçtir. Kendini gerçeklefltirmifl bireyden de¤il; ger-

çeklefltirmekte olan bireyden söz edilebilir.

S›ra Sizde 6

Rehberlik yard›m› tek yönlü olarak psikolojik dan›flma-

n›n, dan›flana verdi¤i yard›md›r. Rehberlik anlay›fl›nda

dan›flman, dan›flan›n sorunlar›n› onun ad›na çözer. Reh-

berlik bireyin sadece psikolojik-duygusal sorunlar› ile

ilgilenir. Rehberlik hizmetleri kapsam›nda yöntem ve

teknikleri kullanmak bir amaçt›r. Rehberlik bir derstir.

Rehberlik bir disiplin arac›d›r, gerekti¤inde ö¤renciyi

yarg›lar ve cezaland›r›r. Rehberlik bir sorunu hemen

çözen, bir ihtiyac› an›nda gideren bir aland›r. Rehberlik

hizmetleri sadece sorunu olan bireylere yöneliktir.

S›ra Sizde 7

Psikolojik dan›flma, bireyi tan›ma, bilgi toplama ve yay-

ma, yönlendirme ve yerlefltirme, oryantasyon, müflavir-

lik, araflt›rma ve de¤erlendirme, izleme, çevre ve veli ile

iliflkiler.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Rehberli¤in Geliflimi,
‹lkeleri ve Çeflitleri

Bu ünitede rehberli¤in iliflkili oldu¤u disiplinlere de¤inilerek, Dünya’daki ve Tür-
kiye’deki geliflimi, ilkeleri ve çeflitleri ele al›nm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,

Rehberlikle farkl› disiplinler aras›ndaki iliflkileri kavrayabilecek, 
Rehberli¤in dünya’da ve Türkiye’deki geliflim tarihçesini aç›klayabilecek,
Rehberli¤in temel ilkelerini kavrayabilecek,
Rehberli¤in çeflitlerini aç›klayabileceksiniz.

N
N
N
N

2
Kaynak: Y›ld›r›m, 2006a



• G‹R‹fi
• REHBERL‹⁄‹N ETK‹LEfi‹M ‹Ç‹NDE OLDU⁄U D‹S‹PL‹NLER
• REHBERL‹⁄‹N GEL‹fi‹M‹

• ABD’de Rehberli¤in Geliflimi
• Avrupa’da Rehberli¤in Geliflimi
• Türkiye’de Rehberli¤in Geliflimi

• REHBERL‹⁄‹N ‹LKELER‹
• REHBERL‹⁄‹N ÇEfi‹TLER‹

• Birey Say›s›na Göre Rehberlik
• Problem Alan›na Göre Rehberlik
• ‹fllevlerine Göre Rehberlik
• Kurumlara Göre Rehberlik
• Ö¤retim Aflamalar›na Göre Rehberlik

Örnek Olay

Ali Bey, bir ilkö¤retim okulunda görev yapan deneyimli bir Türkçe ö¤retmenidir.
Alan›nda oldukça iddial›, Türk dilini seven ve etkin kullanan biridir. Türk dilinin
yabanc› dillerin etkisiyle giderek bozuldu¤unu savunmakta ve ö¤rencilerin Türk
dilini do¤ru ö¤renip do¤ru kullanmalar› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Türkçe ö¤-
retmenli¤iyle birlikte, s›n›f rehber ö¤retmenli¤i görevini de yürütmektedir. Dersler-
den, baflar›s›zl›k sorunu olan ö¤rencilerle yak›ndan ilgilenmekte, ö¤rencilerin ai-
leleriyle de görüflerek, ö¤rencilerin olas› baflar›s›zl›k nedenlerini araflt›rmaktad›r.
Elde etti¤i bilgiler çerçevesinde ö¤rencilerin notlar›n› yükseltmeleri amac›yla onla-
ra yard›mc› olmaya çal›flmakta, ö¤rencilere kaynak kitap önermekte, etkili ve ve-
rimli ders çal›flma yollar›ndan söz etmektedir. Bu nitelikleriyle de hem ö¤renciler,
hem veliler taraf›ndan oldukça sevilmektedir. Ancak, Ali ö¤retmen, Türkçe dersi ve
baflar›s›zl›k konular› d›fl›nda, ö¤rencilerin di¤er sorunlar›yla ilgilenmemekte “Be-
nim herkese ve her soruna ay›racak zaman›m yok. Ben Türkçe ile ilgili konularla
ve baflar›s›zl›k sorunuyla ilgilenebilirim.” demektedir. Ali ö¤retmenin ö¤rencileri-
ne yönelik bu yaklafl›m› sizce do¤ru mudur? Rehberlik sadece baflar›s›zl›k sorunu
olan ö¤rencilere yard›m etmek anlam›na m› gelmektedir? 
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Anahtar Kavramlar
• Rehberlik
• Rehberli¤in Geliflimi

• Rehberli¤in ‹lkeleri
• Rehberli¤in Çeflitleri

‹çindekiler



G‹R‹fi
Rehberlik ,bireyin kendini gerçeklefltirmesine yönelik psikolojik yard›m hizmeti-
dir. Her profesyonel meslek alan›nda oldu¤u gibi, psikolojik dan›flma ve rehberlik
alan›nda da hizmetin gere¤i gibi sunulabilmesi ve amaçlara ulafl›labilmesi için
mesle¤in tarihsel geliflim süreciyle hizmetin yerine getirilme sürecinde uyulmas›
gereken ilkelerin yan› s›ra, hizmetin niteli¤inin ve çeflitlili¤inin bilinmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle bu ünitede, rehberli¤in baflka ülkelerde ve Türkiye’deki ta-
rihsel geliflim süreci ve bu süreçte farkl› disiplinlerle etkileflimi, rehberli¤in temel
ilkeleri ve çeflitli ölçütlere göre rehberli¤in çeflitleri üzerinde durulmufltur. Rehber-
li¤in baflka ülkelerde geliflmesi konusunda öncelikle rehberli¤in ABD’deki; daha
sonrada Avrupa’daki geliflmesine yer verilmifltir. Ayr›ca, Türkiye’de rehberli¤in
ABD’deki geliflmelerden etkilenerek nas›l geliflti¤i olabildi¤ince kronolojik olarak
sunulmufltur.

Rehberli¤in ilkeleri rehberlik hizmetlerinin planlan›p, programlanmas›ndan,
uygulamas›na ve sonuçlar›n de¤erlendirilmesine kadar olan etkinliklerde nelere
dikkat edilmesi gerekti¤ini içermektedir. Rehberlik hizmetlerini yürütmekle görev-
li olan personelin, ayn› rehberlik anlay›fl›nda birleflerek, iflbirli¤i içinde daha etkili
bir hizmet sunabilmeleri, rehberli¤in ilkeleri hakk›nda yeterli ve do¤ru bir görüfl
gelifltirebilmeleriyle olanakl›d›r. Bu nedenle bu ünitede rehberli¤in ilkelerine k›sa-
ca de¤inildikten sonra, belli bafll› rehberlik ilkelerinin tan›t›lmas› amaçlanm›fl ve bu
ilkeler çerçevesinde etkili ö¤retmen davran›fllar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i üzerinde
durulmufltur.

Son olarak, bu ünitede rehberli¤in farkl› ölçütlere göre çeflitleri üzerinde durul-
mufl, böylece, okuyucunun ve meslek elemanlar›n›n do¤ru ve kapsaml› bir rehber-
lik anlay›fl›na sahip olmalar› amaçlanm›flt›r. 

REHBERL‹⁄‹N ETK‹LEfi‹M ‹Ç‹NDE OLDU⁄U
D‹S‹PL‹NLER
Rehberlik alan›, tarihsel geliflim sürecinde baflka baz› alanlardan etkilenmifl; o
alanlar› da etkilemifl, yani farkl› disiplinlerle yak›n etkileflim içinde olmufltur. 

Ekonomi: Ekonomi ile rehberlik etkilefliminin iki boyutundan söz edilebilir.
Birincisi, yeme, içme, sa¤l›kl› beslenme gibi biyolojik ihtiyaçlar› zaman›nda gere¤i
gibi karfl›lanm›fl birey, ruh ve beden sa¤l›¤›n› daha kolay koruyabilir, Maslow’un
belirtti¤i ihtiyaçlar hiyerarflisinin en üst basama¤› olan kendini gerçeklefltirme afla-
mas›nda iyi bir noktada olabilir. ‹kincisi, 1800’lü y›llarla bafllayan süreçte sanayi
gelifltikçe daha nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç artm›flt›r. Daha nitelikli insan gü-
cü yetifltirmek için bireylerin seçecekleri mesleklerin onlar›n yetenek, ilgi, kiflilik
ve fiziksel özelliklerine uygun olmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r. Kendi ilgi, yetenek ve
kiflilik özelliklerine uygun bir meslek sahibi birey, hem kendi ruh sa¤l›¤›n› koru-
yabilir, hem de daha kaliteli ve çok mal ve hizmet üretebilir. Bu nedenlerledir ki,
ekonomi ve rehberlik alanlar› birbirlerinin bilgi birikimlerinden yararlanm›fl; Par-
sons 1908 y›l›nda bir meslek bürosu açarak, bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun
meslek seçmeleri için çal›flmalar bafllatm›flt›r. 

Psikoloji: Psykhe=(ruh) ve logos=(bilgi) sözcüklerinin birlefltirilmesinden türe-
tilmifl olan psikoloji, insan ve hayvan davran›fllar›n› inceleyen bir bilim dal›d›r. Bu-
gün dünyada psikolojinin klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri psikolojisi,
ekolojik psikoloji, geliflim psikolojisi, psikometri gibi çok say›da uygulamal› alt dal-
lar› bulunmaktad›r. Psikolojik dan›flma ve rehberlik alan› da psikolojinin uygula-
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Rehberli¤in tan›m›:
Rehberlik “kendini
anlamas›, problemlerini
çözmesi, gerçekçi kararlar
almas›, kapasitelerini
gelifltirmesi, çevresine
sa¤l›kl› ve dengeli bir uyum
göstermesi, böylece kendini
gerçeklefltirmesi için uzman
kiflilerce bireye yap›lan
psikolojik yard›mlar” olarak
tan›mlanmaktad›r
(Kepçeo¤lu, 1985)., 1985).

Ekonomi ile rehberlik
alanlar› yak›n bir etkileflim
içindedirler.

Psikoloji ile psikolojik
dan›flma ve rehberlik iç
içedir, karfl›l›kl› etkileflim
içindedirler. 



mal› bir dal› olarak kabul edilmektedir, rehberli¤in merkezinde psikolojik dan›flma
bulunmaktad›r.

Sosyoloji: Toplum bilimi anlam›na gelen sosyoloji, sosyal yaflam› inceleyen bir
bilim dal›d›r. Rehberlik ve psikolojik dan›flma sosyolojinin bulgular›ndan son de-
rece yararlan›r. Rehberlik ve psikolojik dan›flma bireyi sosyal çevresiyle ele alarak,
bireyin sosyal destek sistemini inceler, sosyal destek sistemini güçlendirmeye yö-
nelik yard›m sunar (Pearson, 1990). Bireyin sosyal destek sistemi aile, anne baba,
arkadafl, akraba, ö¤retmen, siyasi gruplar gibi bireyin sosyal çevresinden oluflur.
Bu çevreden bireyin sa¤l›kl› ve yeterli destek görmesi bireyin ruh sa¤l›¤›n› koru-
mas›na, akademik baflar›s›n›n artmas›na, bütün yönlerden geliflmesine katk› sa¤la-
maktad›r (Y›ld›r›m, 2006). Bireyin bu sosyal çevresi, sosyolojinin de inceleme ko-
nusudur. Bu konuda baflka örnekler vermek de mümkündür.

E¤itim: E¤itim ile psikolojik dan›flma ve rehberlik alanlar› iç içedir. Her iki ala-
n›n kendine özgü bilgileri, yöntemleri ve teknikleri olmakla birlikte, her iki alan›n
da amac› ö¤rencinin bütün yönlerden geliflmesi ve kendini gerçeklefltirmesine yar-
d›m etmektir. Bu amaç nedeniyledir ki rehberlik, tüm dünyada öncelikle e¤itim
alan›nda örgütlenmifl, geliflmifl ve güçlenmifltir. E¤itim alan›ndaki geliflmeler, kali-
teli ö¤retmen yetifltirme politikalar›, ö¤renci merkezli e¤itim yaklafl›m›, e¤itim or-
tam›n›n giderek daha demokratikleflmesi v.b. geliflmeler, rehberlik hizmetlerinin
gere¤i gibi sunulabilmesine zemin yaratmaktad›r. E¤itim kurumlar›nda rehberlik
hizmetleri yayg›nlaflt›kça ve rehberlik hizmetinin kalitesi artt›kça bundan birinci
derecede okul yararlanmaktad›r. E¤itimin amaçlar›na rehberlik hizmetleri arac›l›-
¤›yla daha kolay ulafl›labilmektedir. 

Felsefe: Rehberli¤in karfl›l›kl› etkileflim içinde oldu¤u di¤er bir alan da felsefe-
dir (düflünbilim). Felsefe sözcü¤ü Yunanca phileo (sevgi) ve sophia (bilgelik) söz-
cüklerinin birleflmesinden oluflmufltur. Felsefe e¤itimiyle çok yak›n bir iliflki için-
dedir ve çok say›da e¤itim felsefesi yaklafl›m› vard›r. ‹dealizm, realizm, Thomizm,
essensializm, progresssivizm, existansialism bu felsefi yaklafl›mlardan birkaç›d›r
(Gutek, 1997). Bugün Türk e¤itim sisteminde e¤itim programlar›n›n içeri¤i, kendi-
ne özgü bir felsefi yaklafl›m› olan yap›land›rmac›l›k (constructivism) kuram›na gö-
re yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmufltur. Yap›land›rmac›l›k bilginin tek-
rar›n› de¤il, bilginin transferini ve yeniden yap›land›r›lmas› esas almaktad›r. Ö¤ren-
ci merkezli olmas›, önerdi¤i etkinlikler ve ö¤renciye kazand›rmak istedi¤i yeterlik-
lerle yap›land›rmac›l›k ve rehberlik birbirini destekler niteliktedir. Ayr›ca, Psikolo-
jik dan›flma ve rehberlik alan›ndaki çeflitli yaklafl›mlar (insanc›l, davran›flç›, psiko-
analitik v.b.) bir felsefi temele dayanmaktad›rlar.

Rehberli¤in etkileflim içinde oldu¤u disiplinler hangileridir? 

REHBERL‹⁄‹N GEL‹fi‹M‹
Rehberli¤in ABD’de, Avrupa’da ve Türkiye’de geliflimiyle ilgili birçok kaynakta
(Akboy ve ‹kiz, 2007, s.11-19; Girgin, 2004, s.23-26; Gladding, 1996, s. 4-24; Kep-
çeo¤lu, 1985, s. 36-44; Yeflilyaprak, 2003, s.22-27) yeterince ayr›nt›l› bilgi bulun-
maktad›r. Rehberli¤in öncelikle ABD’de; sonra Avrupa’da geliflim tarihçesine k›sa-
ca de¤inilecek; daha sonraysa Türkiye’de rehberli¤in geliflmesi ve bugünkü duru-
mu aç›klanacakt›r. 
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Rehberlik ile sosyoloji
karfl›l›kl› olarak etkileflim
içindedirler. 

E¤itim ve rehberlik karfl›l›kl›
etkileflim içindedirler.

Felsefe, e¤itim, rehberlik
farkl› alanlar olmakla
birlikte karfl›l›kl› etkileflim
içindedirler.
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Rehberlik, ilk defa ABD’de
ortaya ç›k›p geliflti.



ABD’de Rehberli¤in Geliflimi
Rehberlik anlay›fl›n›n ilk filizlenmesi 1890’da California eyalet okullar›nda ö¤ren-

cilerin incelenmesi, ifle yerlefltirilmeleri ve izlenmeleri gibi uygulamalarla bafllam›fl-
t›r. Ancak, gerçek anlamda rehberlik uygulamalar› Frank Parsons ile bafllam›flt›r.
Bu nedenle, Frank Parsons, rehberli¤in babas› (father of guidance) olarak kabul
edilmektedir (Gladding, 1996, s. 9). Frank Parsons 1909’da Meslek Seçimi (Choo-
sing a Vocation) isimli bir kitap yay›nlam›fl ve mesleki rehberli¤in tan›m›n› ve ön-
cülü¤ünü yapm›flt›r. Frank Parsons, özellikle bireyin özelliklerini tan›ma, mesle¤e
haz›rlanma, kendi özelliklerine uygun meslek seçme, meslekte baflar›l› ve mutlu
olma yönünde gençlere yönelik uygulamalar içinde olmufltur. Frank Parsons’un bu
çal›flmalar›ndan esinlenerek ABD’nin di¤er eyaletlerinde de rehberlik çal›flmalar›-
n›n bafllad›¤› gözlenmektedir.

ABD’de rehberlik çal›flmalar›n›n h›z kazanmas›na paralel olarak 1910’da ilk
mesleki rehberlik kongresi yap›lm›fl; kongrenin arkas›ndan rehberlik örgütlenmesi
bafllam›flt›r. Böylece, ilk Ulusal Mesleki Rehberlik Derne¤i (National Vocational
Guidance Association) kurulmufltur. 1. Dünya Savafl›, rehberlik alan›n›n geliflme-
sini h›zland›ran olaylardan biridir. Savafltan sonra ABD’de Ordu Alfa ve Ordu Be-
ta testleri gelifltirilmifl (Gladding, 1996, s. 10), bu testler arac›l›¤›yla askere al›nacak-
lar›n nitelikleri incelenip ona göre ordudaki s›n›flar› belirlenmeye bafllam›flt›r.
1958’de ABD Ulusal Savunma E¤itimi Yasas› ile ulusal düzeyde rehberlik çal›flma-
lar› Federal hükümetlerin parasal deste¤ini elde etmeye bafllam›flt›r. Bafllang›çta
mesleki rehberlik uygulamalar› biçiminde ortaya ç›kan rehberlik alan› giderek ki-
flisel rehberlik, e¤itsel rehberlik ve mesleki rehberlik biçiminde kapsaml› hale gel-
mifltir. Ulusal düzeyde rehberlik hizmetlerinin h›zla geliflmesi sonucunda 1952’de
Amerikan Kiflilik Hizmetleri ve Rehberlik Derne¤i” (American Personel and Gui-
dance Association-APGA) ismiyle mesleki dernek kurulmufltur (Girgin, 2004, s.23-
26; Gladding, 1996, s. 4-24; Kepçeo¤lu, 1985, s. 36-44; Yeflilyaprak, 2003, s.22-27).
APGA, rehberlik alan›n›n meslek standartlar›, etik kurallar›, personel yetifltirilme-
siyle personelin görev ve sorumluluklar› konusunda önemli çal›flmalar yapm›flt›r.

Bugün ABD’de rehberlik hizmetlerinin tüm okul kademelerinde ve farkl› ku-
rumlarda, süreklilik içinde, a¤›rl›kl› olarak psikolojik dan›flma hizmetleri biçiminde
yürütüldü¤ü gözlenmektedir. 1992’de Amerikan Psikolojik Dan›flma Derne¤i (Ame-
rican Counseling Association-ACA) kurulmufl; psikolojik dan›flma ve rehberlikle il-
gili 16 farkl› örgütü bünyesinde toplayarak ve alanla ilgili çal›flmalar›n› sürdürmeye
bafllam›flt›r (Gladding, 1996, s. 4-24). Bugün ABD’de baflta e¤itim sektörü olmak
üzere sa¤l›k, sanayi, sosyal yard›m kurumlar›yla özel sektör kurulufllar›nda 250
binden fazla psikolojik dan›flman›n görev yapt›¤› belirtilmektedir. 

Avrupa’da Rehberli¤in Geliflimi
Avrupa ülkelerinde ABD’dekine ya da Türkiye’dekine benzer bir rehberlik alan›n-
dan söz etmek oldukça zordur. Avrupa’da rehberlik alan›ndan 1960’l› y›llardan iti-
baren söz edilmeye baflland›¤›; Fransa, Danimarka, Belçika, Almanya, ‹talya ve
Holanda’da okullarda orta ö¤retim birinci kademe ö¤rencilerine yönelik rehberlik
programlar›n›n önerildi¤i ya da baz› okullarda uyguland›¤› belirtilmektedir (Kep-
çeo¤lu, 1985, s.39). Avrupa ülkelerinde rehberlik hizmetleri kapsam›nda baz› zeka
testlerinin kullan›ld›¤› ve ö¤rencilerin bir üst okula, programa ya da mesle¤e yön-
lendirilmelerinde ö¤retmenlerin ö¤renciler hakk›ndaki gözlem ve görüfllerinin esas
al›nd›¤› gözlenmektedir. Bununla birlikte, rehberlik hizmetlerinin Avrupa’da farkl›
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ülkelerde farkl› bakanl›klara (e¤itim, sa¤l›k, çal›flma) ba¤l› “okul ve mesle¤e yö-
neltme merkezleri” ya da “rehberlik bürolar›” biçiminde örgütlendi¤i görülmekte-
dir (Girgin, 2004, s.23-26).

Türkiye’de Rehberli¤in Geliflimi
Türkiye’de rehberlik çal›flmalar› 1950’li y›llarda bafllam›flt›r. Amerikal› uzmanlardan
Tompkins, Beals ve Mills Türkiye’ye gelmifl, e¤itim sistemimizi ve okullar› incele-
yerek (Kepçeo¤lu, 1985, s. 41) rehberlik alan›nda pilot çal›flmalar bafllatm›fllard›r.
Ankara Demirlibahçe ilkokulu’nda 1955’te ilk “Rehberlik Merkezi” aç›lm›flt›r (Kuz-
gun, 1992). 1960’l› y›llarda “yöneltme” eksenli rehberlik hizmetlerinin resmi dökü-
manlarda ifllendi¤i görülmektedir. 1970 y›l›nda toplanan VIII. Milli E¤itim fiuras›n-
da, rehberlik hizmetleri kapsam›nda ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun ola-
rak yönlendirilmesi 9. s›n›f›n “yönlendirilme” s›n›f› olmas› kabul edilmesi, X. ve
XV. fiûra kararlar›nda da e¤itim sistemimizde yönlendirmenin gereklili¤i ve yap›l-
mas› gerekenler vurgulanm›flt›r.  Günümüze kadar yap›lan bütün fluralarda e¤itim
sistemimizde rehberli¤in gere¤i ve önemi vurgulanm›flt›r. 1739 say›l› Millî E¤itim
Temel Kanunu’nda “bireylerin e¤itim sürecinde ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rul-
tusunda çeflitli programlara ve okullara yönlendirilecekleri ve Millî E¤itim sistemi-
nin her bak›mdan bu yönlendirmeyi gerçeklefltirecek biçimde düzenlenece¤i, bu
amaçla haz›rl›k s›n›flar›n›n konulabilece¤i, yönlendirme ve baflar›n›n ölçülmesinde
rehberlik hizmetlerinden ve nesnel ölçme de¤erlendirme yöntemlerinden yararla-
n›laca¤›” (MEB,1999:194) belirtilmektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤› 1970-1971 ö¤retim
y›l›nda 24 okulda resmen rehberlik uygulamalar› bafllatm›fl ve sonraki y›llarda ön-
celikle tüm liselerde ve giderek her kademe ve türdeki okullarda rehberlik hizmet-
leri yayg›nlaflm›flt›r. Rehberlik meslek elemanlar›n›n say›ca artmas›, rehberlik alan›-
n›n kamuoyu taraf›ndan tan›n›r hale gelmesiyle birlikte, rehberlik alan›na özgü bir
mesleki derne¤in kurulmas›na ihtiyaç duyulmufltur. 1989 y›l›nda Psikolojik Dan›fl-
ma ve Rehberlik Derne¤i kurulmufl, ayn› tarihten itibaren düzenli olarak, Psikolo-
jik Dan›flma ve Rehberlik Dergisi yay›nlanmaya bafllam›flt›r.

Dünyadaki geliflmelere paralel olarak, Türkiye’de “rehberlik” kavram› “psikolo-
jik dan›flma” ile birlikte “Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik” olarak kullan›lmaktad›r.
Bugün Türkiye’de ilkö¤retim, orta ö¤retim okullar› ile Rehberlik ve Araflt›rma Mer-
kezi (RAM) ve Milli E¤itim Müdürlüklerinde olmak üzere 13 bin kadar rehber ö¤-
retmen (psikolojik dan›flman) görev yapmaktad›r. Her ilde ve baz› büyük ilçelerde
RAM’lar bulunmaktad›r. Türkiye’deki üniversitelerde 20’den fazla Psikolojik Dan›fl-
ma ve Rehberlik program› bulunmaktad›r. Bu programlardan her y›l yaklafl›k 1000
kadar ö¤renci rehber ö¤retmen (psikolojik dan›flman) olarak mezun olmaktad›r.
Mezunlar baflta Milli E¤itim Bakanl›¤› olmak üzere Adalet Bakanl›¤›, Çal›flma Bakan-
l›¤›, sosyal yard›m kurumlar› gibi devlet kurumlar›nda istihdam edilmektedirler.
Türkiye’de rehberlik alan›ndaki son geliflmelere ikinci ünitede genifl yer verilmifltir.

Rehberli¤in ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki tarihsel geliflim sürecini tart›fl›n›z

REHBERL‹⁄‹N ‹LKELER‹
E¤itim kurumlar›nda, rehberlik hizmetleriyle ilgili olan rehber ö¤retmen, ö¤ret-
menler, yöneticiler, di¤er personel ve velilerin rehberli¤in temel ilkelerini bilmele-
ri, bu ilkeler ›fl›¤›nda kendilerine düflen rehberlik görevlerini yerine getirmeleri
beklenir. Bu ilkeler konusunda rehberlik hizmeti alacak olan ö¤rencilerin de bilgi
sahibi olmalar› gerekir. Aksi halde, rehberli¤in amaçlar›n› gerçeklefltirmek müm-
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kün olamaz. Çünkü, rehberli¤in ilkeleri, bu ilkelerle ilgili kavramlar, bir kiflinin ge-
nel olarak sahip oldu¤u rehberlik anlay›fl›n› ortaya koymaktad›r. Rehberlik çal›fl-
malar›yla yak›ndan ilgili olan tüm yönetici, uzman ve ö¤retim personelinin, yeter-
li ve ortak bir rehberlik anlay›fl›na sahip olmalar›, psikolojik dan›flma ve rehberlik
uygulamalar›ndaki baflar›y› art›ran önemli bir etmen olarak bilinmektedir. Nitekim,
son y›llarda psikolojik dan›flma ve rehberlik uygulamalar›nda bir yaklafl›m biçimi
olarak, rehberli¤in bir tak›m çal›flmas› (team - work) modeli içinde, okuldaki tüm
e¤itim ö¤retimle ilgili herkesin ortaklafla yürüttükleri bir hizmet olarak anlafl›lmas›-
na önem verilmektedir. Psikolojik dan›flma ve rehberli¤in, bir tak›m hizmeti olarak
anlafl›lmas› sonucu bugün, okullarda uzman personelin yan› s›ra yöneticiler, s›n›f
ö¤retmenleri ve di¤er ö¤retmenler de rehberlik personeli içinde düflünülmekte,
“okul rehberlik tak›m›”n›n birer üyesi olarak kabul edilmektedirler. Öyle ki, psiko-
lojik dan›flma ve rehberlik uygulamalar›n›n sadece uzman personel eliyle yürütül-
mesi, psikolojik dan›flma ve rehberlik uygulamalar›n›n baflar›l› olmas› için yeterli
görülmemektedir. 

Rehberlik anlay›fl› ne demektir? 

Tak›m halinde çal›flman›n do¤al bir sonucu olarak, Türkiye’de rehberlikle ilgili
tüm personelin tak›m olarak, öncelikle rehberlik ilke ve kavramlar›yla ilgili ortak
ve yeterli bir rehberlik anlay›fl›na sahip olmalar›, rehberlik uygulamalar›na iliflkin
bir deneyim kazanmalar› gerekli görülmektedir. Hatta, rehberlik personelinin, or-
tak ve yeterli bir rehberlik anlay›fl›n›n temel ilkelerini paylaflmalar›, okul rehberlik
program›n›n temel tafl› olarak kabul edilmektedir. Bu ilkeler tüm psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlik alan› için geçerli ve önemli ilkelerdir. Çeflitli araflt›rmac›lar›n ortak
olarak vurgulad›klar› bu ilkeler afla¤›da sunularak k›saca aç›klanm›flt›r:

1. Rehberli¤in temelinde, insan hak ve sorumluluklar›yla yak›ndan ilgi-
li, demokratik ve insanc› bir anlay›fl vard›r.

Rehberlik hizmetleri, genel olarak, demokratik toplumun de¤erlerinden ve bi-
reylerin ihtiyaçlar›ndan do¤mufltur. Demokratik toplumlar, temel insan hak ve öz-
gürlüklerine sahip toplumlard›r. Bu temel insan hak ve özgürlükleri, ‹nsan Hakla-
r› Evrensel Bildirgesi’nde ifade edilmifltir. Bu bildirgeye göre insanlar aras›nda dil,
din, ›rk, renk, cinsiyet v.b. ay›r›m› yapmak suç kabul edilmifltir. Her insan›n dün-
yaya eflit do¤du¤u ve eflit haklara sahip oldu¤u vurgulanmaktad›r. Böylece her tür-
lü ay›r›mc›l›¤a karfl› ç›k›lmaktad›r. Demokratik ve insanc› anlay›fla göre, her birey
di¤erlerinden derece fark›yla da olsa farkl›d›r. Her birey kendine özgüdür, biricik-
tir. Her birey baflkalar›ndan olan farkl›l›klar›yla de¤erlidir. Baflka deyiflle, baflkala-
r›ndan farkl› olmak dezavantaj de¤il, avantajd›r. ‹flte, rehberlikte demokratik ve in-
sanc› anlay›fl, de¤erli bir varl›k olan bireyin özerk oldu¤unu, kendi kendini yönet-
me gücüne, hakk›na ve sorumlulu¤una sahip oldu¤unu, kendisi için seçimler yap-
ma ve kararlar verme hakk›na sahip oldu¤unu kabul eder. 

Öyleyse bireyin, özgürce kendi karar›n› yine kendisinin vermesine, verdi¤i ka-
rarlar›n sorumlulu¤unu üstlenmesine ve bir bütün olarak geliflmesine f›rsat veril-
melidir. O halde, e¤itimde rehberlik hizmetleri, demokratik ve insanc› bir anlay›fla
sahip, temel insan hak ve özgürlüklerine sayg›l›, her türlü ay›r›mc›l›¤a karfl› birey-
ler taraf›ndan, yine demokratik ve insanc› bir ortamda gere¤i gibi sunulabilir.

Ö¤rencilere rehberlik yard›m› sunarken, onlar ad›na karar vermek, onlar için seçimler
yapmak gerekli midir? Niçin?
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2. Rehberlik anlay›fl›, her türlü çal›flmas›yla ö¤renciyi merkeze alan bir
e¤itim anlay›fl›n› öngörür. 

E¤itim sistemleri genel olarak iki grupta de¤erlendirilebilir:
• Program› merkeze alan e¤itim anlay›fl›
• ö¤renciyi merkeze alan e¤itim anlay›fl›
Program› merkeze alan e¤itim anlay›fl› ö¤renciler aras›ndaki bireysel farklar›

dikkate almaz. Ö¤renme ö¤retme sürecinde ö¤renci de¤il, ö¤retmen daha aktiftir.
Ders programlar›n› ö¤rencilerin ilgi, yetenek, kiflilik özellikleri, ihtiyaçlar›, geliflim
sorunlar› v.b. göre düzenlenmez. Bu anlay›fla göre, programlar belli iflleri görmek
üzere insan yetifltirmeyi hedefler ve ö¤rencilerin de bu program arac›l›¤›yla iflin ge-
rektirdi¤i nitelikleri kazanmas› beklenir. Burada ö¤renci farkl› ilgi, yetenek, kiflilik
özellikleri, ihtiyaçlar›, geliflim sorunlar› olan geliflmesi gereken de¤erli bir varl›k
olarak de¤il, adeta bir “nesne” olarak görülmektedir. Bu anlay›fla sahip bir e¤itim
anlay›fl›nda ö¤rencinin özgürlü¤ü, yarat›c›l›¤›n›, üreticili¤ini kullanabilmesi, kiflisel
geliflmesi önemsenmez. Ö¤retmenin sadece ö¤rencinin baflar›s›yla ilgilenmesi, bu-
na karfl›n onun çeflitli sorunlar›na duyars›z kalmas›, ona her yönüyle geliflebilmesi
için yard›mc› olmada isteksiz davranmas›, program› merkeze alan bir ö¤retmen
davran›fl›n› örneklemektedir.

Buna karfl›n ö¤renciyi merkeze alan e¤itim anlay›fl› ö¤renme ö¤retme sürecin-
de ö¤rencinin daha etkin olmas›n›, programlar›n ö¤rencilerin ilgi, yetenek, kiflilik
özellikleri, ihtiyaçlar›, geliflim sorunlar› v.b. göre düzenlenmesini öngörür. Ö¤ren-
cilerin kendi niteliklerine uygun bir meslek edinmelerinin yan› s›ra, kiflisel geliflim-
leri ve mutlu olmalar› da temel hedeftir. Bu nedenle, ö¤renciyi merkeze alan e¤i-
tim sistemleri, okullarda rehberlik hizmetlerine önem verir. Rehberlik hizmetlerin-
den beklenen, ö¤rencinin bireysel farklar›, sorunlar›, ilgi, yetenek, kiflilik özellikle-
ri ve ihtiyaçlar›na göre geliflmesine yard›mc› olmas›d›r.

Böylece bu anlay›fl okulda her ö¤rencinin rehberli¤e ihtiyac› oldu¤unu kabul
eder. Sadece baflar›s›z ya da baz› uyum ve davran›fl problemi olan ö¤rencileri de-
¤il, tüm ö¤rencilerin bir bütün halinde geliflmelerini amaçlar. Ö¤renci merkezli bir
e¤itimde ö¤renciler kendi düflüncelerini özgürce ortaya koyabilir, yarat›c›l›¤›n›,
üreticili¤ini, potansiyellerini en üst düzeyde gelifltirebilir. Sonuç olarak, rehberlik
hizmetlerini gere¤i gibi sunabilmek ve ö¤rencilerin geliflmelerine ve kendini ger-
çeklefltirmelerine yard›mc› olabilmek için, ö¤renciyi merkeze alan bir e¤itim anla-
y›fl›na ihtiyaç vard›r. E¤itim sistemimizin ö¤renciyi merkeze alan bir anlay›fla ne
derecede sahip olup olmad›¤› tart›fl›labilir.

Ö¤renciyi merkeze alan ile program› merkeze alan e¤itim anlay›fllar› ne anlama gelmektedir? 

3. Rehberlik yard›m›n›n esas›, ö¤rencilerin kendilerini gelifltirmeleri,
kendilerini tan›malar› ve sorunlar›na uygun çözüm yollar› bulmada kendi
kendine yeter duruma gelmelerine yard›m etmektir.

Rehberlik, bireye kol kanat germek, onu kay›rmak, ona koltuk de¤ne¤i olmak,
onun ad›na kararlar vermek ya da onun sorumluluklar›n› üstlenmek demek de¤il-
dir. Esasen böyle bir anlay›fl bireyin geliflmesini engeller. Rehberli¤in temelinde,
bireyin potansiyeline güvenmek, kendisiyle ilgili sorunlar›n çözümü için en uygun
kararlar› verece¤ine ve verdi¤i karar›n sorumlulu¤unu üstlenebilece¤ine iliflkin bir
anlay›fl vard›r. 

Öyle ki, kendilerine yard›m edildi¤i taktirde bireyler, kendi problemlerine en
uygun çözüm yollar›n› bulabilme gücüne sahiptir. Ancak, bireyin iç dünyas›n› en
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iyi bilen yine o bireyin kendisidir. Bireyler kendilerini çeflitli yönleriyle tan›mak,
kendisindeki gücü anlamak, seçenekleri görmek, çevre olanaklar›n› tan›mak ve
de¤erlendirmek gibi konularda yard›ma ihtiyaç duyarlar. ‹flte rehberlik, bireye bu
yönde yard›m ederek, bireyin kendine yeter duruma gelmesini, ona kendi ayakla-
r› üstünde durabilecek güce sahip oldu¤unu göstermeyi amaçlamaktad›r.

Ünlü Çin özdeyiflinde oldu¤u gibi, “aç insana bal›k vermek yerine, bal›k tut-
mas›n› ö¤retmek gerekir”. ‹flte, rehberlik de bireyin problemini onun ad›na çöz-
mek de¤il, onun problemini çözebilmesi için kendisinde var olan gücü harekete
geçirmektir.

4. Rehberlik, ö¤rencilerin bir bütün olarak geliflmelerine ve kendini
gerçeklefltirmelerine yard›m etmelidir.

Geliflme bir bütündür ve süreklidir. Öyleyse rehberlik de ö¤rencinin akademik,
duygusal, sosyal, biliflsel, fiziksel, cinsel, bilimsel v.b. yönden bir bütün olarak ge-
liflmesine yard›m etmeli ve bu yard›m sürekli olmal›d›r. Baflka deyiflle ö¤renci ihti-
yaç duydu¤u zaman, çeflitli yönleriyle geliflmesine katk› sa¤layacak bir rehberlik
hizmeti alabilmelidir. Bu noktada ö¤renciyi merkeze alan e¤itimle rehberli¤in
amac› örtüflmektedir. E¤itimin de rehberli¤in de amac›; ö¤rencinin potansiyelini
ortaya koyabilmesi, potansiyeli ölçüsünde kendini bütün yönleriyle gelifltirmesi,
kendine yeterli, verimli ve daha anlaml› bir yaflam sürdürmesine yard›m etmektir.
Kendini gerçeklefltirmeyle kastedilense ö¤rencinin bir bütün olarak geliflmesidir.
Bireyin tüm geliflim gereksinimlerini olabildi¤ince gerçeklefltirmesidir. Anlafl›laca¤›
gibi, kendini gerçeklefltirmekte olan birey, ruh sa¤l›¤› yerinde, ça¤dafl, üretken ve
mutlu bir bireydir.

Kendini gerçeklefltirme ne demektir? Okullar›m›zda ö¤rencilerin kendilerini gerçekleflti-
rebilmelerine ne ölçüde f›rsat verilmektedir? 

5. Rehberlik uygulamalar›nda ö¤renciyle ilgili herkesin ortak anlay›fl ve
iflbirli¤i içinde olmas› gerekir.

Rehberlik hizmetlerinin gere¤i gibi sunulabilmesi bir tak›m iflidir. Ö¤rencinin
geliflmesine katk› sa¤layacak herkesin iflbirli¤i yapmas› esast›r. Okuldaki rehberlik
hizmetleri kapsam›nda okul yöneticileri, ö¤retmenler ve uzmanlar›n yüklenecekle-
ri görev ve sorumluluklar› vard›r. Bunun d›fl›nda anne babalar da rehberlik çal›fl-
malar›na kat›lmal›d›r. 

Öyleyse rehberlikle ilgili olan bu kimselerin, rehberlik konusunda ortak bir an-
lay›fla sahip olmalar› ve iflbirli¤i içerisinde çal›flmalar›, rehberli¤in amaçlar›n›n ger-
çeklefltirilebilmesi bak›m›ndan mutlaka gereklidir. Hatta gerek duyuldu¤unda okul
d›fl›ndaki, üniversiteler, ‹fl Bulma Kurumu, Rehberlik Araflt›rma Merkezleri, rehber-
lik ve psikolojik dan›flma hizmeti veren özel kurumlar gibi çeflitli kurum, kurulufl
ve kiflilerden de yard›m al›nmal›d›r.

Rehberlik kimlerin iflbirli¤ini gerektiren bir yard›m hizmetidir? 

6. Rehberlik uygulamalar› her okulun amaç ve özellikleriyle ö¤rencile-
rin ihtiyaçlar›na uygun alanlarda yo¤unlaflt›r›lmal›d›r. 

Okul öncesi e¤itimden üniversiteyi bitirinceye kadar, e¤itimin her düzeyinde
rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vard›r. Ancak, hangi düzeyde olursa olsun, rehber-
lik hizmeti sunulacak okulun yap›s›, özellikleri, e¤itim düzeyi, koflullar›, olanakla-
r›, s›n›rl›l›klar›, hedefleri; ö¤rencilerin geliflim düzeyleri, ya sadece k›zlar›n ya da
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erkeklerin devam etti¤i, karma ya da yat›l› bir okul olup olmad›¤› gibi yönler dik-
kate al›narak, o okulun rehberlik program›, rehberli¤in temel ilkelerine ba¤l› kal-
mak kofluluyla özel olarak haz›rlanmal›d›r. Baflka bir deyiflle okul rehberlik prog-
ram› dinamik bir yap›ya sahip olmal›d›r.

Okulun sorun ve olanaklar›yla ö¤rencilerin nitelikleri ve ihtiyaçlar› sürekli ola-
rak de¤iflmektedir. Bu anlamda baz› okullarda baz› hizmetlere daha fazla a¤›rl›k
verilirken, baz› alanlarda hizmetler k›smen daha s›n›rl› olarak sunulabilir. Örne¤in;
yat›l› okul ö¤rencilerinin rehberlik ihtiyaçlar› yat›l› olmayanlardan, yine ilkö¤retim
ö¤rencilerinin rehberlik ihtiyaçlar› da lise ö¤rencilerinden farkl› olacakt›r. Önemli
olan; her okulun, kendi koflullar› ve olanaklar› ölçüsünde, ö¤rencilerinin ihtiyaçla-
r›na göre, onlar›n geliflim ve uyumuna yönelik olarak sunabilece¤i rehberlik hiz-
metlerini gere¤i gibi organize edebilmesidir.

Okullardaki rehberlik uygulamalar›n›n farkl› olmas›n›n nedenlerini 

7. Rehberlik ça¤dafl e¤itimin ayr›lmaz bir parças›d›r. Rehberlik ve e¤i-
tim karfl›l›kl› olarak bir birine ba¤›ml›d›r.

Okulda, e¤itim ve ö¤retim program›n›n baflar›ya ulaflmas›, büyük ölçüde etkili
bir rehberlik program›na ba¤l›d›r. Okul, ö¤rencilerin zihinsel, sosyal, duygusal,
akademik yönden bir bütün olarak geliflmelerini, çevrelerine etkili bir flekilde
uyumlar›n› amaçl›yorsa, mutlaka kendi yap›s› içinde rehberlik hizmetlerini etkin
olarak örgütlemek zorundad›r. Önceden de belirtildi¤i gibi, rehberlik hizmetleri,
ö¤renciyi merkeze alan bir e¤itim anlay›fl› içinde gere¤i gibi örgütlenebilir ve su-
nulabilir. Ö¤rencinin bütün halinde geliflmesini amaçlayan ça¤dafl e¤itim, ö¤renci-
nin sadece zihinsel ya da bilimsel geliflmesiyle yetinemez. Rehberlik ve ça¤dafl e¤i-
tim, ö¤rencinin bütün yönleriyle geliflmesi için f›rsatlar yarat›r. Her ö¤renciden
kendi yetenekleri ölçüsünde baflar›l› olmas› beklenir. Ö¤rencinin bir bütün olarak
geliflmesinin de tek bafl›na üstesinden gelemez. Ö¤rencilerin ruh sa¤l›¤›n›n korun-
mas›, ilgi, yetenek ve kiflilik özelliklerine uygun bir meslek, alan ya da ders seçme-
leri, yaflam amaçlar›n› gerçeklefltirmeleri bilimsel yönden baflar›l› olmalar›na ve po-
tansiyellerini en uygun alanlarda kullanmalar›na ba¤l›d›r. Bu nedenle mutlaka reh-
berlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktad›r. Ancak, ileride de belirtilece¤i gibi, reh-
berlik ayr› bir meslektir ve profesyonel olarak sunulmal›d›r. Dolay›s›yla, rehberlik
hizmetleri okullarda profesyonel düzeyde sunuldu¤u ve ça¤dafl e¤itim anlay›fl›yla
birlikte, karfl›l›kl› olarak bir birlerini destekledikleri zaman, ö¤rencilerin bütün ola-
rak geliflmelerine katk› sa¤layabilir.

Okullarda rehberlik etkinliklerine yer verilmezse, bunun olas› sonuçlar› neler olabilir? 

8. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara sayg› esast›r.
Derece fark›yla da olsa birey, di¤er insanlardan her yönüyle farkl›d›r. Dolay›-

s›yla ö¤renci de kendine özgü bir bütündür. Kapasiteleri, ilgi, yetenek, ihtiyaç ve
kiflilik özellikleri farkl›d›r. Baflka deyiflle, her ö¤renci ayn› kapasiteye sahip de¤il-
dir. Bir ö¤renci güzel sanatlardan hofllan›p o alanda baflar›l› olurken, bir di¤er ö¤-
renci matematik dersinden hofllanabilir ve baflar›l› olabilir. Her ö¤rencinin üstün ve
zay›f yönleri vard›r. ‹flte, ça¤dafl e¤itim ve rehberlik, sahip oldu¤u özellikleriyle üs-
tün ve zay›f yönleriyle her ö¤renciyi de¤erli bir varl›k olarak görür, her ö¤rencide
ifle yarar bir yönün oldu¤una inan›r, geliflmesi için ona yard›m etmeye çal›fl›r. Ya-
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Her ö¤rencinin ihtiyaçlar› ve
geliflim özellikleri
birbirinden farkl›d›r.



ni ö¤renciye sayg› duyar. Önemli olan, her ö¤rencinin sahip oldu¤u bu niteliklere
uygun düzeyde gelifltirilmesidir. 

Bir ö¤retmen yetenekli ve baflar›l› olan ö¤rencileri kadar, yetersiz olan ö¤ren-
cilerini de önemli ve de¤erli bir varl›k görüyor, onlar›n yetenekleri ölçüsünde ge-
liflmelerine yard›mc› oluyorsa onun, bireysel farklara sayg› duyan bir ö¤retmen ol-
du¤unu söyleyebiliriz.

Bu nedenle ö¤rencilere rehberlik hizmetleri sunulurken, onlar› çeflitli yönleriy-
le tan›mak ve bireysel farkl›l›klar›n› dikkate almak gerekir. Ö¤renciyi tan›mak ama-
c›yla kullan›lan test ve test d›fl› ölçme tekniklerinin geçerli, güvenilir olmas› gere-
kir. Rehberlik çal›flmalar›nda ö¤renciyi tan›ma hizmetleri önemli bir yer tutar. An-
cak, ö¤renciyi tam olarak tan›mak mümkün de¤ildir. Ö¤renciyi tan›man›n as›l
amac›, onun kendini tan›mas›na, kendisini olumlu ve olumsuz yanlar›yla bütün
olarak kabul etmesine yard›m etmektir.

Her ö¤rencinin, her dersten, üstün bir baflar› göstermesi beklenir mi? 

9. Rehberlik hizmetleri planl›, programl›, örgütlenmifl bir biçimde ve
profesyonel düzeyde sunulmal›d›r.

Rehberlik hizmetleri okullarda ve sunuldu¤u di¤er kurumlarda planl›, prog-
raml›, örgütlenmifl bir biçimde ve profesyonel düzeyde sunulmal›d›r. Okullarda
rehberlik hizmetlerinin hangi ilkeler ›fl›¤›nda, nas›l ve kimlerce sunulaca¤›, Özel
E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, 2001 y›l›n-
da haz›rlanm›fl olan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli¤i’nde belirtilmifltir. Söz konu-
su yönetmelik, elefltirilere aç›k olmakla birlikte, okullarda sunulacak rehberlik
hizmetlerin planlanmas›, programlanmas› ve örgütlenmesi için yol gösterici bir ifl-
leve sahiptir. Yönetmelik hükümleri hizmetlerin yürütülmesinde ilgililerin görev
ve sorumluluklar›n› da belirlemifltir. Çünkü; bu hizmetler bir sistem içinde yürü-
tülürse amaca ulaflmak kolaylafl›r. Ancak, yönetmelik hükümlerine ayk›r› olma-
mak kofluluyla her okul, kendi koflul ve olanaklar›yla ö¤rencilerinin ihtiyaçlar›n›
dikkate alarak, kendi rehberlik program›n› haz›rlayabilir, bu hizmetleri okul dü-
zeyinde örgütleyebilir.

Kuflkusuz rehberlik hizmetlerinin sunulmas›nda alan uzmanlar›n›n liderli¤i
önemlidir. Çünkü; okul rehberlik hizmetlerinin kapsam› çok genifltir. Bu kapsam-
da ö¤retmenlere, okul yöneticilerine v.b. de önemli görevler düflmektedir. Ancak
rehberlik hizmetlerinin büyük bir bölümü alanda yetiflmifl birisi taraf›ndan sunula-
bilir. Çünkü; rehberlik alan›nda kullan›lan baz› yöntem ve teknikler vard›r. Uygu-
lanan çok say›da test ve test d›fl› teknikler bulunmaktad›r. Ayr›ca rehberlik alan›-
n›n kendine özgü baz› yaklafl›m, kavram ve ilkeleri bulunmaktad›r. Bu nedenle
alan e¤itimi görmemifl kimselerce rehberlik hizmetlerinin gere¤i gibi sunulmas›
mümkün de¤ildir. Rehberlik hizmetlerinin profesyonel düzeyde sunulmas› demek,
bu hizmetlerin rehberlik alan›nda e¤itim görmüfl kimselerce sunulabilece¤i anla-
m›na gelmektir. Unutulmamal›d›r ki rehberlik ayr› bir meslektir. Rehberlik ö¤ret-
menlikten farkl›d›r. Her meslekte oldu¤u gibi, rehberlik hizmetleri de mesle¤in
elemanlar›nca sunulmal›d›r. Alandan olmayan kimselerce rehberlik hizmetlerinin
sunulmaya çal›fl›lmas› telafisi zor yanl›fllar›n yap›lmas›na neden olabilir.

Okullarda rehberlik hizmetlerinin alandan olmayan kiflilerce sunulmas›n›n olas› sonuçla-
r› neler olabilir? 
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10. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik, gönüllülük ve dan›flan dan›flman
iliflkisinde gizlilik esast›r.

Ö¤rencinin çeflitli yönlerden bir bütün olarak geliflmesi, uyumlu bir birey ola-
rak yaflam›n› sürdürmesi esas al›nd›¤› için, “ihtiyaç duydu¤u zaman”, rehberlik hiz-
metlerinden yararlanmas› gerekir. Ö¤rencinin bir sorununun çözümüne katk› sa¤-
land›ktan sonra, bir daha rehberli¤e ihtiyac›n›n olmayaca¤› düflünülemez. Ö¤ren-
ci sürekli geliflme halindedir. Bu geliflme sürecinde çeflitli kararlar vermesi, çevre
olanaklar›n› tan›mas›, yeni karfl›laflt›¤› sorunlara uygun çözümler bulmas›, kendini
tan›mas›, tercihler yapmas› gibi durumlarla karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla
her zaman rehberli¤e gereksinim duyabilir. Ayr›ca, ö¤rencinin bir sorununun çö-
zümüne yard›mc› olurken bütünlük içinde, biri birini izleyen bir dizi etkinlik yap-
mak gerekebilir. Yap›lmas› gerekenlerden bir k›sm›n› ihmal etmek de süreklilik il-
kesine ayk›r›d›r.

Ö¤renciler, rehberlik hizmetlerinden yararlanmalar› için teflvik edilirler. Ancak,
rehberlik hizmetlerinden yararlanmalar› için zorlanamazlar. Kararlar vermeleri, se-
çim yapmalar›, problemlerini flu ya da bu flekilde çözmeleri için bask› yap›lamaz.
Zorla dan›flmana gönderilemez. Çünkü; ö¤renci gönüllü olarak bu hizmetlerden
yararlanmak istedi¤i zaman amaca ulafl›lm›fl olur. Ö¤rencinin rehberlik hizmetle-
rinden gönüllü olarak yararlanmas› beklenir. Gönüllülük ilkesi yard›m› alan ö¤ren-
ci kadar, yard›m veren uzman için de gerekli ve önemlidir.

Rehberlik hizmetleri kapsam›ndaki di¤er bir ilke gizlilik ilkesidir. Özellikle da-
n›flan ve dan›flman iliflkisinde gizlilik ilkesine uyulmal›d›r. Dan›flma sürecinde, ö¤-
renciyle ilgili bilgiler, ö¤rencinin izni olmaks›z›n baflkalar›yla paylafl›lmaz. Gizlilik
ilkesine titizlikle uyulmad›¤› zaman ö¤rencinin dan›flmana güveni sars›l›r ve ö¤ren-
cinin gerekli yard›m› almas› olanaks›z hale gelir. Gizlili¤e uyulmad›¤› taktirde da-
n›flmana baz› yapt›r›mlar uygulanabilecektir.

Dan›flmanla dan›flan aras›ndaki görüflmelerde, gizlili¤in ihlal edilmesinin, olas› sonuçlar›
neler olabilir? 

REHBERL‹⁄‹N ÇEfi‹TLER‹

Birey Say›s›na Göre Rehberlik
Rehberlik hizmetleri birey say›s›na göre “bireysel” ve “grup” rehberli¤i olmak üze-
re ikiye ayr›l›r. “Bireysel” rehberlikte birey (ö¤renci) akademik, duygusal, sosyal,
fiziksel, cinsel, kültürel, ailesel her türlü sorununa en uygun çözümü bulmak ya da
bilgi almak, kendini tan›mak, çeflitli yönlerden geliflmek amac›yla rehber ö¤retme-
ne baflvurur. Bir sorununu çözmek ya da geliflmek amac›yla yard›m almak üzere
baflvuran kifliye “dan›flan”; yard›m sunan rehber ö¤retmeneyse “dan›flman” denir.
“Bireysel” rehberlikte yard›m süreci sadece iki kifli (dan›flan ve dan›flman) aras›n-
da yaflan›r. “Grup” rehberli¤indeyse benzer amaçlarla yard›m süreci, bir grup da-
n›flan ya da bir s›n›ftaki ö¤rencilerle dan›flman aras›nda yaflan›r. Gerek “bireysel”
gerek “grup” rehberli¤inde dan›flanlar›n ihtiyaçlar›na göre çeflitli teknikler uygula-
n›r. Özellikle “grup” rehberli¤inde uygulanan çok say›da teknikler ve etkinlikler
(Erkan, 2000) bulunmaktad›r.

Birey say›s›na göre rehberlik çeflitleri nelerdir?
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Rehberlik hizmetleri bir anda
olup biten bir ifl de¤ildir,
süreklilik gösterir. 

Rehberlik hizmetlerinde hem
ö¤rencinin hem de rehber
uzman›n gönüllülü¤ü
esast›r. 

Gizlilik rehberlikte bir etik
kurald›r.
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Problem Alan›na Göre Rehberlik
Rehberlik, hizmetin sunuldu¤u alana göre “Kiflisel Rehberlik”, “E¤itsel Rehberlik”
ve “Mesleki Rehberlik” olarak üçe ayr›lmaktad›r. Ancak bafltan belirtilmelidir ki
rehberli¤in bu flekilde s›n›fland›r›lmas›, sadece rehberli¤in kapsam›n› anlamay› ko-
laylaflt›rma amac›na yöneliktir. Yoksa ö¤renci kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflimi
birbiriyle iliflkili bir bütündür. Örne¤in; Orta Ö¤retim Kurumlar› S›nav›’na (OKS)
veya Ö¤renci Seçme S›nav›’na (ÖSS) haz›rlanan bir ö¤rencinin derslerindeki bafla-
r›s›zl›¤›, depresyon ya da yüksek s›nav kayg›s› yaflamas›na yol açabilir (Y›ld›r›m,
Ergene, Münir, 2007).

Kiflisel Rehberlik: Ö¤rencinin e¤itsel ve mesleki geliflimi ve sorunlar› d›fl›nda
kalan kiflisel ve sosyal geliflimi ve sorunlar›n›n çözümü için sunulan rehberlik yar-
d›m›n› ifade etmektedir. Kiflisel rehberlik hizmetleri kapsam›nda genellikle ö¤ren-
cinin kendini tan›ma, kendini kabul, amaç belirleme, karar verme, sa¤l›k sorunla-
r›, iletiflim çat›flmalar›, kendini kontrol edebilme, problem çözme becerisi kazan-
ma, cinsel kimlik, karfl› cinsle iliflkiler, uyum ve davran›fl sorunlar›, ailesel sorun-
lar, kendine güven, korku ve kayg›, benlik alg›s›, gelecek endiflesi, de¤er yarg›lar›
(Baysal, 2004, s. 42-43; Kepçeo¤lu, 1985, s.67-68; Yeflilyaprak, 2003, s.68-72) gibi
konularda, rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmeti sunulabilir. Ancak, kiflisel reh-
berlikte e¤itim kademelerine göre, kiflisel rehberlik konular›n›n farkl›l›k gösterece-
¤i düflünülebilir.

E¤itsel Rehberlik: Ö¤rencilerin e¤itim yaflam›yla ilgili geliflmesine ve sorunla-
r›n›n çözümüne yönelik olarak sunulan rehberlik yard›m›na denir. E¤itsel rehber-
lik, daha çok ö¤rencinin daha kolay ve kal›c› ö¤renmesiyle akademik baflar›s› üze-
rine odaklanmaktad›r. E¤itsel rehberlik hizmetleri kapsam›nda genellikle ö¤renci-
nin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun okul, alan ve ders seçmesi; okula devam ve
okul ortam›na uyum, dikey ve yatay geçifl olanaklar›, verimli ders çal›flma al›flkan-
l›klar›, zaman› verimli kullanma, güdülenme, derslere ve okula yönelik olumlu tu-
tum gelifltirme, not tutma, s›navlara haz›rlanma; anlaml›, anlafl›l›r ve h›zl› okuma;
yetenekleri oran›nda baflar›, ö¤renme engellerinin afl›lmas›, e¤itsel etkinliklere ka-
t›lma, s›nav kayg›s›yla bafla ç›kma, ö¤retim ile meslek yaflam› aras›ndaki iliflkiler,
velileri e¤itsel rehberlik konusunda bilgilendirme (Baysal, 2004, s. 41; Bak›rc›o¤lu,
2000, s.66-68; Kepçeo¤lu, 1985, s.66-67; Yeflilyaprak, 2003, s.116-176) gibi konu-
larda rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmeti sunulabilir. Bu konularla ilgili çeflitli
etkinlikler yap›labilir. Bu etkinliklerin de ö¤retim kademelerine göre görece farkl›-
l›k gösterece¤i aç›kt›r.

Mesleki Rehberlik: Bireyin kendini tan›mas›, meslekleri tan›mas›, kendine uy-
gun meslek seçmesi, mesle¤e haz›rlanmas›, mesleki yönden geliflebilmesi amac›yla
bireye yap›lan yard›m sürecidir (Baysal, 2004, s. 41-42; Bak›rc›o¤lu, 2000, s.69; Il-
gar, 2007, s.39-40; Kepçeo¤lu, 1985, s.58-59; Yeflilyaprak, 2003, s.190). Sadece, okul
öncesinden üniversiteyi bitirinceye kadar, ö¤retimin her kademesinde de¤il; yafla-
m›n her döneminde, ifl yaflam›nda da mesleki rehberlik süreci devam etmektedir.

Tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi bireyin kendini tan›mas› kapsaml› ve çok önem-
li bir konudur. ‹sabetli bir meslek seçebilmesi için bireyin kendi ilgi, yetenek ve ki-
flilik özelliklerini, de¤erler sistemini bilmesi gerekir. Ö¤rencinin kendini çeflitli
yönleriyle tan›mas› psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda farkl› bir öneme sa-
hiptir (Özgüven, 1998; Y›ld›r›m, 2007). Ayn› flekilde mesleklerin ö¤renciler taraf›n-
dan tan›nmas› da çok kapsaml› ve önemli bir konudur. Mesle¤in gerektirdi¤i ö¤-
retim nedir? O meslekle ilgi hangi konularda dersler almak gerekmektedir? Mesle-
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Mesleki rehberlik, sadece
karar verme aflamas›nda
bireye sunulan yard›m
de¤ildir.



¤in ifl bulma olanaklar› ve çal›flma koflullar› nas›ld›r? Meslekte yükselme olanakla-
r› nedir? Meslek seçme aflamas›nda olan kimsenin buna benzer sorulara bir yan›t›-
n›n olmas› gerekir. Üstelik, sürekli olarak yeni meslekler ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›-
ca Türkiye’de standart meslek s›n›flamas› da yap›lmam›flt›r. Bu nedenlerle Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹flkur Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan oluflturulan Mes-
lek Dan›flma Komisyonu (MEDAK) Türkiye’deki meslekleri ayr›nt›l› ve do¤ru ola-
rak tan›mlamak amac›yla çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bu komisyonda çeflitli ku-
rum ve kurulufllar›n temsilcileri görev yapmaktad›r.

Birey kendine uygun mesle¤i seçebilmek için uzman yard›m›na ihtiyaç duyabi-
lir. Meslek seçmeyle ilgili farkl› kuramlar ve uygulamalar bulunmaktad›r. Bu konu-
da Kuzgun (2000) taraf›ndan yaz›lm›fl “Meslek Dan›flmanl›¤›” isimli kitap ayr›nt›l›
bilgi içermektedir. 

Problem alanlar›na göre rehberlik çeflitlerini belirtiniz.

‹fllevlerine Göre Rehberlik
‹fllevlerine göre rehberlik “uyum sa¤lay›c›”, “yöneltici”, “önleyici”, “tamamlay›c›”

ve “gelifltirici” olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. 
Uyum Sa¤lay›c› Rehberlik: Uyum sa¤lay›c› rehberlik, k›saca, ö¤rencilerin

uyum sorunlar›n› azaltmak ve böylece okul ortam›na uyum sa¤lamalar›na yard›m-
c› olmak amac›yla sunulan hizmeti ifade etmektedir (Ilgar, 2007, s.42-43; Baysal,
2004, s.38). E¤itim kurumlar›nda görülen en s›k sorunlardan birisi de ö¤rencinin
okula uyum sa¤layamamas› ve okul terk etme durumudur. Ö¤rencinin okula uyum
sa¤layamamas›n›n ve okulu terk etmesinin çeflitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerin
ayr›ca incelenmesi gerekir. Nedeni ne olursa olsun, okulu terk eden ö¤renciye aci-
len müdahale edilmesine yönelik bir rehberlik yard›m› gerekir. ‹flte rehberli¤in te-
mel ifllevlerinden birisi de öncelikle bu durumda olan ö¤rencileri zaman›nda belir-
lemek, ö¤rencinin okul sistemi içinde kalmas›na yard›m etmektir. Yard›m süreci
içerisinde ö¤rencinin uyum sorununu ve okulu b›rakma nedenlerini incelemektir.
Çünkü; ö¤rencinin okulu terk etmesi bir kriz olarak de¤erlendirilecek olursa kriz-
le birlikte bafllat›lm›fl olan bu yard›ma belirli bir süre devam etmek gerekebilir
(Muro ve Kottman, 1995, s. 4). 

Yöneltici Rehberlik: Her birey istisnas›z birbirinden farkl›d›r. Her birey kendi
ilgi, yetenek, kiflilik, de¤erler sistemi, ihtiyaç, amaç ve olanaklar›yla toplumun ko-
flullar›n› ve ihtiyaçlar›n› dikkate alarak do¤ru kararlar verebilir. Rehberlik yöneltici
iflleviyle bireylerin gelecekleriyle ilgili do¤ru kararlar vermelerine, gerçekçi amaç-
lar belirlemelerine, kendilerine uygun, mutlu ve baflar›l› olacaklar› meslekler seç-
melerine yard›m etmektedir. 

Önleyici Rehberlik: Okullarda, ö¤rencileri olumsuz etkileyecek durumlar da-
ha ortaya ç›kmadan önce, bu durumlar› fark ederek önlenmesini ifade etmektedir.
Örne¤in; trafik kurallar› konusunda önceden bilgilendirilen birey, “k›rm›z› ›fl›kta
durma” davran›fl› gösterecek ve kendini tehlikeden korumufl olacakt›r. Ya da okul
çevresinde baz› insanlar›n uyuflturucu satt›¤›; bu kiflilere karfl› dikkatli olunmas› ge-
rekti¤i yönünde bilgilendirilmifl ö¤renciler uyuflturucu sat›c›lar›n›n tuza¤›na düfl-
meyeceklerdir. Ayn› flekilde, s›nav kayg›s› konusunda psiko e¤itim programlar›na
kat›lm›fl ö¤renciler, yüksek s›nav kayg›s› yaflamayacak ve akademik baflar›lar›
olumsuz etkilenmeyecektir. Bunlar›n yan› s›ra, rehberli¤in en temel ifllevlerinden
biriside bireye yard›m ederek ruh sa¤l›¤›n› korumas›na katk›da bulunmakt›r.

42 Rehber l ik

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

14



Tamamlay›c› Rehberlik: Rehberli¤in e¤itim ö¤retim etkinliklerini tamamlay›-
c› ve destekleyici bir yan› oldu¤unu ifade etmektedir (Ilgar, 2007, s.44; Baysal,
2004, s.40). Bu iflleve göre, e¤itim amaçlar›n›n gerçekleflebilmesi okuldaki rehber-
lik hizmetlerinin gere¤i gibi sunulmas› ve rehberlikle ilgili kimselerin (yönetici, ö¤-
retmen, veli) rehberlik bilgisine sahip olmalar›yla mümkündür. 

Gelifltirici Rehberlik: Rehberli¤in gelifltirici ifllevi, geliflimsel psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlik anlay›fl›na dayan›r. Geliflimsel psikolojik dan›flma ve rehberlik yak-
lafl›m› bireyin çeflitli geliflim dönemlerindeki akademik, zihinsel, sosyal, duygusal,
cinsel ve fiziksel gelifliminin bütünlülü¤ünü ve süreklili¤ini esas al›r. Bu yaklafl›m,
bireyin kapasitesi ölçüsünde döneme özgü geliflim görevlerini baflarabilmesine yö-
nelik yard›mlar› kapsamaktad›r. Bireyin bir sonraki geliflim görevlerini sa¤l›kl› bafla-
rabilmesi önceki geliflim görevlerini baflarabilmesine ba¤l›d›r. Bu nedenle hem ö¤-
renci e¤itim programlar› hem okul rehberlik programlar› çocuk ve gençlerin geliflim
dönemlerini dikkate alarak haz›rlanmal›d›r. Bu nedenle, ö¤renicilerin, bütün halin-
de (akademik, zihinsel, sosyal, duygusal, cinsel ve fiziksel...) geliflmesini hedefle-
yen rehberlik etkinlikleri, rehberli¤in geliflim ifllevi içinde de¤erlendirilebilir. 

Rehberli¤in burada belirtilen ifllevleri d›fl›nda baflka ifllevleri de vard›r. Bunlar›
ilgili baflka kaynaklar› inceleyerek ö¤renebilirsiniz.

‹fllevlerine göre rehberlik çeflitlerini belirtiniz.

Kurumlara Göre Rehberlik
Tüm dünyada oldu¤u gibi, Türkiye’de de rehberlik hizmetleri, önce e¤itim kurum-
lar›nda sunulmufl ve geliflmifl; daha sonra di¤er kurumlarda da sunulmaya baflla-
m›flt›r. Bu nedenle Türkiye’deki duruma bakarak, rehberli¤in sadece e¤itim ku-
rumlar›nda sunulacak bir hizmet alan› olarak görülmesi do¤ru olmaz. E¤itim ku-
rumlar›n›n yan› s›ra, sa¤l›k, adalet, endüstri, güvenlik, sosyal yard›m kurumlar›yla
özel kurumlarda da rehberlik hizmetleri sunulmaktad›r. Ancak, sunulacak rehber-
lik hizmetlerinin o kurumun özelliklerine, amaçlar›na, kurumda bulunan bireyle-
rin geliflim dönemlerine ve ihtiyaçlar›na göre kurumdan kuruma farkl›l›k göster-
mesi kaç›n›lmazd›r. 

Rehberlik hizmetleri, e¤itim d›fl›nda baflka hangi kurumlarda sunulabilir?

Ö¤retim Aflamalar›na Göre Rehberlik
Rehberlik hizmetleri e¤itim kurumlar›nda her kademe ve türdeki okullarda sunul-
makla birlikte; rehberlik programlar›n›n içeri¤i okulun özellikleriyle ö¤rencilerin
geliflim dönemleri ve ihtiyaçlar›na göre farkl›l›k göstermektedir.

Okul öncesinde Rehberlik: Okul öncesi e¤itim 4-6 yafllar›n› kapsamaktad›r.
Okul öncesi e¤itime devam etmek zorunlu de¤ildir. Türkiye’de okul öncesi e¤itim
ça¤›ndaki çocuklar›n ancak % 12-13 kadar› okul öncesi e¤itim alabilmektedirler.
Bu dönemdeki çocuklar›n geliflim özellikleri burada ele al›nmayacakt›r. Ancak be-
lirtilmelidir ki okul öncesi e¤itimle ilgili rehberlik programlar›n›n içeri¤i, bu dö-
nemdeki çocuklar›n geliflim özelliklerine uygun, anas›n›f›n›n ve ana okulunun e¤i-
tim amaçlar›yla uyumlu biçimde haz›rlanmal›d›r. Rehberlik hizmetleri çeflitli etkin-
likler arac›l›¤›yla çocuklar›n bu dönemin geliflim görevlerini sa¤l›kl› biçimde baflar-
malar›na; ilgi, yetenek ve beceriler gelifltirmelerine; sosyalleflmelerine, okula, oku-
maya, kitaba, tüm mesleklere, baflka insanlara karfl› olumlu tutum gelifltirmelerine;
olumlu al›flkanl›klar kazanmalar›na yard›m edebilir.
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Rehberlik hizmetleri insan›n
oldu¤u her yerde sunulabilir.
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Okul öncesi dönemde
çocukla ilgili herkesin (anne
baba, ö¤retmen, psikolojik
dan›flman) çocu¤a model
olacak biçimde
davranmalar› rehberlik
hizmetlerinin baflar›l› olmas›
için oldukça önemlidir.



‹lkö¤retimde Rehberlik: Bu dönem 6-14 yafllar›n› kapsamaktad›r. ‹lkö¤reti-
me devam etmek zorunludur. ‹lkö¤retime bafllayan çocuklar›n yaklafl›k % 90 ka-
dar› okul öncesi e¤itime gidemedikleri için, ilkö¤retime bafllarken ilk defa ailele-
rinden farkl› ve formal bir ortama girmektedirler. ‹lkö¤retime bafllayan çocuklar
bir dizi “‹LK”ler yaflamaktad›rlar. Bu ilkler nedeniyle ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤ren-
ciler için zorlamal› bir s›n›ft›r (Y›ld›r›m, 2006a, s. 52-59). ‹lkö¤retim ö¤rencilerin
baflarmak durumunda olduklar› geliflim görevleri bulunmaktad›r. Akademik bafla-
r›s›zl›k ö¤renciler için önemli bir sorundur. ‹lkö¤retim ikinci dönemde çocuklar›n
ikincil cinsiyet özellikleri ortaya ç›kmaktad›r. Karfl› cinse ilgi bafllam›flt›r. H›zl› bir
fiziksel büyüme görülür. K›sacas›, ö¤rencilerde h›zl› kiflisel de¤iflmelerle birlikte
baflarmalar› gereken görev ve sorumluluklar da artm›flt›r. Ço¤u ilkö¤retim ö¤ren-
cisi OKS’ye haz›rlanmaktad›r. Bu ve benzeri nedenlerle ilkö¤retim ö¤rencileri
stresli bir e¤itim süreci yaflamaktad›rlar. Bu süreçte rehberlik hizmetlerine ihtiyaç
duyacaklar› aç›kt›r. Okul öncesi e¤itim ö¤rencileri için belirtildi¤i gibi, ilkö¤retim
rehberlik programlar›n›n içeri¤i bu dönemdeki çocuklar›n geliflim özelliklerine
uygun, akademik baflar›lar›n› destekleyici, e¤itim amaçlar›yla uyumlu biçimde ha-
z›rlanmal›d›r. Baflka deyiflle geliflimsel psikolojik dan›flma ve rehberlik yaklafl›m›y-
la hizmet sunulmal›d›r.

Orta ö¤retimde Rehberlik: Orta ö¤retim 15-18 yafllar›n› kapsamaktad›r. Orta
ö¤retim zorunlu e¤itim kapsam›nda de¤ildir. E¤itim kurumlar›nda rehberlik hiz-
metleri genellikle orta ö¤retim okullar›nda sunulmaktad›r. Dolay›s›yla orta ö¤retim
kurumlar›nda sunulacak rehberlik hizmetlerinin içeri¤i konusunda ayr›nt›l› bir fley
söylemeye gerek yoktur. K›saca belirtilmelidir ki rehberlik hizmetleri, orta ö¤retim-
deki okul türlerine, ö¤rencilerin geliflim dönemlerine, ihtiyaçlar›na ve akademik
amaçlar›na uygun olarak haz›rlanmal›d›r. Bu dönemdeki ö¤rencilerin ço¤u, okul
türü ne olursa olsun, ÖSS’ye haz›rlanmaktad›rlar. ÖSS’ye haz›rl›k süreci hem ö¤-
renciler hem anne babalar aç›s›ndan oldukça zor ve zorlamal› bir süreçtir (Y›ld›-
r›m, 2006; Y›ld›r›m, Ergene, Münir (2007). Ö¤rencilerin bu sorunlarla bafla ç›kabil-
meleri orta ö¤retimde ö¤renci kiflilik hizmetlerin örgütlenip sunulmas›yla mümkün
olabilir. Bu nedenlerle ö¤rencilere bireysel, e¤itsel, mesleki rehberlik kapsam›nda,
geliflimsel psikolojik dan›flma ve rehberlik yaklafl›m›yla onlar›n ihtiyaçlar› esas al›-
narak, rehberlik programlar› haz›rlan›p hizmet sunulmal›d›r.

Yüksek Ö¤retimde Rehberlik: Rehberlik yüksekö¤retimde ö¤renciler için
önemli bir ihtiyaçt›r. Yüksek ö¤retim ö¤rencilerinin geliflim görevleri orta ö¤retim
ö¤rencilerinkinden oldukça farkl›l›k göstermektedir. Yüksek ö¤retim ö¤rencile-
rinden her y›l % 20 kadar›n›n ÖSS’ye girdikleri bilinmektedir (ÖSYM, 2005, 2006).
Bu durum üniversite ö¤rencilerinin meslek seçimleriyle ilgili sorunlar›n›n devam
etti¤ini göstermektedir. Üniversite ö¤rencilerinin ba¤›ms›zl›k, cinsel kimlik, karfl›
cinsle iliflkiler, beslenme, bar›nma, efl seçme, akademik baflar›s›zl›k gibi çeflitli so-
runlar› da bulunmaktad›r (Baysal, 2004, s.52). Ö¤rencilerin bu sorunlarla bafla ç›-
kabilmeleri yüksekö¤retimde ö¤renci kiflilik hizmetlerin örgütlenip sunulmas›yla
mümkün olabilir. Nitekim üniversitelerin PDR programlar› kapsam›nda “Ö¤renci
Kiflilik Hizmetleri” isimli bir ders de okutulmaktad›r. Ancak, üniversitelerin, ken-
di ö¤rencilerine ö¤renci kiflilik hizmetleri kapsam›nda gerekli hizmeti sundu¤u
pek söylenemez.

Ö¤retim aflamalar›na göre rehberlik çeflitlerini belirtiniz.
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Bu ünitede rehberli¤in tarihçesinden, ilkelerinden ve çeflitlerinden söz edilmifl-
tir. Kuflkusuz rehberli¤in ABD, Avrupa ve Türkiye’deki geliflim tarihçesi hakk›nda
farkl› kaynaklardan daha ayr›nt›l› bilgiler elde edilebilir. Rehberlik ABD’de 1800’lü
y›llar›n sonunda; Avrupa’da 1960’l›; Türkiye’de ise 1950’li y›llardan itibaren geliflme-
ye bafllam›flt›r. Bütün ülkelerde rehberli¤in önce e¤itim kurumlar›nda daha sonra
di¤er kurumlarda geliflti¤i görülmektedir. Di¤er baz› mesleklerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
yeni say›labilecek Rehberlik, kendine özgü, ayr› bir meslek alan›d›r. Günümüzde
“Rehberlik” kavram› “Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik” olarak kullan›lmaktad›r.
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Rehberlikle farkl› disiplinler aras›ndaki iliflkiler 
Rehberlik alan›, tarihsel geliflim sürecinde ekonomi,
psikoloji, sosyoloji, e¤itim, felsefe ve daha baflka ba-
z› alanlardan etkilenmifl ve o alanlar› da etkilemifltir. 
Rehberli¤in en genel amac› bireyin kendini ger-
çeklefltirmesine yard›m etmektir. Biyolojik ihtiyaç-
lar› zaman›nda gere¤i gibi karfl›lanm›fl birey, Mas-
low’un belirtti¤i ihtiyaçlar hiyerarflisinin en üst ba-
sama¤› olan kendini gerçeklefltirme aflamas›nda
iyi bir noktada olabilir. 1800’lü y›llarla bafllayan
süreçte sanayi gelifltikçe daha nitelikli insan gücü-
ne olan ihtiyaç artm›flt›r. Daha nitelikli insan gücü
yetifltirmek için, bireylerin seçecekleri meslekle-
rin, onlar›n yetenek, ilgi, kiflilik ve fiziksel özellik-
lerine uygun olmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r. Bu ne-
denlerledir ki, ekonomi ve rehberlik alanlar›, bir-
birlerinin bilgi birikimlerinden yararlanm›flt›r. 
Psikolojik dan›flma ve rehberlik alan› da psikolo-
jinin uygulamal› bir dal› olarak kabul edilmekte-
dir, rehberli¤in merkezinde psikolojik dan›flma
bulunmaktad›r. 
Rehberlik ve psikolojik dan›flma, bireyin sosyal des-
tek sistemini inceler, sosyal destek sistemini güç-
lendirmeye yönelik yard›m sunar. Bireyin bu sos-
yal çevresi, sosyolojinin de inceleme konusudur. 
E¤itim ile rehberli¤in, her iki alan›n da amac› ö¤-
rencinin bütün yönlerden geliflmesi ve kendini
gerçeklefltirmesine yard›m etmektir. Bu amaç ne-
deniyledir ki rehberlik, tüm dünyada öncelikle
e¤itim alan›nda örgütlenmifl, geliflmifl ve güçlen-
mifltir. E¤itimin amaçlar›na rehberlik hizmetleri
arac›l›¤›yla daha kolay ulafl›labilmektedir. 
Rehberli¤in karfl›l›kl› etkileflim içinde oldu¤u di-
¤er bir alan da felsefedir. Çok say›da e¤itim felse-
fesi yaklafl›m› vard›r. ‹dealizm, realizm, Thomizm,
essensializm, progresssivizm, existansialism bu
felsefi yaklafl›mlardan birkaç›d›r. Bugün Türk e¤i-
tim sisteminde e¤itim programlar›n›n içeri¤i, yap›-
land›rmac›l›k (constructivism) kuram›na göre ye-
niden düzenlenerek uygulamaya konulmufltur.
Ayr›ca, Psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda-
ki çeflitli yaklafl›mlar (insanc›l, davran›flç›, psiko-
analitik v.b.) bir felsefi temele dayanmaktad›rlar.

Rehberli¤in dünyada ve Türkiye’deki geliflim
tarihçesi
Rehberlik ilk defa ABD’de 1890’da California eya-
let okullar›nda ö¤rencilerin incelenmesi, ifle yer-
lefltirilmeleri ve izlenmeleri gibi uygulamalarla bafl-
lam›flt›r. Ancak, gerçek anlamda rehberlik uygula-
malar› Frank Parsons ile bafllam›flt›r. ‹lk rehberlik

bürosu 1908’de Frank Parsons taraf›ndan Bos-
ton’da aç›lm›flt›r. Frank Parsons, özellikle bireyin
özelliklerini tan›ma, mesle¤e haz›rlanma, kendi
özelliklerine uygun meslek seçme, meslekte bafla-
r›l› ve mutlu olma yönünde gençlere yönelik uy-
gulamalar içinde olmufltur. ABD’de 1910’da ilk
mesleki rehberlik kongresi yap›lm›fl; kongrenin
arkas›ndan rehberlik örgütlenmesi bafllam›flt›r. 1.
Dünya Savafl›, rehberlik alan›n›n geliflmesini h›z-
land›ran olaylardan biridir. APGA, rehberlik alan›-
n›n meslek standartlar›, etik kurallar›, personel ye-
tifltirmesiyle personelin görev ve sorumluluklar›
konusunda önemli çal›flmalar yapm›flt›r.
Avrupa’da rehberlik alan›ndan 1960’l› y›llardan iti-
baren söz edilmeye bafllanm›flt›r. ABD’ye k›yasla
Avrupa’da rehberlik çal›flmalar› oldukça geç bafl-
lam›flt›r. Avrupa ülkelerinde ö¤rencilerin bir üst
okula, programa ya da mesle¤e yönlendirilmele-
rinde ö¤retmenlerin ö¤renciler hakk›ndaki göz-
lem ve görüfllerinin esas al›nd›¤› gözlenmektedir.
Rehberli¤in Avrupa’da farkl› ülkelerde farkl› ba-
kanl›klara (e¤itim, sa¤l›k, çal›flma) ba¤l› “okul ve
mesle¤e yöneltme merkezleri” ya da “rehberlik
bürolar›” biçiminde örgütlendi¤i görülmektedir.
Türkiye’de rehberlik çal›flmalar› 1950’li y›llarda bafl-
lam›flt›r. Amerikal› uzmanlar Türkiye’ye gelmifl, e¤i-
tim sistemimizi ve okullar› inceleyerek pilot çal›fl-
malar bafllatm›fllard›r. ‹lk defa 1953-1954 y›llar›nda
Gazi Üniversitesi E¤itim Enstitüsü Pedagoji ve Özel
E¤itim programlar›na “Rehberlik” dersi konulmufl-
tur. Ankara Demirlibahçe ‹lkokulu’nda 1955’te ilk
“Rehberlik Merkezi” aç›lm›flt›r. 1960’l› y›llarda “yö-
neltme” eksenli rehberlik hizmetlerinin resmi dö-
kümanlarda ifllendi¤i görülmektedir. Milli E¤itim
Bakanl›¤› 1970-1971 ö¤retim y›l›nda 24 okulda res-
men rehberlik uygulamalar› bafllatm›fl ve sonraki
y›llarda öncelikle tüm liselerde ve giderek her ka-
deme ve türdeki okullarda rehberlik hizmetleri yay-
g›nlaflm›flt›r. 1989 y›l›nda Psikolojik Dan›flma ve
Rehberlik Derne¤i kurulmufl, ayn› tarihten itibaren
düzenli olarak, Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik
Dergisi yay›nlanmaya bafllam›flt›r.

Rehberli¤in temel ilkeleri
Özetle rehberli¤in temel ilkeleri;
1. Rehberli¤in temelinde, insan hak ve sorumlu-

luklar›yla yak›ndan ilgili demokratik ve insan-
c›l bir anlay›fl vard›r.

2. Rehberlik anlay›fl› her türlü çal›flmas›yla ö¤-
renciyi merkeze alan bir e¤itim anlay›fl›n› ön-
görür.

Özet
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3. Rehberlik yard›m›n›n esas›, ö¤rencilerin ken-
dilerini gelifltirmeleri, kendilerini tan›malar› ve
sorunlar›na uygun çözüm yollar› bulmada ken-
di kendine yeter duruma gelmelerine yard›m
etmektir.

4. Rehberlik, ö¤rencilerin bir bütün olarak gelifl-
melerine ve kendini gerçeklefltirmelerine yar-
d›m etmelidir.

5. Rehberlik uygulamalar›nda ö¤renciyle ilgili
herkesin ortak anlay›fl ve iflbirli¤i içinde olma-
s› gerekir.

6. Rehberlik uygulamalar› her okulun amaç ve
özellikleriyle ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na uygun
alanlarda yo¤unlaflt›r›lmal›d›r.

7. Rehberlik e¤itimin ayr›lmaz bir parças›d›r.
Rehberlik ve e¤itim karfl›l›kl› olarak bir birine
ba¤›ml›d›r.

8. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara say-
g› esast›r.

9. Rehberlik hizmetleri planl›, programl›, örgüt-
lenmifl bir biçimde ve profesyonel düzeyde
sunulmal›d›r.

10. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik, gönüllü-
lük ve dan›flan dan›flman iliflkisinde gizlilik
esast›r.

Rehberli¤in ilkeleri bu ünitede belirtilen ilkelerle
s›n›rl› de¤ildir. Yukar›da belirtilen ilkeler bir bü-
tünlük oluflturmaktad›r. Bu ilkelerden birkaç›na
uymak yetmez. Rehberlikle ilgili olan herkesin
bu ilkeleri bilmesi ve hepsine birlikte uymas›,
do¤ru bir rehberlik anlay›fl›na sahip olmas›, reh-
berli¤in amaçlar›n›n gerçeklefltirilebilmesi için
mutlaka gereklidir. Rehberli¤in ilkeleri, rehberlik
hizmeti kime ve nerede sunulursa sunulsun, her
zaman, her yerde ve herkes için geçerlidir.

Rehberli¤in çeflitleri
Rehberlik hizmetleri birey say›s›na göre “birey-
sel” ve “grup” rehberli¤i olmak üzere ikiye ayr›-
l›r. “Bireysel” rehberlikte yard›m süreci sadece
iki kifli (dan›flan ve dan›flman) aras›nda yaflan›r.
“Grup” rehberli¤indeyse grup, dan›flanla dan›fl-
man aras›nda yaflan›r. 
Rehberlik, hizmetin sunuldu¤u alana göre “Kifli-
sel Rehberlik”, “E¤itsel Rehberlik” ve “Mesleki
Rehberlik” olarak üçe ayr›lmaktad›r. Ö¤rencinin
kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflimi birbiriyle iliflki-
li bir bütündür. Kiflisel rehberlik, ö¤rencinin e¤it-
sel ve mesleki geliflimi ve sorunlar› d›fl›nda kalan
kiflisel ve sosyal geliflimi ve sorunlar›n›n çözümü
için sunulan rehberlik yard›m›n› ifade etmektedir.
E¤itsel Rehberlik, ö¤rencilerin e¤itim yaflam›yla
ilgili geliflmesine ve sorunlar›n›n çözümüne yö-

nelik olarak sunulan rehberlik yard›m›na denir.
E¤itsel rehberlik daha çok, ö¤rencinin daha ko-
lay ve kal›c› ö¤renmesiyle akademik baflar›s› üze-
rine odaklanmaktad›r. Mesleki rehberlik, ö¤renci-
nin kendini tan›mas›, meslekleri tan›mas›, kendi-
ne uygun meslek seçmesi, mesle¤e haz›rlanmas›,
mesleki yönden geliflebilmesi amac›yla bireye ya-
p›lan yard›m sürecidir. Mesleki rehberlik, sadece
ö¤retim aflamalar›nda de¤il; yaflam›n her döne-
minde, ifl yaflam›nda da devam etmektedir.
‹fllevlerine göre rehberlik “uyum sa¤lay›c›”, “yö-
neltici”, “ayarlay›c›”, “gelifltirici”, “önleyici”, “ta-
mamlay›c›” olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. 
Uyum sa¤lay›c› rehberlik, ö¤rencilerin uyum so-
runlar›n› azaltmak ve böylece okul ortam›na uyum
sa¤lamalar›na yard›mc› olmak amac›yla sunulan
hizmeti ifade etmektedir. Rehberlik yöneltici iflle-
viyle bireylerin gelecekleriyle ilgili do¤ru kararlar
vermelerine, gerçekçi amaçlar belirlemelerine,
kendilerine uygun, mutlu ve baflar›l› olacaklar›
meslekler seçmelerine yard›m etmektedir. Önleyi-
ci rehberlik, okullarda, ö¤rencileri olumsuz etkile-
yecek durumlar ortaya ç›kmadan önce, bu du-
rumlar› fark ederek önlenmesini ifade etmektedir.
Örne¤in; s›nav kayg›s› konusunda psiko e¤itim
programlar›na kat›lm›fl ö¤renciler, yüksek s›nav
kayg›s› yaflamayacak ve akademik baflar›lar› olum-
suz etkilenmeyecektir. Rehberli¤in tamamlay›c› ifl-
levi, rehberli¤in e¤itim ö¤retim etkinliklerini ta-
mamlay›c› ve destekleyici bir yan› oldu¤unu ifade
etmektedir. Rehberli¤in gelifltirici ifllevi, geliflimsel
psikolojik dan›flma ve rehberlik anlay›fl›na daya-
n›r. Ö¤renicilerin bütün halinde (akademik, zihin-
sel, sosyal, duygusal, cinsel ve fiziksel...) geliflme-
sini hedefleyen rehberlik etkinlikleri rehberli¤in
geliflim ifllevi içinde de¤erlendirilebilir.
Rehberlik hizmetleri insan›n oldu¤u her yerde
sunulabilir. E¤itim kurumlar›n›n yan› s›ra, sa¤l›k,
adalet, endüstri, güvenlik, sosyal yard›m kurum-
lar›yla özel kurumlarda da rehberlik hizmetleri
sunulmaktad›r. Ancak, sunulacak rehberlik hiz-
metlerinin o kurumun özelliklerine, amaçlar›na,
kurumda bulunan bireylerin geliflim dönemleri-
ne ve ihtiyaçlar›na göre, kurumdan kuruma fark-
l›l›k göstermesi kaç›n›lmazd›r. 
Rehberlik hizmetleri e¤itim kurumlar›nda her ka-
deme (okul öncesi, ilkö¤retim, orta ö¤retim, yük-
sek ö¤retim) ve türdeki (meslek liseleri, Anadolu li-
seleri, yat›l› okullar, k›z okullar› v.b.) okullarda su-
nulmakla birlikte; rehberlik programlar›n›n içeri¤i
okulun özellikleriyle ö¤rencilerin geliflim dönemle-
ri ve ihtiyaçlar›na göre farkl›l›k göstermektedir.
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1. “Kendi ilgi, yetenek ve kiflilik özelliklerine uygun
bir meslek sahibi birey, hem kendi ruh sa¤l›¤›n› koru-
yabilir, hem de daha kaliteli ve çok mal/hizmet ürete-
bilir.” Bu anlay›fl daha çok rehberli¤in hangi disiplinle
iliflkisini belirtir?

a. Psikoloji 
b. Ruh sa¤l›¤›
c. E¤itim
d. Felsefe
e. Ekonomi

2. Rehberli¤in geliflimiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Rehberlik, ilk defa ABD’de ortaya ç›k›p geliflti.
b. ‹lk rehberlik bürosu 1908’de Frank Parsons tara-

f›ndan aç›lm›flt›r.
c. ABD’ye k›yasla Avrupa’da rehberlik çal›flmalar›

oldukça geç bafllam›flt›r.
d. Türkiye’de rehberlik çal›flmalar› 1950’li y›llarda

bafllam›flt›r.
e. Avrupa’da rehberlik çal›flmalar› Türkiye’den çok

önceleri bafllam›flt›r.

3. Afla¤›dakilerden hangisi rehberli¤in temel ilkeleriyle
ba¤daflmaz?

a. Ö¤rencilerin kendilerini gelifltirmelerine yard›m
etmek

b. Ö¤rencilerin kendilerini gerçeklefltirmelerine
yard›m etmek

c. Rehberlik uygulamalar›nda rehber ö¤retmenler-
le iflbirli¤i yapmak

d. Yat›l› lisede gelifltirilmifl iyi bir rehberlik progra-
m›n› tüm liselerde uygulamak 

e. Rehberlik hizmetlerinin profesyonel düzeyde su-
nulabilece¤ini kabul etmek

4. Rehberli¤in temel ilkelerini kavram›fl bir ö¤retmenin
afla¤›dakilerden hangisini yapmas› yanl›fl olur?

a. Ö¤rencilerin ilgilerini ö¤renmek amac›yla test
uygulamak

b. Ö¤rencilerin yeteneklerini ö¤renmek amac›yla
test uygulamak

c. Velilerin sosyo-ekonomik durumlar›n› ö¤ren-
mek amac›yla anket uygulamak

d. Bir ö¤rencinin kiflisel sorununu di¤er ö¤retmen-
lere anlatmak 

e. Velilerle ö¤rencilerin ortak sorunlar›n› tart›flmak

5. E¤itim kurumlar›nda ö¤rencilere seçim yapma ve
karar alma hakk› tan›nmas› rehberli¤in en çok hangi il-
kesiyle ilgilidir?

a. Demokratik ve insanc› anlay›fl ilkesi
b. Gizlilik ilkesi
c. Hizmetlerde süreklilik ilkesi
d. Gönüllülük ilkesi
e. Planl›, programl› ve profesyonel hizmet ilkesi

6. Rehberlik hizmetleri ilk olarak afla¤›daki çal›flma-
lardan hangisiyle bafllam›flt›r?

a. Mesleki rehberlik
b. Kiflisel rehberlik
c. E¤itsel rehberlik
d. Geliflimci rehberlik
e. Uyum sa¤lay›c› rehberlik

7. Rehberlik hizmetlerinin en yayg›n oldu¤u kurum
hangisidir?

a. Sa¤l›k 
b. E¤itim
c. Adalet
d. Sosyal Yard›m
e. Endüstri

8. Rehberlik hizmetlerinin geliflimiyle ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Türkiye’de rehberlik çal›flmalar› bireysel farkl›-
l›klar›n dikkate al›nmas› amac›yla bafllam›flt›r.

b. ‹lk rehberlik uygulamalar› e¤itsel rehberlik uy-
gulamalar› olarak bafllam›flt›r.

c. Rehberlik hizmetleri ilk olarak ABD’de baflla-
m›flt›r.

d. Türkiye’de rehberlik çal›flmalar› 1950’li y›llarda
bafllam›flt›r.

e. ‹lk rehberlik dersleri Gazi E¤itim Enstitüsü’nde
aç›lm›flt›r.

9. Okulu terk eden ö¤renciye acilen müdahale edilme-
sine yönelik yap›lan rehberlik yard›m› afla¤›daki reh-
berlik çeflitlerinden hangisi içinde yer al›r?

a. Önleyici rehberlik
b. Yöneltici rehberlik
c. Uyum sa¤lay›c› rehberlik
d. Ayarlay›c› rehberlik
e. Tamamlay›c› rehberlik

Kendimizi S›nayal›m
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“Çat›flmal› bir aile ortam› ailedeki herkes için zarar ve-
ricidir. Bu ortamda ö¤renci olan çocuklar genellikle
„benim yüzümden annem babam birbiriyle çat›fl›yor.
Ailede huzur kalmad›” biçiminde bir düflünce gelifltire-
rek kendini suçlamaktad›rlar. Bu suçluluk duygusu için-
de çocuk „mutlaka baflar›l› olmal›y›m” düflüncesiyle sü-
rekli ders çal›flmakta, „mutlaka baflar›l› olmal›y›m... Ya
baflar›l› olamazsam...” düflüncesine ba¤l› olarak çocuk
yüksek s›nav kayg›s› yaflayabilmektedir. Bu anlamda
Eylem örne¤i flöyledir:

Çok çal›flmas›na karfl›n ÖSS deneme s›navlar›n-
dan bekledi¤i puan› bir türlü alamad›¤› ve yük-
sek s›nav kayg›s› flikayetiyle yard›m almak üze-
re baflvuran lise son s›n›f ö¤rencisi Eylem, aile-
nin tek çocu¤udur. Annesi ve babas› üniversite
mezunudur ve bir kamu kurumunda çal›flmak-
tad›rlar. Eylem ve anne babas›yla yap›lan psi-
kolojik dan›flma görüflmelerinde Eylem’in yük-
sek düzeyde s›nav kayg›s› yaflad›¤› görülmüfl-
tür. Eylem’in s›nav kayg›s› ölçülmüfl ve baflar›s›-
n› engelleyecek düzeyde yüksek s›nav kayg›s›
puan› ç›km›flt›r. Baba ise duygular›n› kontrol
edemeyen, sinirlenen, dinlemeyen, kafas›ndaki
do¤rulara göre derhal tepkide bulunan, Eylem-
le ilgili her sorunla ilgili olarak sürekli anneyi
suçlayan, anneyle s›k s›k çat›flmalar yaflayan,
hatta zaman zaman anneye yönelik fiziksel flid-
det kullanan birisi oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Baba,
kendini „ifl yerinde a¤›r sorumluluklar tafl›yan,
ifli çok ve yorucu olan, bu nedenle çabuk sinir-
lenen, duygular›n› kontrol edemeyen „ birisi ola-
rak savunmaktad›r. Anne de k›z› için fedakar-
l›k yapt›¤›n›, baban›n bu olumsuz davran›flla-
r›na katland›¤›n› ifade etmektedir. Eylem’in flu
cümlesi çok anlaml›d›r: Biliyorum ki ben bir ku-
sur ifllesem, s›navlarda baflar›s›z olsam -ki be-
nim için bunca masraf ediyorlar- benim yü-
zümden yine babam annemi h›rpalayacak. Ba-
bam› de¤ifltirmenin imkan› yok. Çünkü kimseyi
dinlemez, hemen sinirlenir, aileyi alt üst eder.
‹nan›n ben daha çok annem için baflar›l› ol-
mak istiyorum. Anneme bu kadar çok eziyet çek-
tirmeye hakk›m yok”. 

Bu düflünceler Eylem’de strese ve s›nav kayg›s›na yol
açabilmifltir. Anlafl›laca¤› gibi, Eylem’inmifl gibi görünen
sorun asl›nda Eylem’in de¤il, anne baban›n sorunudur.”

Kaynak: Y›ld›r›m, ‹. (2006a). Anne Baba Deste¤i ve
Baflar›. An› Yay›nc›l›k, Ankara.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Etkileflim ‹çinde
Oldu¤u Disiplinler” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Geliflimi”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in ‹lkeleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in ‹lkeleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in ‹lkeleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Geliflimi”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Çeflitleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Geliflimi”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberli¤in Çeflitleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Rehberlik bir çok disiplin ile etkileflim içindedir. Bu di-
siplinlerden birkaç› ekonomi, e¤itim, psikoloji, sosyolo-
ji, felsefe olarak say›labilir.

S›ra Sizde 2

Rehberlik, ilk defa ABD’de ortaya ç›k›p geliflti. Rehber-
lik anlay›fl›n›n ilk filizlenmesi 1890’da California eyalet
okullar›nda ö¤rencilerin incelenmesi, ifle yerlefltirilme-
leri ve izlenmeleri gibi uygulamalarla bafllam›flt›r. An-
cak, gerçek anlamda rehberlik uygulamalar› Frank Par-
sons ile bafllam›flt›r. ‹lk rehberlik bürosu 1908’de Frank
Parsons taraf›ndan Boston’da aç›lm›flt›r. Avrupa’da reh-
berlik alan›ndan 1960’l› y›llardan itibaren söz edilmeye
bafllanm›flt›r. ABD’ye k›yasla Avrupa’da rehberlik çal›fl-
malar› oldukça geç bafllam›flt›r. Avrupa ö¤rencilerin bir
üst okula, programa veya mesle¤e yönlendirilmelerin-
de ö¤retmenlerin ö¤renciler hakk›ndaki gözlem ve gö-
rüfllerinin esas al›nd›¤› gözlenmektedir. Türkiye’de reh-
berlik çal›flmalar› 1950’li y›llarda bafllam›flt›r. ‹lk defa
1953-1954 y›llar›nda Gazi Üniversitesi-E¤itim Enstitüsü
- Pedagoji ve Özel E¤itim programlar›na “Rehberlik”
dersi konulmufltur. Ankara Demirlibahçe ilkokulu’nda
1955’te ilk “Rehberlik Merkezi” aç›lm›flt›r. Milli E¤itim

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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Bakanl›¤› 1970-1971 ö¤retim y›l›nda 24 okulda resmen
rehberlik uygulamalar› bafllatm›fl ve sonraki y›llarda ön-
celikle tüm liselerde ve giderek her kademe ve türdeki
okullarda rehberlik hizmetleri yayg›nlaflm›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Rehberlik anlay›fl›, rehberlikle ilgili olan herkesin reh-
berlikle ilgili temel ilkeleri ve kavramlar› do¤ru anlama-
s›, ortak anlay›fl ve iflbirli¤i içinde okul rehberlik tak›m›
halinde çal›flmas› demektir. 

S›ra Sizde 4

Rehberlikte demokratik ve insanc› anlay›fl, de¤erli bir
varl›k olan bireyin özerk oldu¤unu, kendi kendini yö-
netme gücüne, hakk›na ve sorumlulu¤una sahip oldu-
¤unu, kendisi için seçimler yapma ve kararlar verme
hakk›na sahip oldu¤unu kabul eder. Öyleyse bireyin,
özgürce kendi karar›n› yine kendisinin vermesine, ver-
di¤i kararlar›n sorumlulu¤unu üstlenmesine, bir bütün
olarak geliflmesine f›rsat verilmelidir. Bu nedenle reh-
berlikte birey ad›na karar vermek, seçimler yapmak
do¤ru kabul edilemez.

S›ra Sizde 5

Program› merkeze alan e¤itim anlay›fl› ö¤renciler ara-
s›ndaki bireysel farklar› dikkate almaz. Ö¤renme -ö¤-
retme sürecinde ö¤renci de¤il, ö¤retmen daha aktiftir.
Ders programlar›n› ö¤rencilerin ilgi, yetenek, kiflilik
özellikleri, ihtiyaçlar›, geliflim sorunlar› v.b. göre düzen-
lenmez. Buna karfl›n ö¤renciyi merkeze alan e¤itim an-
lay›fl› ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤rencinin daha et-
kin olmas›n›, programlar›n ö¤rencilerin ilgi, yetenek,
kiflilik özellikleri, ihtiyaçlar›, geliflim sorunlar› v.b. göre
düzenlenmesini öngörür. Ö¤rencilerin kendi nitelikleri-
ne uygun bir meslek edinmelerinin yan› s›ra, kiflisel ge-
liflimleri ve mutlu olmalar› da temel hedeftir.

S›ra Sizde 6

Rehberli¤in en genel amac› ö¤rencinin kendini ger-
çeklefltirmesine yard›m etmektir. Rehberlik ö¤rencinin
akademik, duygusal, sosyal, biliflsel, fiziksel, cinsel,
bilimsel v.b. yönden bir bütün olarak geliflmesine yar-
d›m eder ve bu yard›m süreklidir. Böylece, kendini
gerçeklefltirme ö¤rencinin bir bütün olarak geliflmesi-
dir. Bireyin tüm geliflim gereksinimlerini olabildi¤ince
gerçeklefltirmesidir.

S›ra Sizde 7

Rehberlik hizmetlerinin gere¤i gibi sunulabilmesi bir ta-
k›m iflidir. Ö¤rencinin geliflmesine katk› sa¤layacak olan
okul yöneticileri, ö¤retmenler, uzmanlar ve anne babala-
r›n yüklenecekleri görev ve sorumluluklar› vard›r. Bu kim-
selerin ortak anlay›fl ve iflbirli¤i içinde çal›flmalar› gerekir.

S›ra Sizde 8

Okullarda sunulacak rehberlik hizmetlerinin kapsam›
ve içeri¤i okulun yap›s›, türü, özellikleri, kademesi, ko-
flullar›, olanaklar›, s›n›rl›l›klar›, hedefleri; ö¤rencilerin
geliflim düzeyleri, gereksinimleri, karma bir okul, yat›l›
bir okul olup olmad›¤› gibi yönler dikkate al›narak, o
okulun rehberlik program› ve rehberlik uygulamalar›
de¤iflebilir. Okulun sorun ve olanaklar›yla ö¤rencilerin
nitelikleri ve ihtiyaçlar› sürekli olarak de¤iflmektedir.
Bu anlamda baz› okullarda baz› hizmetlere daha fazla
a¤›rl›k verilirken, baz› alanlarda hizmetler k›smen daha
s›n›rl› olarak sunulabilir. 

S›ra Sizde 9

Rehberlik ve ça¤dafl e¤itim, ö¤rencinin bütün yönleriyle
geliflmesi için f›rsatlar yarat›r. Ö¤renci, bütün olarak geli-
flebilme sorunlar›n›n üstesinden tek bafl›na gelemez. Ö¤-
rencilerin ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›, ilgi, yetenek ve kifli-
lik özelliklerine uygun bir meslek alan ya da ders seçme-
leri, yaflam amaçlar›n› gerçeklefltirmeleri, baflar›l› olmalar›
için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Gerekli
rehberlik yard›m›n› almad›klar› taktirde geliflimsel sorun-
lar yaflayabilirler. Baz› uyum ve davran›fl problemleri
geliflebilir. Yetenekleri ölçüsünde baflar›l› olmayabilirler.

S›ra Sizde 10

Her ö¤rencinin, her dersten, üstün bir baflar› gösterme-
si beklenemez. Çünkü, her ö¤renci kendine özgü bir
bütündür. Kapasiteleri, ilgi, yetenek, ihtiyaç ve kiflilik
özellikleri farkl›d›r. Her ö¤rencinin üstün ve zay›f yön-
leri vard›r. ‹flte, ça¤dafl e¤itim ve rehberlik, sahip oldu-
¤u özellikleriyle, üstün ve zay›f yönleriyle her ö¤renci-
yi de¤erli bir varl›k olarak görür, her ö¤rencide ifle ya-
rar bir yönün oldu¤una inan›r, geliflmesi için ona yar-
d›m etmeye çal›fl›r. Önemli olan, her ö¤rencinin kapa-
sitesine uygun düzeyde geliflmesidir. 

S›ra Sizde 11

Rehberlik hizmetleri profesyonelce sunulmal›d›r. Çünkü,
okul rehberlik hizmetlerinin kapsam› çok genifltir. Reh-
berlik alan›nda kullan›lan alana özgü baz› yöntem ve
teknikler, yaklafl›mlar, kavram ve ilkeler bulunmakta-
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d›r. Bu nedenle bu alan e¤itimi görmemifl kimselerce
rehberlik hizmetlerinin gere¤i gibi sunulmas› mümkün
de¤ildir. Unutulmamal›d›r ki, rehberlik ayr› bir meslektir.
Alandan olmayan kimselerce rehberlik hizmetlerinin su-
nulmas› ö¤rencilerin duygusal, sosyal, akademik v.b. za-
rar görmesine, telafisi zor yanl›fllar›n yap›lmas›na neden
olabilir.

S›ra Sizde 12

Rehberli¤in en temel ilkelerinden birisi gizlilik ilkesidir.
Özellikle dan›flan ve dan›flman iliflkisinde gizlilik ilkesi-
ne uyulmal›d›r. Dan›flma sürecinde, ö¤renciyle ilgili edi-
nilen bilgiler, ö¤rencinin izni olmaks›z›n baflkalar›yla
paylafl›lmaz. Gizlilik ilkesine titizlikle uyulmad›¤› zaman
ö¤rencinin dan›flmana güveni sars›l›r ve ö¤rencinin ge-
reksinim duydu¤u yard›m› almas› olanaks›z hale gelir.

S›ra Sizde 13

Rehberlik hizmetleri birey say›s›na göre “bireysel” ve
“grup” rehberli¤i olmak üzere ikiye ayr›l›r. “Bireysel”
rehberlikte yard›m süreci sadece iki kifli (dan›flan-dan›fl-
man) aras›nda; “grup” rehberli¤inde ise yard›m süreci
bir grup dan›flan ile dan›flman aras›nda yaflan›r. 

S›ra Sizde 14

Rehberlik, hizmetin sunuldu¤u alana göre “Kiflisel Reh-
berlik”, “E¤itsel Rehberlik” ve “Mesleki Rehberlik” ola-
rak üçe ayr›lmaktad›r.

S›ra Sizde 15

‹fllevlerine göre rehberlik “uyum sa¤lay›c›”, “yöneltici”,
“önleyici”, “tamamlay›c›” ve “gelifltirici” olarak s›n›flan-
d›r›lmaktad›r.

S›ra Sizde 16

E¤itim kurumlar›n›n yan› s›ra, sa¤l›k, adalet, endüstri,
güvenlik, sosyal yard›m kurumlar› ile özel kurumlarda
da rehberlik hizmetleri sunulmaktad›r.

S›ra Sizde 17

Ö¤retim aflamalar›na göre rehberlik “okul öncesi e¤i-
timde rehberlik”, “ilkö¤retimde rehberlik”, “orta ö¤re-
timde rehberlik” ve “yüksek ö¤retimde rehberlik” ola-
rak çeflitlenebilir.
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Bireyi Tan›ma
Hizmetleri

Her birey kendisine özgüdür. Yukar›daki resimde yer alan bireyleri incelersek, bu
bireylerin her birinin farkl› geliflimsel özelliklere sahip olabildiklerini tahmin ede-
biliriz. Örne¤in, yüz biçimi, saç tipi, boy uzunlu¤u ve göz rengi gibi fiziksel özel-
likler aç›s›ndan; yetenek, dil becerisi, alg› ve baflar› gibi biliflsel özellikler aç›s›ndan
ve iletiflim becerileri, arkadafll›k iliflkileri, sorumluluk alma kendine güven gibi psi-
kososyal özellikler aç›s›ndan farkl›l›klar gösterebilirler. Bu nedenle e¤itim sürecin-
de, bireylerin geliflimini sa¤lamaya yönelik uygun ortamlar›n oluflturulabilmesi
için, bu farkl›l›klar›n tan›nmas›na gereksinim vard›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Geliflim süreci çerçevesinde bireysel farkl›l›klar›n oluflumunu aç›klayabilecek,
Bireyi tan›man›n amac›n› aç›klayabilecek,
Bireylerin hangi yönlerine iliflkin bilgi toplanabilece¤ini belirleyebilecek,
Bireyleri tan›mada uyulmas› gereken ilkeleri tan›mlayabilecek,
Bireyleri tan›mak için kullan›labilecek bireyi tan›ma tekniklerini 
s›n›fland›rabileceksiniz.

N
N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• B‹REY VE B‹REYSEL FARKLILIKLAR
• B‹REY‹ TANIMA KAVRAMI

• Bireyi Tan›ma Gereksinimi ve Amac›
• Ö¤renci Hakk›nda Bilgi Toplanabilecek Yönler 

• B‹REY‹ TANIMA SÜREC‹NDE TEMEL ‹LKELER
• B‹REY‹ TANIMA TEKN‹KLER‹N‹N SINIFLANDIRILMASI

Örnek Olay

Ö¤rencilerini en iyi flekilde gelifltirmeyi kendine amaç edinmifl olan Hasan ö¤ret-
men, y›llard›r ö¤retmenlik yapan, tecrübeli bir ö¤retmendi. Mesleki hayat› boyun-
ca birbirinden farkl›l›klar gösteren çok say›da ö¤rencisi olmufltu. Her birinin ken-
dine özgü özellikleri vard›. Aileleri de farkl› de¤erlere, kültüre, anlay›fla sahiptiler.
Çocuklar›n gelifliminde anne baban›n ne kadar önemli bir role sahip oldu¤unu
görmüfltü. Bunu ailelerle de paylafl›p, sorumluluklar›n›n fark›na varmalar›n›n
sa¤lanmas› gerekti¤ine inan›yordu. 

O gün okulda veli toplant›s› vard›. Hasan ö¤retmen ö¤rencilerinin anne ve ba-
balar›yla ilk kez karfl›laflaca¤› için heyecanl›yd›. Onlardan elde edece¤i bilgiler ö¤-
rencileri hakk›nda daha çok bilgiye sahip olabilecekti. S›n›ftaki velilere kendisini
tan›tt›ktan sonra, anne babalar›n çocuklar›n›n gelifliminde, baflar›s›nda ne kadar
önemli oldu¤unu anlatmaya bafllad›. Konuflmas›nda anne babalar›n çocuklar›n›
tan›malar›n›n önemini, her çocu¤un kendine özgü kapasitesi ve davran›fllar› ol-
du¤unu belirten aç›klamalar yapt›. Daha sonra “Çocu¤unuzu ne kadar tan›yor-
sunuz?, Onlar›n ne gibi özellikleri var?”gibi sorular yöneltti. Bu s›rada bir velinin
“çocu¤u tan›san ne olacak, kafas› çal›fl›yorsa yapar, çal›flm›yorsa ne yaparsan›z
yap›n adam olmaz” diye söylendi¤ini duydu. Hasan ö¤retmen, geçmifl y›llarda da
bu tür ifadeleri velilerden duymufl ve onlar› yeterince ayd›nlat›c› aç›klamalarda
bulunmufl olman›n tecrübesiyle bu velinin ifade etti¤i düflünceyi, di¤er veliler de
tart›flmaya bafllam›flt›r.
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G‹R‹fi
Birey yaflam› boyunca geliflimini sürdürmektedir. Bu geliflim, do¤ufltan getirilen
kal›tsal potansiyelin, çevresel koflullarla etkileflmesinin bir ürünü olarak ortaya ç›k-
maktad›r. Her bireyin kal›tsal özellikleri ve içinde bulunduklar› çevre farkl› özellik-
lere sahiptir. Dolay›s›yla, her birey kendine özgü özelliklere sahiptir. Birey geliflim
sürecinde bu özelliklerini gelifltirmeye ve kullanmaya çal›fl›r. Bireyin bu çabas›
kendi özelliklerinin fark›nda olmas›yla yak›ndan iliflkilidir. Bundan dolay› bireyi ta-
n›mak önem kazanmaktad›r. Özellikle ça¤dafl e¤itim sürecinde, ö¤rencileri bir bü-
tün olarak gelifltirmek amaçland›¤›ndan dolay› ö¤retmenlerin ö¤rencileri tüm yön-
lerden geliflimini ve gerçekleflimini sa¤lay›c› gerekli rehberli¤i yapmak durumun-
dad›rlar. Çünkü; bireylerin kendilerine iliflkin potansiyeli ortaya ç›karmalar›, gelifl-
tirmeleri, bireylerin bunlar›n fark›nda olmalar› ve çevrelerinin onlara sundu¤u ko-
flullar›n uygunlu¤uyla olanakl›d›r. Bunun için de, ö¤retmenlerin öncelikle ö¤renci-
lerini her yönden tan›maya çal›flmalar› gereklidir. Ö¤rencileri tan›mada çeflitli bilgi
toplama araçlar› bulunmaktad›r. Bu bilgi toplama araçlar›ndan elde edilen bilgiler,
ö¤rencilerin kendilerini tan›malar›nda ve çevrelerinin onlara uygun ortam olufltur-
mas›nda önemli bilgiler vermektedir.

Bu ünitede; rehberlik hizmetlerinden biri olan bireyi tan›ma hizmetleri çerçeve-
sinde ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› anlamas›, ö¤rencilerini ta-
n›man›n amac›n› kavramas›, hangi yönlerden onlar› tan›yabilece¤i ve bunu yapar-
ken de dikkat edilecek temel ilkelerin ne oldu¤unu bilmesi için gerekli olan aç›k-
lamalar yap›lmaktad›r.

B‹REY VE B‹REYSEL FARKLILIKLAR
‹nsan geliflimi, yaflam›n bafllang›c›ndan ölümüne kadar devam eden bir dizi de¤ifl-
meyi içermektedir. Bu süreç içerisinde ortaya ç›kan sitemli ve birbirini izleyen de-
¤iflmeler sonucunda, bireyler yaflam boyunca geliflmektedirler. Bireylerin döllen-
meyle bafllayan yaflamlar› gittikçe bir bebe¤e, çocu¤a, ergene, genç yetiflkine ve
yafll› bir bireye dönüflmektedir. Bu geliflim sürecinde bireyler, niceliksel de¤iflme-
ler (özelliklerin miktar, s›kl›k, büyüklük içeren de¤iflmeleri) ve niteliksel de¤iflme-
ler (özelliklerin fonksiyonlar›ndaki de¤iflmeler) yoluyla bedensel, zihinsel, dilsel,
cinsel, duygusal ve sosyal yönlerden sürekli de¤iflmeler gösterirler. Bireydeki bu
de¤ifliklikler farkl› zamanlarda olmakta, nicelik ve nitelik aç›lar›ndan da farkl›l›klar
gösterebilmektedir. Büyüme, olgunlaflma ve ö¤renme süreçleri yoluyla gerçekle-
flen bu geliflimsel de¤iflmeler, her bireyde farkl› tür ve derecelerde ortaya ç›kmak-
tad›r. Bu nedenle, kaç›n›lmaz olarak, oluflan bireysel farkl›l›klar fiziksel geliflim, bi-
liflsel geliflim ve psikososyal geliflim alanlar›nda kendilerini göstermektedir. Örne-
¤in, ergenlik dönemindeki iki genç k›zdan birisi zay›fken di¤eri fliflman olabilir. Bi-
risinde erken olgunlaflma di¤erindeyse geç olgunlaflma söz konusu olabilir. Birisi-
nin matematik yetene¤i çok iyiyken di¤erinin müzik yetene¤i çok iyi olabilir. Biri-
si çok giriflken, sosyal, d›fla dönükken di¤eri insanlarla kolay iletiflim kuramayan,
içe dönük, çekingen biri olabilir (Vander Zanden, 1997).

Bireyler her bir geliflim alan›nda farkl› de¤iflmeler göstermektedir. Ayn› zaman-
da, bir geliflim alan›ndaki de¤iflme, di¤er geliflim alanlar›n› da etkileyebilmektedir.
Bu etkileflimlerin nas›l olaca¤› da bireyden bireye farkl›l›k göstermektedir(San-
trock, 1997, s.19). Örne¤in; yafl›tlar›ndan daha fliflman olan iki k›z çocu¤undan bi-
risi, bu durumu kendisine sorun yaparak, kendini arkadafllar›ndan soyutlayabilir,
içine kapanabilir ve daha çok yiyerek daha da fliflmanlayabilir. Bütün bunlar da
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onun dikkatini yo¤unlaflt›rmas›n› engelleyebilece¤i için okul baflar›s› düflük olabi-
lir. Di¤er k›z çocu¤uysa fliflman olmay› çok fazla önemsemeyip, arkadafllar›na yar-
d›mc› olan, onlar›n dertlerine ortak olan, flakalar yapan, flen, nefleli, güler yüzlü bi-
risi olabilir. Ayr›ca, sosyal yaflant›lar› zengin olan bir çocu¤un yeteneklerini ortaya
ç›karma olas›l›¤› daha yüksek olabilir. Böylece, hem ö¤renim baflar›s› hem de ki-
flilik geliflimi bundan olumlu yönde etkilenebilir.

Geliflim sürecinde, bireyler birbirlerinden farkl› özelliklere sahip olabilmekte-
dirler. Yani, hiç bir birey bir di¤erine t›pa t›p benzememektedir. Her birey kendi-
ne özgüdür. Bu durumun temelini do¤ufltan getirilen kal›t›msal özelliklerle içinde
yaflan›lan çevresel faktörler ve her ikisinin etkileflimleri oluflturmaktad›r.

Kal›t›m; bireyin soy anne babay›, anne baba soyu kapsar, ikisinden biri kulla-
n›lmal› anne, babas›ndan genetik yolla getirdi¤i özelliklerin bütünüdür. Bireyler,
anne ve babas›n› üreme hücrelerinin birleflmesi sonucunda oluflan döllenmeyle
kal›t›msal potansiyele sahip olmakta ve bu kal›t›msal belirleyiciler bireyin yaflam›
süresince etkisini göstermektedir. Böylece, her birey kal›t›m yoluyla hem insan tü-
rüne özgü özellikleri hem de kendilerine özgü özellikleri tafl›maya bafllamaktad›r.
Bir bebek, küçük bir insan yavrusu olmakla birlikte, saç, göz, ten rengi ve kan
grubu gibi özellikleri aç›s›ndan ›rk›na, anne babas›na ve akrabalar›na benzeyen
özelliklerle donanm›fl olarak dünyaya gelmektedirler. Her bireyin döllenmeyle
oluflan kal›t›msal yap›s› onlar› di¤er bireylerden ay›rt edici özellikleri de tafl›mak-
ta ve bireyler aras›nda gözlenen farkl›l›klar›n temelini de oluflturmaktad›r. Bireysel
farkl›l›klar› oluflturan kal›t›msal yap›, anne baban›n kromozomlar›n›n eflleflmesi
sonucunda kromozomlarda yer alan genler ve bu genlerdeki genetik flifreler yo-
luyla meydana gelmektedir. Bebe¤in cinsiyetinin k›z ya da erkek olmas› anne ba-
ban›n cinsiyet kromozomunun eflleflmesi sonucunda belirlenmektedir. Böylece bi-
rey kendine özgü özelliklerinden biri olan ve yaflam› süresince var olacak bir özel-
li¤e sahip olmaktad›r (Özgüven, 1998; Erden ve Akman, 1998).

Bireyler, kal›t›msal yap›lar›n›, anne babalar›ndan getirdikleri için, kendilerine
özgü genetik özelliklere sahip olmaktad›rlar. Bunu belirleyen güçse genlerin
bask›n ya da çekinik olmas›d›r. Örne¤in; bireylerin özelliklerinden biri olan saç
tipini düflünelim. Bireyin saç tipinde anne ve baban›n genlerinin bask›n ve çeki-
nik olmas› belirleyici olacakt›r. ‹nsanlarda k›v›rc›k saç tipi bask›n genlere, düz
saç tipi ise çekinik genlere sahiptir. Dolay›s›yla, bireyin saç tipinin k›v›rc›k ola-
bilmesi için, en az›ndan anne ya da baban›n herhangi birinin bask›n gen olan k›-
v›rc›k saç genine sahip olmas› gerekir. Bireyin saç tipinin düz olabilmesi için, an-
ne baban›n her ikisinin de çekinik gen olan düz saç genine sahip olmalar› gere-
kir. Bu örnekten de görülebilece¤i gibi, bireylerin bireysel farkl›l›klar›n› olufltu-
ran özellikler anne ve baban›n genlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r (Gleit-
man, 1995, s.500).

Bireylerin bask›n ya da çekinik genler yoluyla sahip oldu¤u genetik yap›, birey-
lerin özellikleri olarak yaflam içerisinde gözlenir (saç, ten, göz rengi ve kan grubu
v.b. gibi). Ancak, bireylerin bask›n ve çekinik genler yoluyla sahip olduklar› baz›
özelliklere iliflkin genetik yap›, her zaman için ayn› derece ve oranda yaflam içeri-
sinde bireylerde gözlenemeyebilir. Buna yol açan etkense baz› özelliklerin gene-
tik yap›s› üzerinde çevrenin etkileri olarak belirtilebilir. Bireyler aras›ndaki birey-
sel farkl›l›klar›n oluflumunda kal›t›m kadar çevre de önemli bir belirleyici faktör-
dür. Çevre; bireyin içinde bulundu¤u tüm fiziksel, sosyal, kültürel koflullar› ve or-
tamlar› kapsayan ve bireylerin davran›fllar›n› etkileyen faktörleri içerir. Bireyler, ge-
liflimleri boyunca daima bir çevre içerisinde bulurlar. Yaflam›n bafllang›c›ndan iti-
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baren do¤um öncesi süresince bireyler çevresel faktörlerden etkilenirler. Hamile
bir kad›n›n yetersiz beslenmesi, geçirebilece¤i hastal›klar, ilaç ya da kimyasal mad-
de kullanmas›, sigara içmesi, alkol kullanmas›, radyasyona maruz kalmas›, yo¤un
stres alt›nda kalmas› gibi olumsuz çevresel faktörler, do¤acak bebe¤in olumsuz
özelliklere ve baz› yetersizliklere sahip olarak dünyaya gelmesine yol açabilecek-
tir (Özgüven, 1998).

Do¤um s›ras›nda yaflanabilecek baz› sorunlar da bireyin geliflimini olumsuz et-
kileyebilir. Ayn› zamanda, do¤um sonras›ndan itibaren yaflam›n sonuna kadar bi-
reyler, çevreleri taraf›ndan etkilenirler, biçimlendirilirler. Do¤um sonras›nda, bire-
yin içinde bulundu¤u fiziksel koflullar ve durumlar (beslenme ve bar›nma biçimi,
hastal›klar, gelir düzeyi, geçirilen kazalar gibi) ile sosyal faktörler (aile, akranlar,
okul, iletiflim araçlar›, kültür, inançlar, de¤erler, ifl yaflam› gibi) bireylerin geliflimi-
ni etkileyen çevresel belirleyicilerdir. Bu çevresel faktörler, bireylerin özelliklerinin
geliflimini çeflitli biçimlerde etkiler, kal›tsal özelliklerin potansiyel olarak kalmay›p
yaflam içerisinde geliflen ve bireylerin davran›fllar›nda gözlenebilen özellikler ol-
mas›n› sa¤lar. Böylece; bireyler, içinde bulunduklar› çevrenin etkileri sonucunda
bebeklikten çocuklu¤a, çocukluktan ergenli¤e, ergenlikten genç yetiflkinli¤e, ora-
dan yetiflkinli¤e ve sonra yafll›l›¤a giden süreç içerisinde onlar› di¤er bireylerden
ay›rt eden kendilerine özgü karakteristik özelliklere sahip bir kifli haline gelirler.
Tabi ki, her bireyin içinde bulundu¤u çevre onlar› farkl› biçimlerde etkiler. Örne-
¤in; çocu¤un anne babas›n›n otoriter ya da demokratik tutumlar sergilemesi onla-
r›n psikososyal geliflimlerini etkileyebilecektir. Ailenin, çocu¤un baflar›s›na karfl›
tak›nd›¤› olumsuz tav›r, onun benlik sayg›s›n› zedeleyici olabilecektir. Çocu¤un
sorunlar›na karfl› engelleyici ve kay›ts›z kalan anne baba ya da ö¤retmen onlar›n
giriflimci gücünü yok edebilecektir. Bireye karfl› sevgi gösterilmemesi, ilgisiz dav-
ran›lmas› onlar›n kiflilik geliflimini olumsuz biçimde etkileyecektir. Bireylerin çev-
resiyle yak›n iliflkiler gelifltirememesi, onlar›n içine kapan›k, yaln›zl›k çeken birey-
ler haline gelmesine yol açabilir. Kendine uygun seçimler yapmak yerine anne ba-
bas›n›n bask›s›na ve çevrenin beklentilerine dayal› seçimler yapan bireyler mutsuz
yaflant›lar geçirebilir. Araflt›rma sonuçlar› da çevrenin, bireyin gelifliminde önemli
bir belirleyici oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ailenin yan›nda büyüyen çocuklar›n
kiflilik geliflimlerinin sosyal yard›m kurumlar›nda büyüyenlerden daha iyi bir bi-
çimde gerçekleflti¤i belirtilmektedir. Yetifltirme yurtlar›nda büyüyen çocuklar›n
psikososyal problemler, zihinsel yetersizlikler, dil becerilerinde yetersizlikler sergi-
ledikleri ifade edilmektedir. Dolay›s›yla, farkl› çevrelerde büyümek, bireyler ara-
s›nda farkl›l›klara yol açmakta ve çevresel faktörler, bireylerin gelifliminde önemli
bir rol oynamaktad›r (Özgüven, 1998; Vander Zander, 1997).

Kal›t›m ve çevre, bireylerin geliflimini belirleyen, bireylerin kendine özgü özel-
liklerini tayin eden, bireyler aras›nda farkl›l›klara yol açan temel faktörlerdir. Geç-
miflte bireyin geliflimini kal›t›m ya da çevre faktörlerinden hangisinin belirledi¤i
üzerinde durulmufl ve tart›fl›lm›flt›r. Bir görüfl, bireylerin gelifliminde kal›t›m› temel
alm›fl, bireylerin kal›t›msal özellikle yarat›ld›klar›n›, çevrenin bu özellikler üzerin-
de çok s›n›rl› etkisi oldu¤unu ve bireysel farkl›l›klar›n nedeninin kal›t›m oldu¤unu
ileri sürmüfltür. Bir di¤er görüflse, geliflimde çevreyi dikkate alm›fl, bireylerin tümü-
nün eflit kapasitelere sahip olarak do¤duklar›n›, ancak bu kapasitelerini gelifltire-
cek gerekli uygun koflullara ayn› derecede sahip olmad›klar›n› ve bu çevresel den-
gesizliklerin bireysel farkl›l›klar›n nedenini oluflturdu¤unu ileri sürmüfltür. Ancak
günümüzde hangisinin ne kadar önemli oldu¤u tart›flmas› yerine, kal›t›m ve çevre-
nin nas›l etkileflti¤inin önemli oldu¤u ve bireysel farkl›l›klar›n oluflumunda her iki-
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sinin de etkili oldu¤u kabul edilmektedir. Bireylerin gelifliminde kal›t›m ve çevre
sürekli etkileflim halinde olup, baz› özelliklerin ortaya ç›kmas›nda kal›t›m›n (göz
rengi, kan grubu, ten rengi gibi) baz›lar›ndaysa çevrenin (yak›n arkadafll›k iliflkile-
ri kurma, güvenilir olma, demokratik anlay›fla sahip olma, kitap okuma al›flkanl›¤›
sergileme gibi) daha etkin bir rol oynad›¤› kabul edilmektedir (Vander Zander,
1997).

Sonuç olarak; bireyin geliflimi, kal›t›m ve çevre faktörlerinin zaman içerisinde-
ki etkilefliminin bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla bireysel farkl›l›k-
lar, kal›t›m ve çevre etkilefliminin bir ürünüdür. Örne¤in; zihinsel potansiyelin be-
lirlenmesinde, kal›t›msal faktörler oldukça belirleyicidir. Ancak, kal›t›mla gelen bu
potansiyelin ortaya ç›k›p ç›kmamas›ndaysa bireyin içinde yaflad›¤› çevrenin özel-
likleri etkili olmaktad›r. Bireye sa¤lanan uyar›c› ve yaflant› zenginli¤ine ba¤l› ola-
rak, bireyin zihinsel potansiyeli, genetik yap› taraf›ndan belirlenen alt ve üst s›n›r-
lar içerisinde herhangi bir yerde ortaya ç›kmaktad›r. Yine, bireyin boy uzunlu¤u-
nu düflünelim. Anne baban›n boy uzunlu¤u, genlerindeki bilgilere ba¤l› olarak, bi-
reyin boy uzunlu¤una iliflkin genetik yap›y› belirler. Bu genetik yap›, bireyin boy
uzunlu¤unun alabilece¤i üst ve alt s›n›rlar›n›n de¤erlerini belirler. Ancak, boy
uzunlu¤una iliflkin genetik yap›, çevresel faktörlerden oldukça etkilenebilir. Bire-
yin yaflam›n›n ilk y›llar›nda geçirece¤i hastal›klara, beslenme koflullar›na ve ger-
çeklefltirece¤i fiziksel etkinliklere, egzersizlere ba¤l› olarak boy uzunlu¤u de¤eri
genetik yap›n›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda herhangi bir yerde bireyde gözlenebi-
lecektir. Böylece çevresel koflullar›n olumsuzlu¤u, bireyin boy uzunlu¤una iliflkin
genetik yap›n›n üst s›n›rlar›n›n gözlenmesini olanakl› k›lmayacakt›r. Bu durumsa
bireylerin baz› özelliklerinin, genetik yap›n›n çevreyle etkilefliminin sonucu ortaya
ç›kt›¤›n› göstermektedir.

Bireysel farkl›l›klar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› aç›klay›n›z?

B‹REY‹ TANIMA KAVRAMI
Birey, yaflam› boyunca hem kendisi, hem de çevresi taraf›ndan tan›nma ihtiyac›n-
dad›r. Bireyin, yaflam içerisinde çeflitli durumlarda de¤iflik amaçlar için tan›nmas›
gerekebilmekte ve bireylerin çeflitli yönlerine iliflkin bilgiler toplanabilmektedir. 

Bireyi Tan›ma Gereksinimi ve Amac›
Geliflim sürecinde her birey di¤erlerinden farkl› özellikleri sergilemektedir. E¤itim
ortamlar›nda bu durum, her biri kendine özgü özellikleri olan çok say›da ö¤renci
anlam›na gelmektedir. Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›nda ö¤rencilerin fiziksel, biliflsel ve
psikososyal geliflim alanlar›nda bir bütün olarak geliflmelerini sa¤lamak amaçlan-
maktad›r. Bu amac› gerçeklefltirebilmek için, her biri di¤erinden farkl› özelliklere
sahip ö¤rencilerin, her geliflim alan›ndaki yeterlilikleriyle yetersizliklerine iliflkin
bilgilerin toplanmas›na ve toplanan bu bilgilerin do¤ru, yeterli düzeyde olmas›na
gereksinim duyulmaktad›r. Bu çerçevede ö¤renciyi tan›ma çal›flmalar›na gereksi-
nim vard›r. Ö¤rencilerin boy, kilo gibi fiziksel geliflim alan›na özgü özellikleri, zi-
hinsel potansiyel, özel yetenekler, ö¤renim baflar›s› gibi biliflsel geliflim alan›na öz-
gü özellikleri ve kiflilik, ilgiler, tutumlar, de¤erler, inançlar, sosyal iliflkiler gibi psi-
kososyal geliflim alan›na özgü özellikleri hakk›nda bilgiler toplanabilmektedir.

Ö¤renciler hakk›nda bütün bu bilgileri toplamak bir çok aç›dan gereklidir. Ön-
celikle ö¤rencilerin sa¤l›kl› bir kiflilik oluflturabilmelerine, çevrelerine etkin uyum
sa¤layabilmelerine, karar verme ve problem çözme becerisi gelifltirmelerine ve
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kendilerini gerçeklefltirmelerine yard›mc› olmak aç›s›ndan gereklidir. Benzer flekil-
de, ö¤retmenlerin ö¤retim programlar›na uygun hedef ve davran›fllar›n› belirleye-
bilmelerine, ö¤rencilerin ö¤renme stil ve stratejilerine uygun yöntem ve teknikleri
seçebilmelerine ve uygun de¤erlendirme yöntemlerine karar vermelerinde yard›m-
c› olmada gerekli olmaktad›r. Yine, mesleki geliflim sürecinde ö¤rencilere yard›m
etmede ve onlar aras›ndaki iliflkileri düzenlemede ö¤renci hakk›nda toplanan bil-
gilere gereksinim duyulmaktad›r (Yeflilyaprak, 2006; s.267).

Bireyi tan›ma çal›flmalar›n›n temel amac›, bireyi kendine tan›tmakt›r. Ancak, bu
yolla bireyler, do¤ufltan getirdikleri özelliklerini ortaya ç›karabilmek için, içinde
bulunduklar› ortamlar› gerçekçi olarak de¤erlendirebilir, kendileri için en uygun
seçimleri yapabilir, kararlar› verebilir ve kendilerini gerçeklefltirebilirler. Bütün bu
süreçte; bireye destek olmak, karfl›laflt›¤› problemlerin çözümünde ona yard›m
sa¤lamak, bireyin çevresi taraf›ndan gerçeklefltirilmek durumundad›r. Bunun için
bireyin tüm geliflim alanlar›nda bir bütün olarak gelifliminde kendisinin yan› s›ra
çevresinin de onu tan›mas› oldukça önemlidir. Bireyin içinde yetiflti¤i ailesi, e¤itim
ald›¤› okul ve yaflad›¤› toplum onun çevresini oluflturan en önemli faktörlerdir. Bu
çevre, bireyi onu di¤er bireylerden ay›rt eden özelliklerinin beslenip geliflti¤i ya da
engellenip köreltildi¤i ortamlard›r.

Anne babalar, ö¤retmenler, yöneticiler bireylerin birbirlerinden farkl› özellikle-
re sahip olduklar›n› bilmelerine, bunlar› dile getirmelerine ra¤men uygulamada ge-
nellikle bu farkl›l›klar› göz ard› edebilmektedirler. Örne¤in; baz› anne babalar “ço-
cu¤um eline ne geçse içini aç›p bakmak istiyor. B›raksam evdeki her fleyi boza-
cak...” diyerek, hem çocuklar›na özgü bir özelli¤i belirtmekte, hem de bu özelli¤in
geliflimini köreltmek ya da engellemek için ellerinden geleni yapmaktad›rlar. Yine
bir ö¤retmen, bir taraftan “Ayfle’nin ifade gücü çok iyi, aç›k uçlu sorularda çok ba-
flar›l› oluyor. Ali ise çoktan seçmeli testlerde baflar›l› oluyor” derken yapm›fl oldu-
¤u s›navlarda tek tip sorulara yer verebilmekte ve farkl› özelliklere sahip olan bu
ö¤rencilerini ayn› kaba koyabilmektedir.

Bireyler aras›ndaki farkl›l›klar hem aileyi, hem s›n›f› ve okulu, hem de toplumu
zenginlefltirici, gelifltirici bir etkiye sahiptir. Yani, bireysel farkl›l›klar›n yok edilme-
si de¤il gelifltirilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle bireyin çevresinin, bireyin do-
¤ufltan getirdi¤i potansiyelleri gelifltirip, kendine özgü bir birey olmas›nda ona uy-
gun ortamlar›, f›rsatlar›, olanaklar› sa¤layabilmeleri için, çocuklar›n› her yönüyle
tan›maya gereksinimleri vard›r. Örne¤in; bir anne baba, çocuklar›n›n müzik yete-
ne¤ini fark ettiklerinde, bu yetene¤ini gelifltirebilmesi için, uygun ortam ve koflul-
lar› yaratabilir, destekleyebilirler. Yine; bir anne baba, çocuklar›ndaki iflitme, gör-
me gibi baz› bedensel engelleri fark ederek, erken teflhis ve tedavi olanaklar›n›
sa¤layarak, özürleri ölçüsünde e¤itim almalar› için çaba sarf edebilirler. Yine; bir
ö¤retmen, s›n›f›ndaki bir ö¤rencinin anne babas›n›n boflanmas› nedeniyle yaflad›-
¤› duygusal güçlüklerin, onun derslere dikkatini vermesini engelledi¤ini, baz› ö¤-
rencilerin pekifltireçlerle destek verildi¤inde motive olduklar›n›, baz› ö¤rencilerin
dikkat çekmek için olumsuz davran›fllar sergilediklerini anlayabildi¤i oranda, on-
lar›n her yönüyle geliflmelerine katk›da bulunmak için gerekli yard›mlar› ve çal›fl-
malar› yapabilecektir. Bu nedenlerle bireyi tan›ma hizmetleri çerçevesinde, elde
edilen özel ve gizli olmayan bilgilerin, okul psikolojik dan›flmanlar› ya da ö¤ret-
menler taraf›ndan ailelerle paylafl›larak, çocuklar›n›n geliflimlerine uygun ortamlar
oluflturmalar›na yard›mc› olunmal›d›r (Kepçeo¤lu, 1989).

Bireyi tan›ma hizmetleri, rehberlik hizmetleri içerisinde önemli bir role sahiptir
ve do¤rudan do¤ruya ö¤renciye yönelik bir hizmettir. Ö¤renci hakk›nda ne kadar
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çok ve ne kadar do¤ru bilgi toplanabilirse ö¤renciye sunulan psikolojik dan›flma
ve rehberlik hizmetlerinin etkilili¤i de o ölçüde yüksek olacakt›r.Zira, bireyi tan›-
ma hizmetleriyle elde edilen bilgiler di¤er rehberlik hizmet alanlar›na iliflkin etkin-
liklerde dikkate al›nmakta ve kullan›lmaktad›r. Örne¤in; bireyi tan›ma hizmetleri
çerçevesinde toplanan bilgiler, psikolojik dan›flma hizmetleri kapsam›nda dikkate
al›nabilmekte; bireye iliflkin elde edilen bilgiler çerçevesinde çeflitli e¤itsel, mesle-
ki, sosyal bilgi verme etkinlikleri düzenlenebilmekte; bireylerin ölçme araçlar› yo-
luyla belirlenen özelliklerine ba¤l› olarak, kendine uygun bir programa yerlefltiril-
mesine yard›m edilebilmektedir. Böylece, ö¤rencilerin kendilerini her yönüyle ta-
n›malar› ve bir bütün olarak gelifltirmesine ve gerçeklefltirmesine katk› sa¤lanabi-
lecektir. Sonuç olarak, bireyi tan›ma hizmetleriyle ö¤rencilere iliflkin bilgiler topla-
yarak onlar› tan›madan, onlar›n özelliklerini bilmeden etkili rehberlik hizmetleri
sunmak olanaks›zd›r (Kepçeo¤lu, 1989).

Bir ö¤retmen, ö¤rencilerini neden tan›mal›d›r?

Ö¤renci Hakk›nda Bilgi Toplanabilecek Yönler 
Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri, bireylerin kendilerini tan›malar› ve do-
¤ufltan getirdikleri potansiyellerini gerçeklefltirmelerinde bireye yard›m etme ama-
c›n› tafl›maktad›r. Bu amaç çerçevesinde bireylerin sahip olduklar› özelliklerin bi-
linmesine ve bu özellikler hakk›nda bilgiler toplamas›na ihtiyaç vard›r. Zira, birey-
ler fiziksel, biliflsel ve psikososyal geliflim alanlar›nda bir çok özelli¤e sahiptirler.
Bu çerçevede, okullarda ö¤renciler hakk›nda toplanacak bilgilerin neler olaca¤›na
karar vermede, toplanacak bilginin ne amaçla ve hangi durumlarda kullan›laca¤›
dikkate al›nmal›d›r. Ayn› zamanda, bireyin çeflitli özelliklerine iliflkin toplanan bil-
giler, bir bütünlük oluflturacak flekilde, bir araya getirilerek kullan›lmal›d›r. Çünkü;
bireylerin fiziksel, biliflsel ve psikososyal geliflim alanlar›na iliflkin özellikleri sürek-
li etkileflim halinde olup, birbirlerinden ba¤›ms›z de¤ildirler.

Okullarda, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin etkili bir flekilde veri-
lebilmesi için, ö¤rencilerin birçok özelli¤inin tan›nmas›na ihtiyaç vard›r. Bu kap-
samda, ö¤renci hakk›nda bilgi toplanacak yönler genel olarak, flu flekilde gruplan-
d›r›labilir (Kepçeo¤lu, 1989; Selçuk, 1998; Yeflilyaprak, 2006):

Kimli¤e iliflkin bilgiler: Ö¤rencileri tan›mak için; ö¤rencilerin ad›, soyad›,
cinsiyeti, do¤um yeri ve y›l›, adresi, telefon numaras›, s›n›f›, flubesi ve numaras›
gibi kimliklerine iliflkin tan›t›c› bilgilerin, ö¤renci tan›ma formlar›nda bulunmas›
gerekir.

Fiziksel geliflime ve özelliklere iliflkin bilgiler: Ö¤rencilerin boy, a¤›rl›k gi-
bi fiziksel özelliklerine iliflkin bilgiler sistematik bir flekilde toplanarak fiziksel ge-
liflimin nas›l bir seyir izledi¤i belirlenebilir. Ö¤rencinin kan grubu, saç rengi gibi fi-
ziksel özelliklere iliflkin bilgiler toplanabilir. Böylece, fiziksel geliflime iliflkin top-
lanan bilgiler do¤rultusunda, ö¤rencilerin içinde bulundu¤u geliflim dönemine uy-
gun geliflim gösterip göstermedi¤i belirlenerek, gerekti¤inde önlemler al›nabilir.
Örne¤in; bir okulöncesi ö¤retmeni ya da s›n›f ö¤retmeni, ö¤rencilerinin boy ve
a¤›rl›klar›n›, sistematik olarak düzenli aral›klarla belirleyerek, fiziksel geliflim aç›-
s›ndan içinde bulunduklar› geliflim dönemine göre, herhangi bir yönden geri kal-
malar› ya da afl›r› bir art›fl göstermeleri durumunda gerekli önlemlerin al›nmas› için
ailelerle iflbirli¤i yapabilir.

Sa¤l›k durumuna iliflkin bilgiler: Ö¤rencilerin geçmiflteki ve bugünkü genel
sa¤l›k durumlar›na iliflkin bilgiler toplanabilir. Bu kapsamda ö¤rencilerin bugüne
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kadar geçirmifl olduklar› hastal›klar›n neler oldu¤u, nas›l tedavi edildi¤i, tedavinin
hala devam edip etmedi¤i, ö¤renci üzerinde fiziksel ve psikolojik yönden örsele-
yici etki b›rak›p b›rakmad›¤›na iliflkin bilgiler elde edilebilir. Yine, ö¤rencinin iflit-
me, görme, konuflma ve ortopedik engelinin olup olmad›¤›, engele sahipse; bu-
nun ne zaman, hangi nedenlerle olufltu¤u, bu engele yönelik bugüne kadar ne tür
bir tedavi gördü¤ü, nas›l bir e¤itim ald›¤›na iliflkin bilgiler toplanabilir. Okullarda
ö¤rencilerin genel sa¤l›k durumlar›na iliflkin sistemli taramalar yap›labilir. Böylece,
ö¤rencilerin sa¤l›k durumlar›n›n nas›l oldu¤u ve bu durumun ö¤renim baflar›lar› ve
davran›fllar› üzerindeki etkileri belirlenerek, bunlar›n ortadan kald›r›lmas›na yöne-
lik çal›flmalar yap›labilir. Örne¤in; ö¤retmenin, ö¤rencisinin üç yafl›nda geçirdi¤i
trafik kazas› nedeniyle aylarca hastanede yatt›¤›n› bilmesi, ö¤rencisinin davran›flla-
r›n› anlamas›n› kolaylaflt›racak, bu durumun örseleyici etkilerini ortadan kald›rma-
da ailesi ve okul psikolojik dan›flman›yla iflbirli¤i içinde hareket etmesi için gerek-
li yard›m›n sa¤lanmas›nda yard›mc› olabilmesi mümkün olabilecektir.

Zihinsel özelliklere iliflkin bilgiler: Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar bireyle-
rin zihinsel özelliklerinin çok boyutlu oldu¤unu göstermektedir. Bu ba¤lamda,
Gardner yedi zeka alan› belirtmektedir. Bunlar; sözel dilbilimsel zeka, mant›ksal
matematiksel zeka, müziksel zeka, uzaysal görsel zeka, bedensel duyusal zeka, iç-
sel zeka ve kiflileraras› zeka’d›r. Dolay›s›yla, bireyler çok farkl› zihinsel özelliklere
sahip olabilmektedirler. Ö¤rencilerin zihinsel özelliklerine iliflkin bilgiler gerekti-
¤inde, standart testler ve gözlem formlar› yoluyla elde edilebilmektedir. Böylece
ö¤retmen; e¤itim ortam›nda, ö¤rencilerinin sahip olduklar› özellikleri tan›maya ça-
l›flmal›, onlara yeteneklerini gelifltirebilecekleri ortamlar haz›rlamal›, programlar ve
f›rsatlar sa¤lamal›, yeteneklerine uygun ö¤renme yollar› sunabilmelidir. Örne¤in;
ö¤retmen, ö¤rencilerinin erken yafllardan bafllayarak, zihinsel özelliklerini ortaya
ç›karabilmeleri için, planlar›nda ve ö¤retim yöntemlerinde çok yönlü etkinliklere
yer vermelidir. Böylece ö¤rencilerin zihinsel özelliklerinin, daha etkili geliflimi için,
f›rsatlar ve ortamlar haz›rlanm›fl olur.

Baflar› durumuna iliflkin bilgiler: Ö¤rencilerin bugüne kadar ki e¤itim ya-
flamlar›nda gösterdikleri ö¤renim baflar› düzeyleri içinde, baflar›l› ve baflar›s›z ol-
duklar› derslerle okul d›fl›ndaki uygulama alanlar›nda gösterdikleri baflar› düzeyle-
rine iliflkin bilgiler toplanabilir. Böylece, ö¤rencinin ö¤renme yaflam›na iliflkin bil-
gilerinden, gelecekteki baflar›s›n› yordamada da yararlanmak mümkün olabilecek-
tir. Ayn› zamanda, baflar›s›zl›k nedenleri de belirlenerek, bunlar› ortadan kald›rma-
ya yönelik çal›flmalar yap›labilecektir. Böylece, ö¤rencilerin gelecekteki ö¤renim
yaflant›lar› aç›s›ndan uygun kararlar al›nabilir, bir alana ve mesle¤e yönlendirilerek
sa¤l›kl› seçimler yapmalar› sa¤lanabilir, uygun yerlefltirme hizmetleri verilebilir.
Örne¤in; ö¤retmen, ö¤rencilerinin hangi alanlarda ya da derslerde daha baflar›l› ol-
duklar›na iliflkin bilgi sahibi oldu¤una dikkat ederek, onlar›n uygun seçimler yap-
malar›na yard›mc› olabilir.

‹lgilere iliflkin bilgiler: ‹lgi; bir nesne ya da etkinli¤e uzun süreli ba¤lanma,
bundan haz duyma olarak tan›mlanabilmektedir. Ö¤rencilerin ilgi duyduklar› alan-
lar›n, derslerin ve etkinliklerin neler oldu¤unun bilinmesine ihtiyaç vard›r. Bunlar
bilindi¤i ölçüde, ö¤rencilerin ilgi duyduklar› çal›flma alanlar›na, sosyokültürel et-
kinliklere kat›lmalar› ve kendilerini gelifltirmeleri sa¤lanabilir. Ayn› zamanda, ö¤-
rencilerin yeteneklerinin yan› s›ra ilgi alanlar› da dikkate al›narak, uygun program-
lar› izleyerek, uygun bir mesle¤e yönelmelerinde yard›mc› olunabilir. Çünkü; bi-
reylerin çal›flt›klar› alanda baflar›l› ve mutlu olmalar›nda, mesleklerinden doyuma
ulaflmalar›nda, o alana ilgi duymalar› oldukça önemli bir faktördür. Ö¤rencilerin il-
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gi alanlar›, Kuzgun(2000) taraf›ndan s›n›fland›r›lm›flt›r. Bu ilgi alanlar› temel bilim,
sosyal bilim, canl› varl›k, mekanik, ikna, ticaret, ifl ayr›nt›lar›, edebiyat, güzel sanat-
lar, müzik ve sosyal yard›md›r. Ö¤rencilerin bu ilgi alanlar›na iliflkin bilgileri, ilgi
envanterleri uygulamak yoluyla ve onlar›n okulda hangi e¤itsel kollara üye olduk-
lar›, hangi etkinlikleri yapmaktan hoflland›klar›, serbest zamanlar›nda neler yapt›k-
lar›n›n gözlenmesi yoluyla elde edilebilmektedir. Örne¤in; bir ö¤retmen, çeflitli il-
gi alanlar›na yönelik etkinlikler düzenlemek yoluyla ö¤rencilerinin ilgi alanlar›na
iliflkin bilgiler toplayabilir ve bunlar› onlarla paylaflarak, uygun meslekleri seçme-
lerine yard›mc› olabilir. Yine, bir okul psikolojik dan›flman› Kuzgun(1989) taraf›n-
dan gelifltirilen Kendini De¤erlendirme Envanteri’ni kullanarak ö¤rencilerin ilgi
alanlar›n› belirleyebilir. Bu bilgileri, onlarla paylaflarak onlara ilgi duyduklar› alan-
lar› gösterebilir.

Benlik alg›s›na iliflkin bilgiler: Benlik alg›s›, bireylerin kendilerini alg›lay›fl
biçimlerini, kendileri hakk›ndaki görüfllerini ve de¤erlendirmelerini içermektedir.
Bireyin benlik alg›s› onun çevresiyle iliflkilerine ve davran›fllar›na yön vermektedir.
Bireylerin çeflitli yönlerden kendilerini nas›l de¤erlendirdiklerini, arkadafl seçimi,
meslek seçimi gibi kararlar›nda, çevresiyle etkileflime girmeleri, davran›fllar›n›
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenlerle ö¤rencilerin kendilerini fiziksel, bilifl-
sel, sosyal, ekonomik vb. yönlerden nas›l de¤erlendirdiklerinin bilinmesine ihtiyaç
vard›r. Bu yolla ö¤rencilerin davran›fllar›n›n nedenleri de¤erlendirilebilir ve onla-
r›n gerçekçi bir benlik alg›s› gelifltirmelerine yard›mc› olunabilir. Örne¤in; ö¤ret-
men, ö¤rencisinin ö¤renim baflar›s›n› nas›l alg›lad›¤›na iliflkin bilgilere sahip oldu-
¤unda ö¤rencisinin davran›fllar›n› daha iyi anlayabilir, bunu onunla paylaflarak, al-
g›s›n›n ne kadar gerçekçi oldu¤unu de¤erlendirebilir ve yeniden gözden geçirme-
sinde ona yard›mc› olabilir.

Sosyal uyuma iliflkin bilgiler: Bireylerin çevreleriyle olan etkileflimlerinin ni-
teli¤i, sosyal uyumlar›n›n nas›l oldu¤unu göstermektedir. Bireylerin çevresiyle na-
s›l iliflki kurdu¤u, aile iliflkilerinin nas›l oldu¤u, ne gibi sosyal becerilere sahip ol-
du¤uyla ilgili bilgiler toplanabilmektedir. Ö¤rencilerin sosyal uyumlar›na iliflkin
bilgiler toplanarak onlar›n çevreleriyle sa¤l›kl› bir uyum içerisinde olmalar›na yar-
d›mc› olunabilir. Örne¤in; ö¤retmen, ö¤rencilerinin aileleri, arkadafllar› ya da ö¤-
retmenleriyle iliflkilerinde, ne tür sorunlar yaflad›klar›n› çeflitli etkinlikler gerçeklefl-
tirerek belirleyebilir. Daha sonra, bu sorunlar› ortadan kald›rmak için, ö¤rencileri-
nin ihtiyaç duyduklar› bilgi ve becerileri onlara kazand›rmaya yönelik etkinlikler
düzenleyebilir. Böylece, ö¤rencilerinin çevresiyle sa¤l›kl› bir uyum gelifltirmelerine
yard›mc› olabilir.

Aileye iliflkin bilgiler: Ö¤rencinin aile yap›s› ve özelliklerine iliflkin bilgiler
toplanabilir. Bu kapsamda ö¤rencinin; ailesinin nerede yaflad›¤›, kaç kifliden olufl-
tu¤u, anne baban›n meslekleri, e¤itim düzeyleri, de¤er yarg›lar›, sosyoekonomik
düzeyleri, sa¤l›k durumlar›, boflanm›fl ya da ayr› yaflay›p yaflamad›klar›, çocuklar›-
na karfl› tfutum ve beklentileri, kardefl say›s›, kardefllerin nitelikleri gibi çok çeflitli
bilgiler toplanabilir. Ö¤rencinin, nas›l bir aile çevresi içinde yetiflti¤inin bilinmesi,
davran›fllar›n›n nedenlerinin anlafl›lmas›n› sa¤layabilecektir. Böylece, ailenin baz›
özelliklerinin, çocuklar›n geliflimi üzerindeki olumlu etkilerini pekifltirerek art›r-
mak, olumsuz etkileriniyse ortadan kald›rmaya yönelik çeflitli çal›flmalar yap›labi-
lir. Örne¤in; bir ö¤retmenin, s›n›f›ndaki ö¤rencilerden birinin babas›n›n sürekli ya-
ta¤a ba¤›ml› bir yaflam sürdü¤ünü bilmesi, o ö¤rencinin davran›fllar›n› daha iyi an-
lamas›n›, bu durumla nas›l bafla ç›kabilece¤i konusunda ona gerekli yard›m ve
deste¤i vermesini sa¤layabilir.
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Gelece¤e yönelik beklentilere iliflkin bilgiler: Ö¤rencilerin yaflamdan neler
bekledikleri, gelece¤e iliflkin neler düflündükleri, neler hedefledikleri, neler plan-
lad›klar›na yönelik bilgiler toplanabilir. Okul ortam›nda ö¤rencilerin gelecekteki
yaflam biçimine, okul ve meslek seçimine iliflkin hedef ve beklentilerinin bilinme-
si, bunlar›n ne kadar gerçekçi oldu¤unun de¤erlendirilmesini ve bu yönde gerek-
li yard›m ve deste¤in verilmesini sa¤layabilir. Örne¤in; ö¤retmen, yurt d›fl›nda ö¤-
renim görmeyi hedefleyen ö¤rencisinin, bu hedefini, sahip oldu¤u olanaklarla ger-
çeklefltirip gerçeklefltiremeyece¤ini belirlemesine yard›mc› olabilir. Yine ö¤retmen,
gelecekte doktor olmaya karar verdi¤ini ve tiyatroya da ilgisi oldu¤unu belirten
ö¤rencisine, t›p fakültesinde okurken ayn› zamanda tiyatroyla ilgilenebilece¤ini,
üniversitelerin tiyatro klüplerinde ve etkinliklerinde yer alabilece¤ini, böylece ti-
yatroya iliflkin ilgisini sürdürebilece¤ini, ifade edebilir.

Di¤er kiflilik özelliklerine iliflkin bilgiler: Bireyler hakk›nda, yukar›da
belirtilen bilgi toplama yönlerinin yan› s›ra baz› kiflilik özellikleriyle ilgili bilgiler
de toplanabilmektedir. Bireylerin, mizaçsal özellikleri, de¤er yarg›lar›, ihtiyaçla-
r›, tutumlar› gibi özellikleri belirlenerek birey, çok çeflitli yönlerden tan›nabilir.
Böylece, ö¤rencilerin davran›fllar›, daha objektif olarak de¤erlendirilebilir, anla-
fl›labilir ve kendilerini, sahip olduklar› tüm özellikleriyle gelifltirmelerine yard›m-
c› olunabilir.

Bireyler hakk›nda bilgi toplanabilecek yönlerin neler olaca¤›; kullanma amac›-
na, sahip olunan olanaklara göre belirlenebilmektedir. Bireyi tan›ma amac›yla top-
lanacak bilgilerin geniflli¤i ya da s›n›rl›l›¤›na ba¤l› olarak, çok çeflitli “bireyi tan›ma
tekni¤i” bulunmaktad›r.

Bir ö¤retmen, ö¤rencilerine iliflkin ne gibi bilgiler toplayabilir?

B‹REY‹ TANIMA SÜREC‹NDE TEMEL ‹LKELER
Bireyi tan›ma sürecinde etkili hizmetlerin sunulmas›nda göz önüne al›nmas› gere-
ken baz› temel ilkeler ifade edilmektedir (Kepçeo¤lu, 1989; Özgüven, 1998; Kuz-
gun, 2000; Yeflilyaprak, 2006). Bu ilkeler flu flekilde özetlenebilir:

Bireyi tan›man›n temel amac›, bireylerin çeflitli yönleriyle kendilerini
tan›malar›na yard›mc› olmakt›r: Bireylerin kendi özelliklerini tan›malar›na, bu
özelliklerini gelifltirmelerine ve sonuçta kendilerini gerçeklefltirmelerine yard›m et-
mek, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin kapsam›na girmektedir. Bu ne-
denle bireyi tan›ma çerçevesinde elde edilen bilgilerin, bireylerin kendileriyle pay-
lafl›lmas› gerekir. E¤itim ortamlar›nda ö¤rencilerin kendilerini daha iyi tan›malar›
ve anlamalar› amac›yla kullan›lmayan, ö¤renciyle paylafl›lmayan bilgilerin hem ö¤-
renci, hem de ö¤rencinin e¤itimi aç›s›ndan bir önemi yoktur.

Bireyi tan›ma hizmetlerinde, bireylerin bütün yönleriyle tan›nmas›
amaçlanmal›d›r: Bireyler fiziksel, biliflsel ve psikososyal yönlerden çok çeflitli
özelliklere sahiptirler. Bu özelliklerin hepsini tan›mak mümkün olmamakla bir-
likte, genel olarak bireyi tan›mada, bireyleri sahip olduklar› çok çeflitli özellikle-
riyle tan›mak temel bir ilke ve anlay›fl olarak benimsenmelidir. Ça¤dafl e¤itim sis-
teminin amac› ö¤rencilerin tüm yönleriyle bir bütün olarak geliflmelerini sa¤la-
mak oldu¤u için, ö¤rencilerin bütün yönlerine iliflkin bilgilerin birbirlerinden
farkl› olan özelliklerini dikkate alan, bu özelliklerini gelifltirici, e¤itim ortamlar›
düzenlenebilecektir.

Bireyi tan›ma hizmetleri tüm bireylere yönelik olmal›d›r: Geliflim süre-
cinde her bireyin, sahip oldu¤u özelliklerin fark›na varmas›na ve bu özelliklerini
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gelifltirmesine ihtiyaç vard›r. Ancak, bu yolla kendileri hakk›nda do¤ru kararlar
verebilir, seçimler yapabilirler. E¤itim ortamlar›nda da bireyi tan›ma hizmetleri sa-
dece baz› problemlere ya da yetersizliklere sahip bireylere verilen hizmetler de-
¤ildir. Tüm ö¤rencilerin; geliflimsel özellikleri, ilgileri, yetenekleri, ihtiyaçlar›, çev-
resel koflullar› gibi, birçok özelli¤i bilinmeli ve bireysel farkl›l›klar› çerçevesinde
geliflmesine yard›m edilmelidir. Ancak; bilgi toplamada kullan›lacak tekniklerin
hepsini bütün ö¤rencilere uygulamak gerekli de¤ildir. Amaca, bireylerin ihtiyac›-
na, olanaklara ba¤l› olarak bireyler farkl› zamanlarda ve farkl› tekniklerle tan›n-
maya çal›fl›lmal›d›r.

Bireyi tan›ma hizmetleri, bireyle iliflkili çevredeki tüm ilgililerin iflbirli-
¤iyle gerçeklefltirilmeye çal›fl›lmal›d›r: Bireyin kendisini tan›mas›, çevresinde-
ki kiflilerin ona yard›m etmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle, ö¤renciyi ta-
n›ma çal›flmalar›nda, onun yak›n çevresinde bulunan anne baba, ö¤retmenler ve
yöneticilerin etkin rol almalar›, iflbirli¤i içerisinde hareket etmeleri gereklidir. Ayn›
zamanda, ö¤rencinin çevresindeki tüm ilgililerin birbirlerini destekleyen ve tutarl›
davran›fllar sergilemeleri, ö¤rencilerin kendilerini tan›malar›n› kolaylaflt›racak ve
sa¤l›kl› bir flekilde geliflmelerini sa¤layabilecektir.

Bireyi tan›ma hizmetleri süreklidir: Bireyler yaflamlar› boyunca sürekli de-
¤iflim içerisinde olduklar›ndan, onlar› tan›ma çal›flmalar› da sürekli olmak duru-
mundad›r. E¤itim ortamlar›nda da ö¤renciyi tan›ma hizmetleri sadece belirli zaman
dilimlerinde ve s›n›f düzeylerinde de¤il her s›n›f ve yafl düzeyinde yap›lmal›d›r.
Böylece, sürekli olarak yap›lan bireyi tan›ma hizmetleri sonucunda elde edilen bil-
giler bir arada de¤erlendirilerek ö¤rencinin nas›l geliflti¤i, özelliklerinin nas›l bir
de¤iflim geçirdi¤i hakk›nda bilgiler elde edilebilir. Sonuçta, ö¤rencilerin kendileri-
ni tan›malar›nda, onlara daha kapsaml› bilgiler sunulabilir.

Bireyi tan›ma hizmetlerinde bireylere iliflkin geçerli ve güvenilir bilgiler
toplanmal›d›r: Birey hakk›nda toplanan bilgiler ne kadar geçerli ve güvenilirse,
bireylerin kendilerini tan›malar› ve varolan potansiyellerini gelifltirmeleri de o ka-
dar kolay olabilecektir. Birey hakk›nda toplanan bilgilerin geçerli ve güvenilir ol-
mas›, bu bilgilerin ne tür bilgi toplama teknikleriyle elde edildi¤ine ba¤l›d›r. Her
bilgi toplama tekni¤inin, amac›, uygulama ilkeleri ve s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r.
Bunlar dikkate al›narak, kiflisel görüfllerden, de¤erlerden, tutumlardan ar›n›k, yan-
s›z bilgiler elde edilmeye çal›fl›lmal›d›r. Sonuçlar› bireyin yarar›na kullan›lmayacak
ve de¤erlendirilmeyecek uygulamalardan kaç›n›lmal›; her tekni¤in her bireye uy-
gulanmas› düflünülmemelidir. Ayn› zamanda, baz› bilgi toplama tekniklerini kul-
lanman›n da bu tekniklere iliflkin bir e¤itim ve uzmanlaflma gerektirdi¤i göz önü-
ne al›nmal›d›r.

Bireyi tan›ma hizmetlerinde, bireylere iliflkin bilgiler, birden çok öl-
çümle toplanarak, ölçüm sonuçlar›n›n bilefliminden yararlan›lmal›d›r: Bi-
reylerin özelliklerine iliflkin bilgiler, bir tek ölçme arac› ya da bir tekni¤in bir kez
uygulanmas›yla de¤il, amaca uygun çeflitli tekniklerin bireylere farkl› zamanlarda
uygulanmas›yla elde edilmelidir. Zira, bir tek ölçme arac› ya da bir tek uygulamay-
la elde edilen bilgiler yeterli olmad›¤› gibi, birey hakk›nda genel bir sonuca ulafl›l-
mas›n› da sa¤lamamaktad›r. Bu nedenle bireylerin özelliklerine iliflkin bulgular,
birçok tekni¤in bir arada uygulanmas› ve sonuçlar›n›n bir araya getirilmesi ve bir-
likte yorumlanarak kullan›lmas›yla ortaya konmal›d›r.

Bireyi tan›ma hizmetlerinde bireye iliflkin toplanan bilgiler paylafl›lma-
l›d›r: Bireyi tan›ma amac›yla toplanan bilgilerin baz›lar› genel bilgiler, baz›lar›ysa
özel ve gizlili¤i olan kiflisel bilgilerdir. E¤itim ortamlar›nda ö¤rencilerin özellikle-
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riyle ilgili toplanan genel bilgiler, ö¤rencilerin kendileri, anne babalar›, ö¤retmen-
leri ve yöneticileriyle paylafl›labilecek nitelikteki bilgilerdir. Örne¤in; ö¤renci tan›-
ma formlar›na kaydedilen ve toplu dosyalarda bulundurulan bilgiler ö¤renci hak-
k›nda genel bilgileri içermelidir. Ö¤rencilere iliflkin özel ve gizli olan kiflisel bilgi-
lerse sadece ö¤rencinin kendisiyle paylafl›lmal›d›r. Ö¤rencilerin mutlulu¤u ve geli-
flimleri baflkalar› taraf›ndan ö¤renildi¤inde olumsuz yönde etkilenebilecek olan
bilgiler, özel ve gizlili¤i olan kiflisel bilgiler içermektedir. Bu nedenle, ö¤renciler
için özel olan, gizlilik içeren bilgilerin, titizlikle korunmas› gereklidir.

Bireyi tan›ma hizmetlerinde etik davran›fllar sergilenmelidir: Bireyi tan›-
ma hizmetlerini gerçeklefltirirken etik davran›fllar›n ortaya konulmas› gereklidir.
E¤itim ortamlar›nda bireyi tan›ma hizmetleri kapsam›nda; bireyi tan›ma teknikleri-
nin hangilerinin kullan›laca¤› amaca ve ihtiyaca göre belirlenmeli, uygun koflullar-
da ve gerekli ilkeler do¤rultusunda uygulanmal›, uygulamada objektif davran›lma-
l›, uygulama sonuçlar› yans›z bir biçimde yorumlanmal› ve de¤erlendirilmelidir. El-
de edilen bilgilerin özel ve gizli olanlar› bireyin kendisiyle di¤er bilgilerinse ken-
disinin yan›nda, anne babas›, ö¤retmeni ve yöneticileriyle paylafl›lmas›na gerekli
özen gösterilmelidir.

Ö¤renciyi tan›ma sürecinde temel ilkelere uygun davran›fllar sergilemek, neden çok
önemlidir?

B‹REY‹ TANIMA TEKN‹KLER‹N‹N SINIFLANDIRILMASI
Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin temel amac›, bireylerin kendilerini
tan›malar›nda ve sahip olduklar› gizil güçlerini gelifltirmelerinde onlara yard›m et-
mektir. Bu amac› gerçeklefltirebilmenin temel kofluluysa bireylerin özelliklerine
iliflkin toplanan bilgilerin geçerli ve güvenilir olmas›d›r. Bireyleri tan›mak için ge-
lifltirilen çok çeflitli ölçme araçlar› bulunmaktad›r. Bu ölçme araçlar› bireyi tan›ma
teknikleri olarak isimlendirilmektedir. Bireyi tan›ma teknikleri, bireye iliflkin bilgi-
leri farkl› yollarla toplamaktad›rlar. Bu tekniklerden baz›lar›nda bireye iliflkin bilgi-
ler, yine bireyin kendisinden toplan›lmaktad›r. Bireyler kendi özelliklerini yaz›l› ya
da sözlü olarak anlatmaktad›rlar. Baz› tekniklerde, bireye iliflkin bilgiler, bireyi ta-
n›yan di¤er kiflilerden toplanmaktad›r. Bireyi yak›ndan tan›yan kifliler, bireye ilifl-
kin inceleme ve gözlemlerine dayal› olarak bireyi anlatmakta, de¤erlendirmekte-
dirler. Baz› tekniklerdeyse bireye iliflkin bilgiler, bireylerin çeflitli test durumlar›
içerisinde verdikleri tepkilerin ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi yoluyla toplan›lmak-
tad›r. Böylece, bireylere iliflkin bilgiler farkl› yollarla toplanabilece¤inden, bireyi
tan›mada amaca, ihtiyaca ve kullan›m›ndaki yeterlili¤e iliflkin uygun teknikler se-
çilerek, geçerli ve güvenilir bilgiler elde edilmeye çal›fl›lmal›d›r. Bireyi tan›ma hiz-
metlerinde bireyi tan›ma tekniklerinin kullan›lmas›, amaç olmay›p, bireylere iliflkin
bilgi elde etmede bir araç olarak kabul edilmelidir( Kepçeo¤lu, 1989, s.24) Çünkü;
sadece bir bireyi tan›ma tekni¤iyle bireylerin bütün özelliklerine iliflkin bilgiler top-
lanamamaktad›r. Ayn› zamanda, her bireyi tan›ma tekni¤i her bireye uygulanama-
maktad›r. Örne¤in; baz› teknikler kendini yeterince ifade edebilmeyi ve okuma
yazma bilmeyi gerektirdi¤inden küçük çocuklara uygulanamayabilmektedir. Yine;
her teknik herkes taraf›ndan da uygulanamamaktad›r. Baz› tekniklerin kullan›m›,
özel bir uzmanl›k gerektirmektedir.

Günümüzde psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda birçok bireyi tan›ma tek-
ni¤i kullan›lmaktad›r. Bireyi tan›ma tekniklerinin çeflitlili¤i nedeniyle bu teknikler,
dikkate al›nan ölçütlere göre farkl› biçimlerde s›n›fland›r›labilmektedir. Bireyi tan›-
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Bireylere iliflkin bilgi
toplamada tekniklerin
kullan›lmas› amaç de¤il,
araçt›r.

Rehberlik hizmetlerinde
çeflitli birey tan›ma
teknikleri kullan›labilir. 
Bunlar genel olarak; 

• testler ve
• test d›fl› teknikler 
olarak s›n›fland›r›labilir.



ma teknikleri genel olarak testler ve test d›fl› teknikler biçiminde iki temel bafll›k
alt›nda s›n›fland›r›lmaktad›r. (Tekin, 1987; Kepçeo¤lu, 1989; Özgüven, 1998; Sel-
çuk, 1999; Yeflilyaprak, 2006) Bu temel s›n›fland›rma çerçevesinde, bireyi tan›ma-
da genifl bir biçimde ve s›kl›kla kullan›lan teknikler flu flekilde gruplanabilir:

I. TESTLER

A. Maksimum Yeterlilik Testleri
1. Baflar› Testleri
2. Yetenek Testleri

B. Tipik Davran›fl Testleri
1. Tutum Ölçekleri
2. ‹lgi Envanterleri
3. Kiflilik Testleri

II. Test D›fl› Teknikler

A. Gözlem ve Gözleme Dayal› Teknikler
1. Gözlem
2. Anekdot (Olay Kayd›)
3. Derecelendirme Ölçekleri

B. Sosyometrik Teknikler
1. Sosyometri
2. Kimdir bu?

C. Kendini ‹fade Etmeye Dayal› Teknikler
1. Görüflme
2. Anket
3. Otobiyografi
4. Problem Tarama Listesi

D. Drama ve Oyun Teknikleri
1. Psikodrama
2. Sosyodrama
3. Oyun

E. Kullan›lan Di¤er Teknikler
1. Olay (Vak’a) ‹ncelemesi
2. Ev Ziyaretleri
3. Bibliyoterapi

“Bireyi tan›ma hizmetlerinde bireyi tan›ma tekniklerinin kullan›lmas›, amaç olmay›p,
bireylere iliflkin bilgi elde etmede bir araç olarak kabul edilmelidir” ifadesiyle ne
kastedilmektedir?
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Geliflim süreci çerçevesinde bireysel farkl›l›klar 

Bireyler, do¤um öncesi, bebeklik, çocukluk, er-
genlik, yetiflkinlik ve yafll›l›k dönemleri boyunca
sürekli ve sistematik bir biçimde ortaya ç›kan de-
¤iflmeler yoluyla geliflmektedirler. Geliflim süre-
cinde bireyler birbirlerinden farkl› özelliklere sa-
hip olabilmektedirler. Her birey kendine özgü
bir geliflim göstermekte ve bireysel farkl›l›klar
ortaya ç›kmaktad›r. Bu durumun temeliniyse do-
¤ufltan getirilen kal›t›msal özelliklerle içinde ya-
flan›lan çevresel faktörler ve her ikisinin etkile-
flimleri oluflturmaktad›r.

Bireyi tan›man›n amac› 

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›nda ö¤rencilerin fiziksel,
biliflsel ve psikososyal yönlerden bir bütün ola-
rak geliflmelerini sa¤lamak amaçlanmaktad›r. Bu
nedenle ö¤rencileri her yönüyle tan›maya gerek-
sinim bulunmaktad›r. Ö¤renciler hakk›nda bilgi-
ler toplaman›n temel amac› ö¤renciyi kendine
tan›tmak ve böylece, kendini tan›mas›na yard›m
etmektir. Ö¤renciler kendilerini tan›d›klar› ölçü-
de do¤ufltan getirdikleri özelliklerini ortaya ç›ka-
rabilmek için içinde bulunduklar› ortamlar› ger-
çekçi bir biçimde de¤erlendirebilir, kendileri için
en uygun seçimleri yapabilir, kararlar verebilir
ve kendilerini gerçeklefltirebilirler. Bu süreçte bi-
reyler çevresindekilerin de onlar› tan›malar› ve
geliflmelerine katk›da bulunmak için uygun or-
tamlar sa¤lamalar› gerekmektedir. E¤itim ortam-
lar›nda ö¤rencileri tan›ma ve onu hem kendisine
hem de çevresindeki geliflimine katk›da buluna-
cak kiflilere tan›tmak göreviyse psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlik hizmetlerinin temelini olufltur-
maktad›r. Böylece, etkili psikolojik dan›flma ve
rehberlik hizmetleri yoluyla ö¤rencilerin kendi-
lerini her yönüyle bir bütün olarak gelifltirmeleri-
ne ve gerçeklefltirmelerine yard›m edilebilmekte-
dir. Bu amaçla ö¤rencilerin çeflitli yönleri hak-
k›nda bilgiler toplanabilmektedir.

Bireyler hakk›nda bilgi toplanabilecek yönler

Ö¤renci hakk›nda bilgi toplanabilecek yönler
genel olarak kimli¤e, fiziksel özelliklere, sa¤l›k
durumuna, zihinsel özelliklere, baflar› durumu-
na, ilgilere, benlik alg›s›na, sosyal uyuma, aile-

ye, gelece¤e iliflkin beklentilere ve di¤er kiflilik
özelliklerine iliflkin bilgiler biçiminde gruplan-
d›r›labilmektedir.

Bireyleri tan›mada temel ilkeler 

Bireyi tan›ma sürecinde etkili hizmetlerin sunul-
mas›nda belirli ilkeler do¤rultusunda hareket
edilmelidir. Bireyi tan›ma çerçevesinde elde edi-
len bilgilerin, bireylerin kendileriyle paylafl›lmas›
gerekir. Bireyler, sahip olduklar› çok çeflitli özel-
likleriyle ve bir bütün olarak her s›n›f ve yafl dü-
zeyinde sürekli olarak tan›maya çal›fl›lmal›d›r.
Ö¤renciyi tan›ma çal›flmalar› tüm ö¤rencileri kap-
samal› ve yak›n çevresinde bulunan anne baba,
ö¤retmenler ve yöneticilerin bu süreçte etkin rol
almalar›, iflbirli¤i içerisinde hareket etmeleri ge-
reklidir. Bireylere iliflkin bilgiler, birden çok öl-
çümle toplanarak, geçerli ve güvenilir olmal›d›r.
Bireyi tan›ma teknikleri, etik ilkeler do¤rultusun-
da uygulanmal›, uygulamada objektif davran›l-
mal›, uygulama sonuçlar› yans›z bir biçimde yo-
rumlanmal› ve de¤erlendirilmelidir. Elde edilen
bilgilerin özel ve gizli olanlar› bireyin kendisiyle
di¤er bilgilerinse kendisinin yan›nda anne baba,
ö¤retmen ve yöneticileriyle paylafl›lmas›na ge-
rekli özen gösterilmelidir.

Bireyleri tan›mak için kullan›labilecek tan›ma

teknikleri

Bireyi tan›mak için çeflitli ölçme araçlar› bulun-
maktad›r. Bu ölçme araçlar› bireyi tan›ma teknik-
leri olarak adland›r›lmakta olup, bu tekniklerle
farkl› yollarla birey hakk›nda bilgiler toplamakta-
d›r. Bireyi tan›ma teknikleri çeflitlilikleri nedeniy-
le dikkate al›nan ölçütlere göre farkl› biçimlerde
s›n›fland›r›lmaktad›r. Bireyi tan›ma teknikleri ge-
nel olarak, testler ve test d›fl› teknikler olmak üze-
re, iki temel gruba ayr›lmaktad›r. Testler, maksi-
mum yeterlilik ve tipik davran›fl testlerine; test d›-
fl› tekniklerse gözlem ve gözleme dayal› teknik-
ler, sosyometrik teknikler, kendini ifade etmeye
dayal› teknikler, drama ve oyun teknikleri ve kul-
lan›lan di¤er teknikler fleklinde genel olarak grup-
land›r›labilir. Bireylere iliflkin bilgiler farkl› yollar-
la toplanabilece¤inden, bireyi tan›mada amaca
ve ihtiyaca uygun teknikler seçilerek geçerli ve
güvenilir bilgiler elde edilebilmektedir.

Özet
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1. Bireylerin göz rengi aç›s›ndan bireysel farkl›l›klar gös-
termelerinin temel nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kal›t›m
b. Ö¤renme
c. Zaman
d. Olgunlaflma
e. Çevre

2. Afla¤›dakilerden hangisi bireyi tan›man›n amaçlar›n-
dan biri de¤ildir?

a. Bireyi kendisine tan›tmak
b. Bireyi çevresindekilere tan›tmak
c. Bireyin sa¤l›kl› kararlar almas›na yard›m etmek
d. Bireysel farklar› en aza indirgemeye çal›flmak
e. Bireyin bir bütün olarak geliflmesine yard›m

etmek

3. Ö¤rencilerin bir mesle¤e yönlendirilmelerinde zi-
hinsel özelliklerinin yan› s›ra bilinmesi gereken en

önemli yönleri afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹lgileri
b. Sa¤l›k durumlar›
c. Fiziksel geliflimleri
d. Sosyal uyumlar›
e. De¤erleri

4. Afla¤›dakilerden hangisi bireyi tan›ma hizmetlerin-
de dikkate al›nmas› gereken temel ilkelerden biri de-

¤ildir?

a. Bireyler bütün yönleriyle tan›nmaya çal›fl›lma-
l›d›r.

b. Bireyleri tan›ma çal›flmalar› belli zaman dilimle-
rinde gerçeklefltirilmelidir.

c. Bireyler hakk›nda güvenilir ve geçerli bilgiler
toplanmal›d›r.

d. Bireyler bir tek ölçme sonucuna göre de¤erlen-
dirilmemelidir.

e. Bireylere iliflkin özel bilgiler sadece kendisiyle
paylafl›lmal›d›r.

5. Otobiyografi afla¤›dakilerden hangisinin kapsam›n-
da de¤erlendirilir?

a. Tipik davran›fl testi
b. Maksimum yeterlilik testi
c. Kendini ifade etmeye dayal› teknik
d. Gözleme dayal› teknik
e. Drama ve oyun tekni¤i

6. Bireysel farkl›l›klara yol açan temel belirleyiciler
afla¤›dakilerin hangisinde birlikte verilmifltir?

a. Kal›t›msal faktörler ve zaman faktörü
b. Çevresel faktörler ve zaman faktörü
c. Zaman faktörü ve ö¤renme faktörü
d. Kal›t›msal faktörler ve çevresel faktörler
e. Ö¤renme faktörü ve zaman faktörü

7. Bireylerin kendilerini alg›lay›fl biçimleriyle ilgili elde
edilen bilgiler, bireyin hangi yönüne iliflkin bilgilerdir?

a. Fiziksel geliflimi
b. Sa¤l›k durumu
a. Benlik alg›s›
b. Gelece¤e yönelik beklentileri
c. Zihinsel özellikleri

8. Anket ne tür bir tekniktir?
a. Tipik davran›fl testi
b. Gözleme dayal› test d›fl› teknik
c. Kendini ifade etmeye dayal› teknik
d. Sosyometrik 
e. Drama ve oyun tekni¤i

9. Bireylerin çevreleriyle nas›l iliflki kurdu¤u ve ne tür
sosyal becerilere sahip oldu¤uyla ilgili bilgiler, bireyin
hangi yönüne yöneliktir?

a. Fiziksel geliflimi
b. Sosyal uyumu
c. Benlik alg›s›
d. Gelece¤e yönelik beklentileri
e. Zihinsel özellikleri

10. ‹lgi envanterleri afla¤›dakilerden hangisinin kapsa-
m›nda de¤erlendirilir?

a. Tipik davran›fl testi
b. Maksimum yeterlilik testi
c. Kendini ifade etmeye dayal› teknik
d. Gözleme dayal› teknik
e. Drama ve oyun tekni¤i

Kendimizi S›nayal›m
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Seher’e göre bir ö¤retmen nas›l olmal›d›r?:

Bir ö¤retmenin davran›fllar›yla ö¤rencilerinin o dersi
sevmeleri ve ö¤renmeleri birbiriyle iliflkilidir. Bu yüz-
den ö¤retmen s›n›f içindeki tutum ve davran›fllar›na
dikkat etmelidir. Ö¤retmen her fleyden önce hiç kimse-
ye zorla bir fley ö¤retilemeyece¤ini bilmeli ve buna gö-
re hareket etmelidir. Bunun için de verdi¤i dersi önce
kendisinin sevdi¤ini hissettirmeli, sonra ö¤rencilere sev-
dirmelidir. Konuyla ilgili etkinlikler yapt›rabilir, araç-
gereçler kullanabilir, dersin öneminden, konuyla ilgili
tarihsel, sosyal, kültürel bilgiler verebilir. Hiçbir zaman
derse “bu ders çok gereksiz, s›k›c› ama bilmek zorun-
das›n›z gibi sözlerle bafllamamal›d›r.
Ö¤retmen, tüm ö¤rencileri ayn› kal›ba sokma çabas›
içerisine girmemelidir. Bilmelidir ki her ö¤rencinin
farkl› kapasitesi, farkl› kiflili¤i, farkl› bir okul d›fl› yafla-
m› vard›r. Ve bunlar ö¤rencinin baflar›s›n› do¤rudan
etkilemektedir. Ö¤retmen ö¤rencilerini tan›mal›, bi-
reysel farkl›l›klar›n›n fark›nda olmal›d›r. Hoflgörü ve
sabr›n› asla yitirmemelidir. Ö¤retmen ve ö¤renciler
yanl›fl yapma korkusuyla parmak bile kald›ramayacak
kadar sert, ne de iyi niyetinin kötüye kullan›lmas›na
izin verecek kadar yumuflak olmal›d›r. Bunun s›n›r›n›
iyi belirlemelidir.
Ö¤retmen dersi ifllerken planl›, düzenli ve konuya ha-
kim olmal›d›r. Dersden önce y›ll›k ve günlük planlar›n›
yapmal›, dersteyse bu planlar dahilinde düzenli bir fle-
kilde konular› anlatmal›d›r. Ve anlataca¤› konuyla ba¤-
lant›l› önceden anlat›lm›fl konulara k›saca de¤inmelidir.
S›n›f içinde ö¤rencilerin de derse kat›l›m›n› sa¤lamal›-
d›r. Ö¤retmen, ö¤rencilerini cesaretlendirmeli ve onlar›
ba¤›ms›z b›rak›p kendi kifliliklerini gelifltirmelerine f›r-
sat vermelidir. ‹flinin ders anlatmakla bitmedi¤ini bil-
meli, onlar›n tak›ld›klar› engellere, çözemedikleri so-
runlar›na yard›mc› olmaya çal›flmal›d›rlar. Ö¤rencileri
için ö¤retmen, her konuda hem ö¤reten, hem e¤iten,
hem rehber olmal›d›r. 

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birey ve Bireysel
Farkl›l›klar” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireyi Tan›ma Gereksinimi
ve Amac›” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Hakk›nda Bilgi
Toplanabilecek Yönler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz. 

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireyi Tan›ma Sürecinde
Temel ‹lkeler” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz. 

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireyi Tan›ma Tekniklerinin
S›n›fland›rmas›” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz. 

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birey ve Bireysel
Farkl›l›klar” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Hakk›nda Bilgi
Toplanabilecek Yönler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz. 

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireyi Tan›ma Tekniklerinin
S›n›fland›rmas›” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz. 

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Hakk›nda Bilgi
Toplanabilecek Yönler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireyi Tan›ma Tekniklerinin
S›n›fland›rmas›” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz. 

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”

“
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S›ra Sizde 1

‹nsanlar döllemeden ölüme kadar olan süreçte sürekli
olarak geliflmektedirler. Bu geliflim, do¤ufltan getirilen
kal›tsal potansiyelin, çevresel koflullarla etkileflmesinin
bir ürünü olarak ortaya ç›kmaktad›r. Her bireyin kal›t-
sal özellikleri ve içinde bulunduklar› çevre farkl› özel-
liklere sahip oldu¤undan dolay›, her birey kendine öz-
gü özelliklere sahiptir. Sonuç olarak bireyler aras› fark-
l›l›klar da kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

S›ra Sizde 2

Bireyi tan›ma çal›flmalar›n›n temel amac›, bireyi kendi-
ne tan›tmakt›r. Ö¤renciler kendilerini tan›d›klar› ölçüde
do¤ufltan getirdikleri özelliklerini ortaya ç›karabilmek
için içinde bulunduklar› ortamlar› gerçekçi bir biçimde
de¤erlendirebilir, kendileri için en uygun seçimleri ya-
pabilir, kararlar verebilir ve kendilerini gerçeklefltirebi-
lirler. Ö¤rencilere, do¤ufltan getirdi¤i tüm özelliklerini
ortaya ç›karabilece¤i ortam ve f›rsatlar› sa¤lamak ve
böylece tüm geliflim alanlar›nda bir bütün olarak gelifl-
melerine yard›m etmek, ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n›n ama-
c›n› oluflturmaktad›r. Bu nedenle, ö¤renci hakk›nda ne
kadar çok ve ne kadar do¤ru bilgi toplanabilirse, ö¤-
renciye sunulan psikolojik dan›flma ve rehberlik hiz-
metlerinin etkilili¤i de o ölçüde yüksek olacakt›r.

S›ra Sizde 3

Ö¤renci hakk›nda genel olarak kimli¤e, fiziksel özellik-
lere, sa¤l›k durumuna, zihinsel özelliklere, baflar› duru-
muna, ilgilere, benlik alg›s›na, sosyal uyuma, aileye,
gelece¤e iliflkin beklentilere ve di¤er kiflilik özellikleri-
ne iliflkin bilgiler toplanabilmektedir.

S›ra Sizde 4

Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin temel
amac›, bireylerin kendilerini tan›malar›nda ve sahip
olduklar› gizil güçlerini gelifltirmelerinde onlara yar-
d›m etmektir. Bu amac› gerçeklefltirebilmenin temel
kofluluysa bireylerin özelliklerine iliflkin toplanan bil-
gilerin geçerli ve güvenilir olmas›d›r. Bu nedenle bi-
reyi tan›ma hizmetleri belli ilkeler do¤rultusunda ger-
çeklefltirilmelidir.

S›ra Sizde 5

Bireylere iliflkin bilgiler farkl› tekniklerle toplanabile-
ce¤inden, bireyi tan›mada amaca, ihtiyaca ve kullan›-
m›ndaki yeterlili¤e iliflkin uygun teknikler seçilerek,
geçerli ve güvenilir bilgiler elde edilmeye çal›fl›lmal›-
d›r. Çünkü; sadece bir bireyi tan›ma tekni¤iyle bireyle-
rin bütün özelliklerine iliflkin bilgiler toplanamamakta-
d›r. Ayn› zamanda, her bireyi tan›ma tekni¤i her bire-
ye uygulanamamaktad›r.
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Psikolojik Dan›flma

Psikolojik dan›flma bir dan›flman›n, bir dan›flana yard›m etmesi biçiminde birey-
sel olarak uygulanaca¤› gibi, birden fazla dan›flan›n bir ya da iki dan›flmandan
ayn› anda yard›m almas› biçiminde grupla da gerçeklefltirilebilmektedir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Psikolojik dan›flma kavram›n› tan›mlayabilecek, psikolojik dan›flma, rehber-
lik ve psikoterapi aras›ndaki farklar› aç›klayabilecek,
Psikolojik dan›flma hizmetlerinin ne tür ihtiyaçlara yönelik oldu¤unu
aç›klayabilecek,
Psikolojik dan›flmanlarda bulunmas› gereken özellikleri aç›klayabilecek,
Türkiye’de ilk ve ortaö¤retim okullar›nda psikolojik dan›flma uygulamalar›n›
zorlaflt›ran etmenleri s›ralayabilecek,
Ö¤retmenlerin ne gibi rehberlik hizmetlerini yerine getirebileceklerini
aç›klayabileceksiniz.

N

N

N
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• G‹R‹fi
• PS‹KOLOJ‹K YARDIM
• PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA NED‹R, NE DE⁄‹LD‹R?
• PS‹KOLOJ‹K DANIfiMANIN REHBERL‹K, PS‹K‹YATR‹ VE PS‹KOTERAP‹DEN 

FARKLARI
• PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA K‹MLER ‹Ç‹ND‹R?
• PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA H‹ZMET‹ NASIL SUNULUR?
• PS‹KOLOJ‹K DANIfiMANLARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELL‹KLER
• TÜRK‹YE’DE ‹LK VE ORTAÖ⁄RET‹M OKULLARINDA PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA 

UYGULAMALARINI ZORLAfiTIRAN ETMENLER 
• Ö⁄RETMENLER‹N YAPAB‹LECEKLER‹ REHBERL‹K H‹ZMETLER‹

Örnek Olay

Gamze Han›m, ö¤rencilerine önem veren, onlarla çok iyi iletiflim kuran, düflünen,
genç idealist bir ö¤retmendir. Mesle¤ini, ö¤rencilerini çok sevmekte, derslerinden
kalan zamanlarda da psikoloji kitaplar› okuyarak kendini gelifltirmektedir. Lisede
ö¤rencisi Emre’de, son zamanlarda oluflan de¤ifliklikler gözünden kaçmaz. Emre,
giderek artan biçimde içe kapanmakta, belirgin biçimde kilo kaybetmekte, eskiden
çok dinamik oldu¤u halde, derse ve dersteki etkileflime tepkisiz kalmaktad›r. Gam-
ze Ö¤retmen, onun çevresine de ilgisini yitirdi¤ini gözleyip, gençle kurdu¤u ileti-
flimle onu düzeltme çabas›na girer. Gamze Ö¤retmen insan psikolojisi konusunda-
ki bilgisine ve o güne de¤in ö¤rencileriyle kurdu¤u iletiflime güvenmektedir. Yine,
ergenlik döneminde olan bir çok ö¤rencisinde, pozitif enerjiyi nas›l harekete geçir-
di¤ini hat›rlar. Emre ile ilgili gözlemini ne okuldaki di¤er ö¤retmenler, ne de oku-
lun psikolojik dan›flman›yla paylafl›r, ama onunla daha yak›ndan ilgilenir. Kori-
dorda, bahçede karfl›laflt›klar›nda s›k s›k hat›r›n› sorar, onun hofluna gidecek et-
kinlikler hakk›nda bili verir, önerilerde bulunur. Emre de ö¤retmeninin bu ilgisine
kay›ts›z kalmaz. Eski nefleli hali gibi de¤ildir, ama yine de Gamze Ö¤retmene göre
ö¤rencisi Emre toparlanmaya bafllam›flt›r.

Çok de¤il, Gamze Ö¤retmen iki hafta sonra bir sabah okula geldi¤inde, okulda
gördü¤ü tablo çok flafl›rt›c› ve ürkütücüdür. Bütün ö¤rencileri ve ö¤retmen arka-
dafllar› a¤lamaktad›rlar. Gamze Ö¤retmene, Emre’nin intihar ederek yaflam›n›
sonland›rd›¤›n› söylerler.
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G‹R‹fi
‹nsan toplumsal bir varl›k olarak, yaflam›n›n ilk y›llar›ndan itibaren bafllad›¤› ö¤-
renme sürecini yaflam› sona erdi¤inde tamamlar. Yaflam sürecinde kimi zaman
rastlant›larla kimi zaman da bilinçli ö¤renme ortamlar› arac›¤›yla bilgiler kazan›r.
Yeni bilgiler yeni davran›fllar›n gelifltirilmesine ortam yarat›r. Kifliler, yaflant›lar yo-
luyla kazand›klar› bilgileri kullanarak amaçlar›na ulaflmaya, yaflam kalitelerini yük-
seltmeye ve “kendini gerçeklefltirme” yönünde ad›mlar atmaya yönelirler. Bu sü-
reç, büyük ölçüde yolunda gitmekle beraber, kimi zaman kiflilerin hedeflerini
oluflturmalar›nda, hedeflerine ulaflma yollar›n› belirlemelerinde ve hedefleriyle
aralar›nda yükselen engellerle bafla ç›kmalar›nda zaman zaman yard›ma gereksi-
nim duyduklar› da bir gerçektir. Gereksinim duyulan konuya göre, ilgili alandan
profesyonellerin yard›m›yla kifliler bilgi ve beceriler kazanarak, yaflam›n› daha ko-
lay devam ettirir hale gelirler. Böylece di¤er insanlarla birlikte yaflama becerilerini
gelifltirir, yetenekleri ve ilgileri yönünde, kendileriyle ilgili sa¤l›kl› kararlar al›r, ger-
çekçi hedefler seçer, toplumun üretken ve sa¤l›kl› bir üyesi olma yönünde ilerler.

‹nsano¤lunun gündelik yaflama haz›rland›¤› ilk ortam ailedir. Geçen y›llarla bir-
likte, ailenin bu görevine destek okuldan gelir. Okuldaki ö¤retim ve e¤itim etkin-
likleri ö¤rencilere sadece matematik, co¤rafya, tarih bilgisi kazand›rmay› içermez.
Ö¤rencilere genel kültürün yan›nda, toplumsal ve psikolojik becerilerin de kazan-
d›r›lmas› gerekmektedir. Böylece onlar›n teknolojik ve toplumsal de¤iflime uyum
sa¤lamalar› sa¤lanabilir.

Okullarda biliflsel yetenekleri gelifltirmeye yönelik olarak haz›rlanan ö¤retim et-
kinlikleri yap›land›r›lm›flt›r. Ö¤rencilerin seçme flans› (seçmeli dersler d›fl›nda) he-
men hemen yoktur, bilgi ölçülerek, de¤erlendirme yap›larak, hedeflere ne kadar
ulafl›ld›¤› belirlenir. Bu de¤erlendirmeye göre ö¤renciler, de¤iflen oranlarda bafla-
r›l› ya da baflar›s›z olurlar. Ö¤retme etkinliklerinin ifllevsel hale dönüfltürülmesi,
dolay›s›yla e¤itimin amac›n› gerçeklefltirmesi için, ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›
ve bireysel gereksinimleri dikkate al›nmak durumundad›r. Bu ifllev, e¤itimde “ö¤-
renci kiflilik hizmetleri” olarak bilinen hizmetleri gündeme getirmektedir. Okullar-
da a¤›rl›kl› olarak psikolojik dan›flmanlar›n, s›n›rlar› çizilerek branfl ö¤retmenleri-
nin rol ald›¤› ö¤renci kiflilik hizmetleri kapsam›ndaki beceriler, ifllenen derslerin
format›n farkl› biçimde olmak durumundad›r. Çünkü; bu hizmetle ö¤rencilerin bi-
reysel özellikleri ve gereksinimleri dikkate al›narak becerilerin gelifltirilmesi amaç-
lanmaktad›r. Becerilerin kazand›r›lmas›nda ders ortam›ndan, ö¤renci ö¤retmen
iliflkilerinden daha farkl› bir ortam yaratmak gerekmektedir. Bu görevi üstlenecek
olan profesyonellerin de ö¤retmenlik becerisinin ötesinde bir tak›m becerilere sa-
hip olmalar› gerekmektedir.

Okullardaki derslere ek olarak sunulan ö¤renci kiflilik hizmetleri, çocuklar› iler-
deki toplumsal rol ve görevlerine haz›rlamaktad›r. Bu hizmetlerle hedef kitlenin,
ruh sa¤l›¤› yerinde bireyler olarak, toplumun üretken bireyleri olmalar›n› sa¤lama
amac›na hizmet etmektedir. Ancak yaflam ak›fl› s›ras›nda ruh sa¤l›¤›m›zda var olan
denge durumu bozulabilir ve yard›ma gereksindi¤imiz anlar ve dönemler oluflabilir.

PS‹KOLOJ‹K YARDIM
Ciddi ruhsal sa¤l›k problemleri olmayan bireyler bile, kimi zorlanma durumlar›n-
da psikolojik yard›ma gereksinim duyabilmektedirler. Yaflam devam ederken, fark-
l› bir kente tafl›narak yeni bir çevre edinmek, ciddi bir ekonomik kriz yaflamak, sü-
re¤en bir hastal›k teflhisi almak, iflini, eflini, sevdiklerini kaybetmek, deprem, sel,
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Kendini Gerçeklefltirme:
Kiflinin sahip oldu¤u ancak
fark›nda olmad›¤› 
potansiyellerini keflfetmesi
ve etkili bir biçimde 
kullanmas›d›r.

Ö¤renci kiflilik hizmetleri, 
ilk ve orta ö¤retim 
kurumlar›nda ö¤retim 
hedeflerine ulaflmada 
ö¤rencilerin bireysel 
farklar›n› dikkate alarak,
gereksinimlerini
karfl›lamaya yönelik 
hizmetlerin tümüdür.

Ö¤renci kiflilik hizmetlerine
okullarda organize edilen
burslar, kurslar, yar›
zamanl› ifl olanaklar› örnek
verilebilir.



heyelan gibi do¤al ya da terör, trafik kazas› gibi insan eliyle oluflan bir felaket ya-
flamak gibi etmenlerden etkilenebilir. ‹nsano¤lu, içinde bulundu¤u yaflam koflulla-
r›na, gereksinimlerine, bafla ç›kma becerilerine ve çevresinde var olan kaynaklara
dayal› olarak, yaflam› boyunca de¤iflen oranlarda sosyal destek almaktad›r. Kiflile-
rin ald›klar› sosyal deste¤in bir parças›n› da psikolojik yard›m etkinlikleri olufltu-
rur. Bu desteklerin kaynaklar›; aile, arkadafllar, komflular ve akrabalar gibi yard›m
etme konusunda özel e¤itim alm›fl olmayan kifliler olabilece¤i gibi, psikolojik da-
n›flman, psikolog ve psikiyatrist gibi profesyonel kifliler olabilir. 

Sözü edilen (profesyonel olmayan) ilk gruptaki destek kaynaklar›, psikolojik
yard›m konusunda bir e¤itim almam›fl olmalar›na karfl›n, çok ifllevsel olabilmekte-
dirler. Yaflad›klar› zorluklar› bir baflkas›yla paylaflmaya gereksinim duyan bireyler,
bu kaynaklardan yararlanarak yaflad›klar› gerilimi azaltabilir, hatta arad›klar› çö-
zümlere ulaflabilirler. Örne¤in; efliyle sorunlar› olan bir ev han›m›, “bir kahve içim-
lik” sohbetle, güvendi¤i bir komflusuyla yapt›¤› sohbet sonras›, oldukça rahatlam›fl
olarak evine dönebilir. Nitekim günlük yaflamda baz› kiflilerden bahsederken,
“onunla sohbet insana terapi gibi gelir” türünden betimlemelere rastlar›z. Ancak
geliflmifl becerilere sahip olsalar da, ustaca iliflkiler kursalar da onlarla konuflmak,
terapi gibi gelse de kurulan iliflki, profesyonel bir nitelik tafl›mad›¤› için, bu iletifli-
me “psikolojik dan›flma ya da psikoterapi” denilemez. Yaflam›m›zda çok önemli
bir yeri olan bu “özel hizmete” ancak, profesyonel olmayan psikolojik destek ya
da yard›m diyebiliriz.

Psikolojik yard›m alan›nda bir mesle¤e sahip olmad›klar› halde, sorunlar›m›z
oldu¤unda öncelikle tercih etti¤imiz kiflilerin, kiflisel ve kiflilik özellerini biraz dik-
katle inceledi¤imizde, baz› ortak noktalar bulabiliriz. Örne¤in; bu kifliler, çok iyi
dinleyicidir, karfl›s›ndaki insan›n duygular›n› anlama konusunda di¤er insanlara
göre daha geliflmifl becerilere sahiptirler. Hoflgörülüdürler, sözel becerileri gelifl-
mifltir, insanlar› oldu¤u gibi kabul edebilirler, flefkat gösterme, önyarg›s›z olma, sa-
b›rl› olma vb. özelliklere sahiptirler. Bu kiflilerin çevreleri taraf›ndan daha çok ara-
nan, tercih edilen, s›rlar›n paylafl›ld›¤› kifliler olduklar› gözlenir. Kendileriyle pay-
lafl›lan özel yaflamlar›n kutsall›¤›na inan›rlar; paylafl›lan s›rlar› iyi korular, güveni-
lirdirler. Bu gibi özelliklere sahip olan kifliler, kendi iç dünyalar›nda yaratt›klar› ba-
r›fl ortam›n› çevreleriyle iliflkilerine de yans›tabilmektedirler. Özel olarak e¤itilmifl
olmad›klar› halde bu kifliler, sorusu ya da sorunu olan kiflilere öylesine olumlu bir
ortam yarat›rlar ki kifliler, içinde bulunduklar› atmosferin “çok destekleyici, rahat-
lat›c›, iyilefltirici” oldu¤unu, psikolojik olarak hissederler. Bu ortam; kiflilerin ken-
dilerine ve soruna farkl› aç›lardan bakmalar›na, daha önce fark etmedikleri nokta-
lar› keflfetmelerine, hatta sorunlar›n ç›k›fl noktalar›n› bulmalar›na f›rsat yarat›r. Ya-
rat›lan böylesi bir ortama “terapötik ortam”, bu ortamda kullan›lan iletiflim biçimi-
ne “terapötik iletiflim” denir. Terapötik ortam; kiflilerin kesin çözümler bulduklar›,
terapistin oldu¤u bir ortam olmay›p, insanlar›n kendilerini yarg›lanma ya da yanl›fl
anlafl›lma korkusu tafl›madan kolayca ifade edebildikleri bir ortamd›r. Kifliler için-
de bulunduklar› terapötik ortam sayesinde, kendilerini daha kolayl›kla ifade eder,
düflüncelerini ifade ederken de daha önce gözden kaç›rd›klar›, kendileri ve di¤er
insanlarla ilgili pek çok ayr›nt›y› fark ederler. Böylece tek bir çözüm yolunun bafl-
ka biri taraf›ndan önerilmesi yerine, çözüm yollar›n› kendileri bulma f›rsat› elde
ederler.

Bizi gelifltirici, iyilefltirici ortam› sa¤layabilen böylesi terapötik becerileri olan
bireylerin çevremizde olmas› bizim için bir flanst›r. Ancak yaflamda, öylesi sorun-
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Terapötik Ortam: Kiflilerin
kendilerini tehdit alt›nda
hissetmeden, içtenlikle ifade
edebildikleri, destekleyici,
rahatlat›c› ve gelifltirici bir
atmosferdir.

Terapötik ‹letiflim: Kiflilerin
kendilerini tehdit alt›nda
hissetmeden, içtenlikle ifade
edebildikleri, destekleyici,
rahatlat›c› ve gelifltirici bir
iletiflim biçimidir.



larla karfl›lafl›l›r ki bu sorunlar›n üstesinden gelinebilmesi için, mutlak yard›m ko-
nusunda, özel e¤itim alm›fl bir uzman›n yard›m› gerekir. ‹flte ilgili alanda e¤itim al-
m›fl olan bir uzman yönlendiricili¤inde yürütülen bu çal›flmalara, profesyonel psi-
kolojik yard›m hizmetleri denir. Profesyonel psikolojik yard›m hizmetleri; sorunun
türüne verilecek yard›m›n biçimine göre psikolojik dan›flma, rehberlik ya da psiki-
yatrik yard›m etkinliklerinden oluflur. 

PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA NED‹R, NE DE⁄‹LD‹R?

Psikolojik dan›flman›n ne olmad›¤›n› tan›mlay›n›z.

Psikolojik dan›flma sürecinde yard›m veren, profesyonel “psikolojik dan›flman”,
yard›m alan da “dan›flan” terimiyle adland›r›l›r. Psikolojik dan›flmanla dan›flan ara-
s›nda, dan›flana yard›m amac›yla kurulan profesyonel iliflkiye ve yap›lan etkinlik-
lere “psikolojik dan›flma” denir. Psikolojik dan›flma, dan›flman›n gerekti¤inde mes-
leki tekniklerin kulland›¤›, profesyonel bir yard›md›r. Mesleki iliflkinin kurulmas›,
gerekti¤inde uygun zaman ve uygun düzeyde müdahalelerin yap›lmas› için yard›m
verenin psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda temel kuramsal bilgileri ve uygu-
lamal› becerileri içeren dersleri baflarm›fl olmas› ve böylece yeterli¤ini en az›ndan
lisans diplomas› alarak kan›tlam›fl olmas› gerekir.

Psikolojik dan›flma yard›m›, dan›flan›n kendini gerçekçi bir biçimde tan›mas›n›,
yeterliklerini ve gereksinimlerini nesnel bir biçimde de¤erlendirmesini, kendisine
sa¤l›kl› hedefler seçmesini sa¤lamaya odaklan›r. Yard›m sürecinde dan›flanlara, bu
hedeflere ulaflmay› kolaylaflt›r›c› beceriler kazand›r›l›r (Özgüven, 1999). Psikolojik
dan›flma süreciyle kiflinin kendi iç dünyas›na odaklanmas› sa¤lan›r. Yard›m verme-
nin amac› kiflilik bozukluklar›n› tedavi etmek olmay›p, kiflinin kendisini tan›mas›
ve gelifltirmesidir. Çünkü; psikolojik dan›flma hizmetlerinin hedef kitlesi ruh sa¤l›-
¤› bozuk olmayan, ruhsal anlamda “sa¤l›kl›” kiflilerdir. Psikolojik dan›flma süreciy-
le bir hastal›¤› iyilefltirme amaçlanmaz. Psikolojik dan›flma sürecinde, bir profesyo-
nel olarak, psikolojik dan›flman›n ç›k›fl noktas›; dan›flan›n nelere gereksinim duy-
du¤u, bunlar› fark etmek için neler yapaca¤› ve nas›l sa¤l›kl› bir yol izleyece¤idir.
Dan›flan›n kendisinin ve çevresinin fark›nda olmas›, gerçeklerden kopmam›fl olma-
s› esast›r. Çünkü; psikolojik dan›flma sürecinde, psikolojik dan›flman›n yol göster-
mesiyle dan›flan, kendini, çevresindeki insanlar›, yaflam›n›, önceliklerini, sorunlar›-
n› ve çözüm yollar›n› daha gerçekçi bir biçimde görme flans› elde edecektir. 

Psikolojik dan›flma yard›m›, ruhsal hastal›¤›n iyilefltirilmesini içermez. Bu ne-
denle yard›m sürecinde kifliye bir teflhis koymaya çaba da gösterilmez. Teflhis koy-
mak amaçlanmad›¤› için dan›flana testler uygulanmas› da ço¤u zaman gerekmez.
Ancak baz› durumlarda, dan›flan›n kendisini, dan›flman›n da dan›flan› daha iyi ta-
n›mas›n› sa¤lama ya da dan›flma sürecinde amaçlardaki öncelikleri belirleme ama-
c›yla baz› ölçekler uygulanabilmektedir. Örne¤in; çekingenlik, sald›rganl›k gibi
e¤ilimleri, stresle bafla ç›kma, kendini yönetme gibi becerileri ölçen ölçekler kul-
lan›labilmektedir. Bu araçlarla kiflinin kendini nas›l gördü¤ü üzerinde odaklaflmak
mümkün olmaktad›r. Ülkemizde çeflitli kiflilik özelliklerini ve çok çeflitli becerileri
ölçen çok say›da ölçme arac› bulunmaktad›r. Ancak bu araçlar›n, sadece birer araç
oldu¤u unutulmaks›z›n, gerek uygun arac›n seçiminde, gerekse uygulanmas›nda
e¤itimli ve bilinçli profesyonellerce kullan›lmas› durumunda, kendini tan›ma yö-
nünde anlaml› bir ifllevi vard›r.
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Psikolojik Dan›flman:
Psikolojik dan›flma hizmeti
sunan alan uzman›.

Dan›flan: Psikolojik dan›flma
hizmeti alan kifli.



PS‹KOLOJ‹K DANIfiMANIN REHBERL‹K, PS‹K‹YATR‹
VE PS‹KOTERAP‹DEN FARKLARI 
Psikolojik dan›flma ve rehberlik terimi; hem bir yard›m mesle¤ini, hem de yap›lan
hizmetin karfl›l›¤›n› yans›tmaktad›r. “Psikolojik dan›flma” ve “rehberlik” olarak iki
anahtar kavram, uygulamada birbirinden ayr›lmas› son derece zor, birbirleriyle
ba¤lant›l› bir tak›m mesleki etkinlikleri içermektedir. Psikolojik dan›flma kavram›n›
daha iyi anlayabilmek için psikiyatri, psikoterapi ve rehberlik gibi ilgili baz› anah-
tar kavramlar›n da aç›klanmas› gerekir. Çok yayg›n bir hata; bu kavramlar›n, bir-
birlerinin yerine ya da dengi olarak kullan›lmas›d›r. Oysa bu kavramlar, birbirleriy-
le ilgili, ayn› zamanda birbirlerinden farkl› ifllev ve hizmetleri yans›tmaktad›r. Üni-
temizin bafll›¤›n›n psikolojik dan›flma kavram› olmas› nedeniyle bu k›s›mda, di¤er
hizmet gruplar›yla benzerlik ve farkl›l›klar›, psikolojik dan›flma üzerinde odaklana-
rak aç›klanm›flt›r.

Psikolojik Dan›flma
Psikolojik dan›flma, bireyin iç dünyas›na odaklanan, bireyin hem iç dünyas›, hem
de içinde yaflad›¤› çevreyle iliflkileri konusunda fark›ndal›¤›n›n artt›r›lmas›n›n amaç-
land›¤› bir yard›m biçimi ve sürecidir. Psikolojik dan›flma yard›m› alan kifli, kendi-
sine ve içinde bulundu¤u dünyaya o güne de¤in oldu¤undan farkl› bir aç›dan bak-
ma flans› elde ederek, gözden kaç›rd›¤› ö¤eleri fark etme, gizil güçlerini keflfetme
ve kendini gelifltirme f›rsat›n› elde eder. Psikolojik dan›flma süreci, dan›flanlar›n ve
dan›flmanlar›n kat›ld›¤›, bir anlamda “psikolojik keflif süreci”dir. Dan›flanlar, do¤a-
da yürüyüfle kat›lan kifliler gibi bu keflfe ç›karak; manzaran›n daha önce görmedik-
leri bölümlerini fark etmek, tan›mak, güzelliklerinin tad›n› ç›karmak, devaml›l›¤›n›
koruma yollar›n› araflt›rmak, kusurlar›n› ya da eksikliklerini kabul etmek ya da de-
¤ifltirme yollar›n› aramak, bunlar› denemeye giriflmek gibi eylemlere giriflirler. Psi-
kolojik dan›flmada amaca ulaflma derecesi, di¤er bir deyiflle dan›flmadan en üst dü-
zeyde yararlanma; dan›flman›n yetkinli¤ine, dan›flan dan›flman iliflkisine ve en çok
da dan›flana ba¤l›d›r.

Özetle psikolojik dan›flma;
• telkinde bulunma ifllemi de¤ildir.
• ruhsal anlamda “sa¤l›kl›” insanlar› kapsar.
• hizmet verebilmek için, en az lisans düzeyinde e¤itim alm›fl olmay› gerekti-

ren bir hizmet alan›d›r.
• kiflinin o güne de¤in fark›nda olmad›¤›, henüz kullanmad›¤› özgücünün

keflfedilmesi ve eyleme dönüfltürülmesine dayanan bir yard›m türüdür.
• dan›flanlarla kurulan profesyonel iliflki ortam›nda sunulur.
• sorunlar›n, dan›flman›n çözümüyle de¤il, dan›flan›n sorun çözme becerileri-

nin gelifltirilmesiyle giderildi¤i, bir yard›m biçimidir.

Rehberlik
Rehberlik de profesyonel biçimde iflleyen bir yard›m etme süreci ve ifllemidir (Er-
kan, 1999). Sunulan bu hizmetle bireylere, kendilerini gelifltirmeleri, sa¤l›kl› ve
üretken olmalar› gibi hedeflere ulaflmalar›nda yard›mc› olunur. Rehberlik; bireyle-
rin kendileri için sa¤l›kl› ve ifllevsel olan hedefleri belirlemelerine, bu hedeflere
ulaflma olanaklar›n› ve kaynaklar›n› bulmalar›na, onlar› bilgilendirerek yard›m et-
mektir. Rehberlik, kiflinin kendisi ve çevresiyle ilgili bilgileri toplamaya arac›l›k
eden bir iflleve sahiptir. Rehberlik hizmetleri; kiflisel özelliklerin yan›nda, kiflinin
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içinde bulundu¤u ya da bulunmak istedi¤i çevreye iliflkin bilgilerin toplanmas›na,
gereksinim duyan kiflilere ulaflt›r›lmas›na ortam yarat›r. ‹fllevleri e¤itim, sa¤l›k, en-
düstri vb gibi çok çeflitli alanlar› kapsamaktad›r. Bir alan›n içinde bile çok çeflitli
konulara göre çeflitlenme kapasitesine sahiptir. Örne¤in; e¤itim alan›nda üniversi-
te s›nav›na haz›rlanan ö¤rencilere yönelik olarak, meslekleri, mesleklerin gerek-
tirdi¤i özellikleri tan›tan bir mesleki rehberlik program› gelifltirilebilir. Ayn› alan-
da, hatta ayn› hedef kitlenin anne ve babalar› için, aile içinde, demokratik ortam
yaratma, etkili iletiflim kurma ilkelerini içeren bir anne baba e¤itimi program› da
haz›rlanabilir.

Rehberlik hizmetleri, do¤as› gere¤i, kiflilerin istemeleri durumunda verilmelidir.
Ancak ülkemizde özellikle e¤itim alan›nda sürdürülen rehberlik hizmetlerine ba-
k›ld›¤›nda; ö¤rencilerin istekli ve gönüllü olup olmamalar›na bak›lmaks›z›n, reh-
berlik hizmetlerinin, s›n›flardaki rehberlik saatlerinde, gruplara yönelik olarak ger-
çeklefltirildi¤i, bireysel rehberlik hizmetlerininse daha ender olarak, uyguland›¤›n-
da da sorun odakl› olarak gerçeklefltirildi¤i görülür. 

‹lkö¤retimin ilk kademesinde rehberlik hizmetlerinin, özellikle 6-12 yafl grubu-
nun geliflimsel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya a¤›rl›k verildi¤i görülmektedir. Yafl›n yük-
selmesine paralel olarak, ilkö¤retimin ikinci kademesinde, mesleki rehberlik etkin-
likleri a¤›rl›k kazanmaktad›r. Her okulda psikolojik dan›flman bulunmamas›, okul-
larda ö¤renci saylar›n›n kalabal›k olmas›, uygulaman›n bu biçimde yürütülmesine
neden olmaktad›r. Okullarda rehberlik hizmetlerinin planlanmas›, organizasyonu
ve yürütülmesiyle ilgili sorumluluklar öncelikle psikolojik dan›flmanlardan bekle-
nir. Ancak, günümüzde benimsenen ça¤dafl e¤itim anlay›fl›na ve bu anlay›fl› yans›-
tan yönetmeliklere dayal› olarak, sadece okulun rehberlik servisi de¤il, okul yöne-
timi ve okuldaki tüm ö¤retmenler de rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevlidir
(Kepçeo¤lu, 1995; Kuzgun, 2000). Okullardaki rehberlik hizmetlerinin bir k›sm›,
okulun rehberlik servisinde görevli uzmanlar›n yönlendiricili¤inde, rehberlik ko-
nusunda bilgilendirilmifl branfl ö¤retmenleri taraf›ndan yürütülmektedir. Ö¤ret-
menlerin rehberlik hizmetlerindeki ifllevselli¤i; bu hizmetlerin ifllevine inanmalar›,
gönüllü olmalar›,”ö¤rencilere ne tür bilgiler, nas›l ve ne kadar, nas›l ulaflt›r›labilir”
sorular›na yan›t verebilecek oranda e¤itilmeleriyle artt›r›labilir.

Rehberli¤in ifllevleri ve hedef kitlesiyle ilgili bilgiler özetlenecek olursa rehberlik;
• Ruh sa¤l›¤› bozuk olan ö¤renciyi iyilefltirme süreci de¤ildir.
• Ö¤rencilere gereksinim duydu¤u bilgileri sa¤layarak, ruh sa¤l›klar›n› koru-

yucu ifllev üstlenir.
• Uygulamalar›n› yapmak için, psikolojik dan›flmada oldu¤u kadar özel bir

e¤itim alman›n gerekmedi¤i bir hizmettir. 
• En k›sa sürede, en çok kifliye ulafl›labilmesi nedeniyle e¤itim ortamlar›nda,

ço¤unlukla büyük gruplara yönelik olarak gerçeklefltirilir.
• Kiflinin kendisi için en do¤ru karar› alabilece¤i ve uygulayabilece¤i inanc›-

na dayal› bir yard›m türüdür.
• Bir uzman›n, di¤erlerine bilgi aktarmas› biçimindeki tek yönlü bilgi ak›fl›n-

dan çok, uzmanla ö¤renciler ve ö¤rencileraras› etkileflimi gerektiren etkin-
likleri içerir. 

• Ö¤rencilere bilgi aktar›m›ndan daha çok, bilgiye nas›l ulaflabileceklerini ö¤-
renmelerine ortam yarat›lmas›d›r.

Rehberlik hizmetleri ne tür özellikler tafl›r?
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Ülkemizde psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri okullarda görev alan
psikolojik dan›flmanlar arac›l›¤›yla yürütülmektedir. ‹l ve ilçelerde bulunan Reh-
berlik ve Araflt›rma Merkezleri (RAM) taraf›ndan da rehberlik ve psikolojik dan›fl-
ma hizmetleri verilmektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ilk ve ortaö¤retim kurumla-
r›n›n hepsinde psikolojik dan›flman bulunmamakla birlikte, psikoloji, özel e¤itim,
pedagoji, e¤itim programlar› ve ö¤retim, ve e¤itim yönetimi ve planlanmas› gibi
programlardan mezun olanlar›n “rehber ö¤retmen” unvan›yla istihdam edildikleri
görülmektedir. Buna ek olarak hemen her ilde RAM bulunmaktad›r. Baz› illerde,
büyüklüklerine ba¤l› olarak, birden fazla RAM bulunmaktad›r. Psikolojik dan›flma-
n› olmayan okullara ayn› bölgede bulunan bir baflka okulun uzman› belli günler-
de okula gelerek hizmet vermektedir. Bu seçene¤i de kullanamayan okullar, RAM
ile ba¤lant›ya geçerek profesyonel yard›m almaktad›r. Rehberlik ve Araflt›rma
Merkezlerinde psikolojik dan›flmanlar›n yan› s›ra, klinik psikologlar, geliflim psi-
kologlar›, özel e¤itim uzmanlar›, çocuk geliflimi uzmanlar›, sosyal çal›flmac›lar da
görev alabilmekte, uzmanl›k alanlar›yla ilgili baflvurulara ücretsiz yard›m hizmeti
vermektedirler. Gerek okullarda, gerekse Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerinde
yürütülen hizmetler, ruh sa¤l›¤› yerinde olan, ancak yaflam kalitesini yükseltmek-
te, ruh sa¤l›¤›n› korumakta profesyonel yard›ma gereksinen kiflilere yönelik hiz-
metlerdir. Okulda ya da RAM’daki uzmanlar, baflvuran ö¤rencilerin ve ailelerinin
gereksinimlerini de¤erlendirip, farkl› branfltan bir profesyonelin, örne¤in bir psi-
kiyatristin, yard›mc› olmas› gereken durumlar gözlediklerinde de bir rehberlik hiz-
meti sunmaktad›r. Bu gibi durumlarda, aileleri hangi kuramlardan ve hangi branfl-
tan uzmandan yard›m al›nabilece¤i konusunda bilgilendirerek bu yard›m› almaya
yönlendirmektedirler. Ne okuldaki rehberlik servisinin, ne de RAM’›n ö¤renciyi
bir sa¤l›k kurumuna sevk etme gibi bir yetkisi yoktur. Bir baflka kuruma yönlen-
dirilen ve yard›m almakta olan ö¤rencinin durumuyla ilgili olarak, sadece gerekli
olan durumlarda, RAM ve Devlet ya da Üniversite Hastanesinin ilgili birimleriyle
ba¤lant› kurup yaz›flabilmektedirler. Amaç, ö¤rencinin en k›sa sürede sa¤l›¤›na
kavuflmas›d›r.

Psikiyatrik Hizmetler
Çeflitli nedenlerle insanlar›n ruh sa¤l›klar› bozulabilmektedir. Bu nedenler; önceki
nesillerden gelen genetik etmenlerden olabildi¤i gibi, kullan›lan ilaçlardan, karfl›
karfl›ya kal›nan baz› kimyasal maddelerden ya da çocukluk yaflant›lar›ndak zor-
luklardan, stresli yaflam, travmatik yaflant›, sa¤l›ks›z sosyal çevre gibi etmenlerden
kaynaklanabilir. Psikiyatrik tedaviler, klinikte yatarak ya da poliklinikte ayaktan
sürdürülebilmektedir. Ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas› durumunda devreye girecek olan
profesyoneller; psikiyatristler ve klinik psikologlard›r. Psikiyatrist olabilmek için
öncelikle t›p e¤itimi alm›fl olmak, daha sonra psikiyatri alan›nda uzmanl›k e¤itimi-
ni tamamlamak gerekmektedir. Psikolojik yard›m hizmeti sunan profesyoneller
aras›nda, psikiyatristler ilaç yazma yetkisi olan tek gruptur. Baz› durumlarda, ruh-
sal hastal›klar›n tedavisi s›ras›nda, ilaç tedavisine de baflvurmak gerekmektedir. 

Bu süreçde yer alan meslek gruplar›ndan bir di¤eri de klinik psikologlard›r. Psi-
koloji alan›ndaki lisans e¤itimlerinin üstüne klinik psikoloji alan›nda lisans üstü
e¤itim alarak bu uzmanl›¤› elde eden uzmanlar, psikiyatri kliniklerinde hastan›n
teflhisinin konulmas› sürecinde, çeflitli testler uygulay›p, sonuçlar›n›n de¤erlendiril-
mesiyle tedavi s›ras›nda doktorlarla birlikte hasta ve aileleriyle çal›flarak, tedavi so-
nucunda uygulad›klar› testlerin sonuçlar›yla hastadaki iyilik halinin de¤erlendiril-
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mesi etkinliklerinde, ekip çal›flmas› içinde yer al›rlar. Ruhsal hastal›klar›n tedavisin-
de, uygulanan tedaviler sadece psikoterapiyle olabildi¤i gibi, bazen de hem ilaç te-
davisi, hem de psikoterapinin birlikte devam ettirilmesi biçiminde olabilmektedir. 

Psikoterapi
Psikoterapi ciddi ruhsal bozukluklar ve hastal›klar› tedavi etmek için, bu alanda
uzmanlaflm›fl kifliler taraf›ndan verilen psikolojik yard›m hizmetidir. Psikoterapi sü-
recinde yard›m veren profesyonel “psikoterapist”, yard›m alan da “hasta” terimiy-
le adland›r›l›r. Psikoterapistle hasta aras›nda, hastaya yard›m amac›yla kurulan pro-
fesyonel iliflkide yap›lan etkinliklere “psikoterapi” denir. Psikoterapi hizmetlerini
yürütmek için psikiyatrist, psikolojik dan›flman ya da psikologlar›n belli bir yakla-
fl›ma dayal› olarak, belirlenmifl sürede, dan›flman e¤itimci denetiminde, teorik bil-
gilenmesini tamamlad›ktan sonra, uygulamal› e¤itimden geçerek, yeterlili¤ini ka-
n›tlam›fl olmalar› gerekmektedir. Ancak ülkemizdeki uygulamalara bak›ld›¤›nda,
bu konuda ek bir e¤itim al›p almad›klar› sorgulanmaks›z›n psikiyatristlerin psiko-
terapi yapabilecekleri varsay›lmaktad›r. Ne yaz›k ki yeterli denetim ve yapt›r›m sis-
temi gelifltirilmemifl oldu¤u için, psikoloji ya da psikolojik dan›flma alan›ndan da
lisans düzeyinde diplomas› olan ve bu konuda özel bir e¤itim almam›fl profesyo-
nellerin özel dan›flma merkezlerinde psikoterapi yapt›klar› iddia edilmektedir. Oy-
sa psikoterapi, ruhsal bozukluklar, hastal›klar ve tedavileri konusundaki bilgilerin
yan›nda, ilgili psikoterapi yöntem ve tekniklerini bilmeyi ve uygulama yapabilme-
yi gerektiren bir uzmanl›k alan›d›r. Ciddi ruhsal hastal›¤› olan kiflilere verilen bir
hizmet oldu¤u için, bilgilerin eksikli¤i ya da uzman›n hatas›, kimi zaman tamiri
mümkün olmayan hayati sonuçlara neden olabilmektedir.

Psikoterapi de psikolojik dan›flma ve rehberlikte oldu¤u gibi, bireysel olarak
gerçeklefltirilece¤i gibi, grupla da yap›labilir. Kiflilere yard›m öncesi teflhisin kon-
mas› ve bu teflhisle ba¤lant›l› tedavi plan›n›n ç›kar›lmas› gerekir. Teflhise karar ve-
rirken testlerden yararlan›lmas› yayg›n bir uygulamad›r. Uygulama ortamlar›, has-
tanelerin psikiyatri klinikleri ya da özel sa¤l›k merkezleridir.

Psikoterapinin ifllevleri ve hedef kitlesiyle ilgili bilgiler özetlenecek olursa,
psikoterapi:

• Psikolojik hastal›klar›n iyilefltirilme sürecidir.
• Ruhsal bozukluklar›n geliflimini önleyici ifllevi vard›r.
• Uygulamada bulunabilmek için, bu alanda özel e¤itim alm›fl olmak gerekir.
• E¤itim ortamlar›nda de¤il, sa¤l›k kurumlar›nda uygulan›r.
• Sa¤l›k problemi nedeniyle hastalar›n, kendileri için en do¤ru karar› alama-

yacaklar› varsay›m›na dayan›r.
• Kiflilerin ruh sa¤l›klar›n›n iyilefltirilmesi amac›n› tafl›r.

‹ntihar düflünceleri olan bir kifliye, yard›m edebilecek meslek grubu hangisidir? Neden?

PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA K‹MLER ‹Ç‹ND‹R?
Günlük yaflam›n do¤al ak›fl› içinde zaman zaman beklenmedik olay ve durumlar-
la karfl›lafl›r›z. Karfl›lafl›lan her yeni durum, bizim o ana kadar oluflturdu¤umuz ge-
çici denge durumunun de¤ifliminde, bir uyar›c› özelli¤i tafl›r. Karfl›lafl›lan her yeni
durum, kiflileri, kimi zaman yo¤un bir biçimde, kimi zaman da hafif düzeylerde et-
kiler. Yaflanan olaylar, karfl›lafl›lan durumlar, kiflileri k›sa süreli ve geçici olarak et-
kiledi¤i gibi, kimi zamanda etki süresi, kiflinin katlanma düzeyinden yüksek olabi-
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lir. Zorlanma dönemlerinde devreye soktu¤umuz bafla ç›kma gücümüz yetersiz
kald›¤›nda, bir profesyonelden yard›m alma gereksinimi duyar›z. Ciddi bir kiflilik
problemi nedeniyle de¤il de var olan gücümüzün ortaya ç›kar›lmas› ya da ek be-
ceriler kazanmay› gerektiren durumlarda, devreye girecek uzmanl›k alan› psikolo-
jik dan›flmad›r. Kiflinin yaflad›¤› zorlanma, gerçekle ba¤›n› kesecek nitelikteyse ki-
flilik bozukluklar› söz konusuysa böylesi durumlarda devreye girecek meslek ele-
man› “psikiyatrist” tir. Psikolojik dan›flma yard›m› alan kifliler; karar alma, yeni bir
yaflam biçimine uyum sa¤lama konular›nda yaflad›klar› güçlükleri yenme ya da
karfl›laflacaklar› olas› güçlüklerle bafla ç›kma becerilerini kazanma f›rsat› bulurlar.

Psikolojik dan›flma; üniversite tercihi yapma konusunda yaflanan karars›zl›klar-
da, farkl› bir kentte yaflamaya bafllan›ld›¤›nda, yeni ortama uyum sa¤lamada, fleker
hastal›¤› v.b. gibi süre¤en bir hastal›k teflhisi konuldu¤unda, yaflam›nda düzenle-
meler yapmak zorunda oldu¤u fikrine al›flmada, s›nav kayg›s›yla bafla ç›kmay› ö¤-
renmede, insanlarla iletiflimini koparmadan ama, kendi de incinmeden “hay›r di-
yebilmeyi” ö¤renmede, hamile olup anne olmaya henüz kendini haz›r hissetme-
mede, efller aras›nda uyum problemleri oldu¤unda, öfkesini kontrol etmeyi ö¤ren-
mede ve buna benzer durumlarda uygun adrestir. 

Kifliler, salt zorlanma dönemlerinde de¤il, yaflamlar› beklendik biçimde devam
ederken de kendilerini daha iyi tan›mak, fark›nda olmad›klar› yönlerini keflfetmek
amac›yla da psikolojik dan›flma yard›m› almaya baflvurabilirler. Kendine karfl› aç›k
ve dürüst olmay› gerektiren bu süreçte, kifliler kendilerini, yaflam›, yaflamdan bek-
lentilerini, di¤er insanlarla iliflkilerini sa¤l›kl› biçimde görme f›rsat› bulabilirler. 

Psikolojik dan›flma ne gibi sorunlar için uygun bir hizmettir? 

PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA H‹ZMET‹ NASIL SUNULUR?
Psikolojik dan›flma iliflkisi; dan›flman›n yard›m konusunda öneri getirmesiyle da-
n›flman taraf›ndan bafllat›labildi¤i gibi, yard›m ihtiyac›n›n fark›nda olan bireylerin
talepleriyle de bafllat›lmaktad›r. Bir okulöncesi ö¤retmeninin, ö¤rencisinde göz-
ledi¤i ola¤an d›fl› davran›fllar nedeniyle, anne ve babas›na okulun psikolojik da-
n›flman›yla görüflmelerini önermesi, kimi durumda da bir baflka kiflinin araya gir-
mesiyle bu profesyonel iliflki kurulmaktad›r. Yukar›daki örnekte oldu¤u gibi, bir
çok ö¤retmen, ö¤rencilerinde ya da ailelerinde bir çok sorunu rahatl›kla fark
edebilmektedir. Ö¤retmenlerin, gözledikleri sorunla ilgili olarak, ihtiyaç sahiple-
rini uygun branfltaki profesyonele yönlendirmeleri son derece önemli bir rehber-
lik hizmetidir. Ancak, do¤al olarak ö¤retmenlerin, bu yönlendirmelerindeki isa-
bet, onlar›n psikoloji, psikolojik dan›flma ve rehberlik, psikiyatri gibi farkl› branfl-
lar›n ifllevleri aras›ndaki fark› ay›rt edebilecek bilgiyle donanm›fl olmalar›na ba¤-
l› görünmektedir. 

Kifli, profesyonel yard›m ihtiyac›n›n fark›nda olarak talepte bulundu¤unda, ve-
rilen yard›mdan daha k›sa sürede, daha üst düzeyde kazançl› ç›kma potansiyeli-
ne sahiptir. Bir baflkas›n›n talebiyle profesyonel iliflkinin kurulmas› durumunda
dan›flan, psikolojik anlamda direnç gelifltirebilir. Bu direnç de dan›flma sürecini
olumsuz etkiler. Psikolojik dan›flma yard›m›, kapsanan kesimin gereksinimlerine
göre iki biçimde sürdürülebilir. Psikolojik dan›flma bir dan›flman›n, bir dan›flana
yard›m etmesi biçiminde bireysel olarak uygulanaca¤› gibi, bir çok dan›flan›n bir
ya da iki dan›flmandan ayn› anda yard›m almas› biçiminde grupla da gerçekleflti-
rilebilmektedir. 
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Psikolojik anlamda direnç,
bir kiflinin yard›m almak için
bir profesyonele baflvurmufl
olmas›na karfl›n, fark›nda
olmadan iyileflmeye karfl›
çaba içinde olmas›d›r. 



Bu hizmetlerden bireysel psikolojik dan›flma süreci, büyük ölçüde dan›flman›n
benimsedi¤i yaklafl›ma ve dan›flanlar›n gereksinimlerine göre k›sal›p uzamakla bir-
likte, yaklafl›k 6-8 oturumdan oluflmaktad›r. Bireysel dan›flma oturumlar› haftada
bir kez, 45 dakika süreli olarak gerçeklefltirilir. Dan›flan›n gereksinimine ve üzerin-
de çal›fl›lan sorunun niteli¤ine göre çok ender olmakla birlikte, haftada birden çok
oturum da gerçeklefltirilebilir.

Grupla psikolojik dan›flma süreciyse büyük ölçüde dan›flman›n benimsedi¤i
yaklafl›ma, grubun oluflturulma amac›na ve dan›flanlar›n gereksinimlerine göre k›-
sal›p uzamakla birlikte, yaklafl›k 8-12 oturumdan oluflmaktad›r. Grupla dan›flma
oturumlar› haftada bir kez, 90 dakika süreli olarak gerçeklefltirilir. Bu süreler ve
s›kl›k, dan›flanlar›n gereksinimlerine, dan›flman›n müdahale plan›na göre de¤iflik-
likler gösterir. 

Hem grupla psikolojik dan›flmada, hem de bireysel dan›flmada ortak olan nok-
talar; (a) bu süreci, dan›flanlar›n gereksinimlerinin, beklentilerinin ve hedeflerinin
belirledi¤i, (b) dan›flman›n gerekti¤inde mesleki teknikleri uygulad›¤›, (c) dan›fl-
manla dan›flan aras›nda dostluk iliflkisi de¤il de bir mesleki iliflkinin kuruldu¤u, (d)
çal›flmalar s›ras›nda hem dan›flman›n, hem de dan›flan›n uymalar› beklenen temel
ilkeler oldu¤u ve (e) bu yard›m s›ras›nda paylafl›lan bilgilerin korumas› anlam›nda-
ki gizlilik ilkesine azami özen gösterilmesidir. 

Psikolojik dan›flman›n amac›; bireylerin, kendi güçlerini kullanarak, kendileri-
ne yeterli olmalar›n› sa¤lamakt›r. Psikolojik dan›flman›n dayand›¤› felsefeye göre,
bu güç tüm insanlarda bulunur, ancak kendini yeterince tan›mama, yeterli f›rsatla-
r› bulamam›fl olma ya da zorlanma durumlar›yla karfl›laflma gibi etmenlerle kifliler,
bu güçlerinin fark›nda olmayabilirler. ‹flte psikolojik dan›flma mesle¤i ve disiplini,
kiflilerin bu gücü keflfetmelerine yard›m etme ifllevini tafl›r. Böylesine profesyonel
mesleki etkinlikleri içeren psikolojik dan›flma hizmetini sadece, bu alanda lisans
düzeyinde e¤itim görmüfl profesyoneller verebilir.

Psikolojik dan›flma yard›m›n› sadece bu alanda en az lisans düzeyinde e¤itim
alm›fl, meslek elemanlar› yapmal›d›r. Söz konusu alan, üniversitelerin e¤itim fakül-
telerinin psikolojik dan›flma ve rehberlik program›d›r. Baz› durumlarda da psiko-
loji, özel e¤itim, sosyal hizmetler gibi yak›n mesleklerden lisans diplomas› alm›fl
olanlar›n, psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda lisansüstü e¤itimlerini tamam-
layarak da mesle¤i icra etme hakk› elde edebilmektedirler. Üniversite e¤itimi s›ra-
s›nda bu programdan bir ya da birkaç seçmeli ders almak, psikoloji konusunda
çok okuyor olmak, böylesi profesyonel bir yard›m› yapabilme hakk›n› ve yetisini
kiflilere kesinlikle vermez. Böyle bir çabaya girmek, kiflinin gereksinimi varken, (a)
“as›l” yard›m› almas›n› engellemeyi içerdi¤i için ahlaki olarak sak›ncal›, (b) kiflinin
gerçekten ertelenemez bir psikolojik yard›m alma gereksinimini engelledi¤i için
zararl›, (c) kiflilerde yard›m ald›¤› kan›s› yaratarak oyalanmalar›na ve sorunun da-
ha büyük boyutlara ulaflmas›na, belki de psikiyatrik yard›mla çözümlenebilir bir
hale gelmesine neden olmas› aç›s›nda tehlikelidir. 

Alan d›fl›ndan kiflilerin psikolojik dan›flma yapt›klar›n› varsayman›n sak›ncalar› nelerdir?

PS‹KOLOJ‹K DANIfiMANDA BULUNMASI GEREKEN
ÖZELL‹KLER
Bir profesyonel hizmeti yürütürken, sözü edilen mesle¤in elemanlar›nda, o hizme-
tin gerektirdi¤i baz› özellikler ve beceriler olmas› gerekmektedir. Bu özellikler hiz-
met verenin mesleki baflar›s›n› artt›rabildi¤i gibi, hizmet alan›n da ald›¤› hizmetten
en üst düzeyde yararlanmas›na ortam yaratmaktad›r. Afla¤›da psikolojik dan›flman-
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lar›n sahip olmas› gereken özelliklerden en temel olanlar› k›saca aç›klanm›flt›r (Pat-
terson, 1974):

Kendinin Fark›nda Olma
Psikolojik dan›flmanlar, öncelikle de¤er yarg›lar›n›n, duygular›n›n fark›nda olmal›,
zay›f ve geliflmifl özelliklerini bilmeli, kendilerini iyi tan›yarak bu bilgilerini hem ki-
flisel yaflamlar›nda, hem de mesleki iliflkilerinde kullanmal›d›rlar. Bir uzman ne ka-
dar kendinden haberdarsa örne¤in; komplekslerinin, zaaflar›n›n ya da önyarg›lar›-
n›n dan›flma iliflkisine bulaflmas›na ve dan›flan›n› etkilemesini o denli önleyebilir.
Buna ek olarak kendisindeki olumlu özelliklerin de fark›nda olan bir psikolojik da-
n›flman yeri, zaman› ve dozu ayarlayarak, bunu dan›flma iliflkisinde besleyici bir
güç olarak da kullanabilir. Aksi takdirde mesleki rollerini bilerek ya da fark›nda ol-
madan kötüye kullanm›fl olur.

‹çtenlik
‹çtenlik; dan›flman›n dan›flan›na karfl› içten davranmas›n› içerir; dan›flman›n “özü
sözü bir” olmas›d›r. Bu terim; sözlerle duygu ve düflüncelerin tutarl› olmas›d›r. Da-
n›flma sürecinde her zaman beklenen, arzulanan, hedeflenenler gerçekleflmez. Za-
man zaman oluflan aksakl›klar karfl›s›nda dan›flmanlar da hayal k›r›kl›¤›, k›rg›nl›k,
çaresizlik duygular› yaflayabilirler. ‹çtenlik, psikolojik dan›flmanlar›n, mesleki kim-
likleri içinde birer insan olduklar› gerçe¤ini dikkate alan bir ilkedir. Örne¤in; bir
psikolojik dan›flman, öfkesini kontrol etme amac›yla psikolojik dan›flma yard›m›
almakta olan bir baba ile beflinci oturumlar›nda, dan›flan›n bir önceki hafta aksi
yönde kararlar› olmas›na ra¤men, okulöncesi ça¤daki çocu¤unu yine dövmüfl ol-
du¤unu ö¤renir. Yaflad›¤› duygu, hayal k›r›kl›¤›d›r. Bu duygusunu yok saymaya
çal›flarak, nazik, ilgili ve nötr bir durumda süreci sürdürmeye çal›flmas› bir anlam-
da içtenlik ilkesiyle çeliflir. Bu duygusunu uygun sözcüklerle dan›flan›na aktarma-
s› yani söylemiyle duygular› aras›nda tutarl›l›k olmas› içten oldu¤unu yans›tmakta-
d›r. Ancak bu, dan›flmana dan›flan›n› suçlama, yarg›lama, k›nama hakk›n› vermek
de de¤ildir. Dan›flman, dan›flma ortam›nda yaflad›¤› duyguyu, teknik becerilerini
de kullanarak dan›flana ileterek, onun geliflimine katk›da bulunur. Yani profesyo-
nel iliflkide öncelik; dan›flan›n geliflimidir, dan›flman›n kendini rahatlatmas› asla de-
¤ildir. Bu beceri, dan›flman›n profesyonel kimli¤inden gelir. Oysa benzer bir olay-
da dinleyici konumundaki bir “dert orta¤›”n›n tepkisi farkl› olabilecektir. Dinleyi-
ci, fliddet uygulamay› sürdüren babay› yarg›layabilir, suçlayabilir, ona k›zabilir ve-
ya ona ac›yabilir ya da hak verebilir. Böylesi bir durumda gösterece¤i tepkinin te-
rapötik etkisinin fark›nda bile olmayabilir ve kendini buna ayarlamak zorunda his-
setmeyebilir. Oysa bir profesyonel; tüm bu faktörleri birlikte de¤erlendirerek dan›-
flan›yla, profesyonel iliflkisini sürdüren kiflidir. 

Empatik Anlay›fl
Empati; kiflinin bir baflkas›n›n bak›fl aç›s›yla onun dünyas›na geçici olarak bakma-
s›, onun duygu ve düflüncelerini anlamas› ve ona iletmesi sürecidir. Bir kifliyle em-
pati kurabilmek için flu aflamalardan geçilir: ‹lk olarak empati kurmaya niyetimizin
olmas› gerekir, e¤er böylesi bir istek duyulmuyorsa süreç kendili¤inden ifllemez.
Daha sonra, dikkatimizi yo¤unlaflt›rmam›z gerekir, böylece o insanla ilgili bilgi edi-
nebiliriz. Ulaflt›¤›m›z bilgileri zihnimizde iflleyerek, karfl›m›zdaki insana iletmemiz-
le süreç tamamlan›r. Empatik anlay›fl; kiflinin kiflileraras› iletiflim kurarken empatik
bir bak›fl aç›s› gelifltirmeye çaba göstermesini yans›t›r. Empati kurmak, çaba göster-
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meyi gerektirir. Empati kurarken, duygular ve düflünceler harekete geçer. Ancak
kifli, nesnelli¤ini koruyarak, karfl›s›ndaki kifliyi anlad›¤› ölçüde empati kurabilir.
Aksi durumda, yani duygular bask›n geldi¤inde, olumlu ya da olumsuz duygular›n
yaflanmas›, bu duygulara dayal› olarak tepki verilmesi olas›d›r. Kifli empati kurma-
ya çal›fl›rken karfl›s›ndaki kifliye ac›ma duygular› hissediyorsa, empati yerine ac›ma
duygular›n› içeren bir tepki gelifltirecektir. Kimi zaman da k›zg›nl›k, öfke duygula-
r› yaflan›r. Bu durumda da antipati tepkileri gelifltirilebilmektedir.

Tepkiler antipati ya da ac›maya kayd›¤› oranda, empatik anlay›fl gelifltirmek
zorlafl›r. Bir profesyonelin yard›m sürecinde, antipati ve ac›ma duygular›ndan ola-
bildi¤ince uzak durmas›, kendi de¤er yarg›lar›ndan ba¤›ms›z olarak empatik bak›fl
aç›s› gelifltirmesi beklenir. Di¤er mesleklerden kifliler gibi psikolojik dan›flmanlar›n
da bir insan olarak kendilerine özgü de¤erleri vard›r. Örne¤in; cinsel konularda ol-
dukça tutucu bir psikolojik dan›flman, dan›flan›n›n eflcinsel e¤ilimleri oldu¤unu ö¤-
renir. E¤er, nesnelli¤ini (objektifli¤ini) sa¤layamazsa duygular› yönünde hareket
eder ve kendisinden profesyonel yard›m almaya gelmifl olan bu kifliye yarardan
çok zarar› dokunur. Ancak geçici bir süre için, kendini karfl›s›ndaki insan›n yerine
koyarak, dünyaya onun penceresinden bak›p, tekrar nesnelli¤ine geri dönmek, ya-
ni empati kurmak, uygulamas›, tan›mlanmas›ndan çok daha zor olan bir süreçtir.
Empatik beceri, zaman içinde yaflant› zenginli¤inin artmas›yla bu konudaki bece-
rilerinin geliflimiyle güçlenir. Tats›z bir yaflant›s›n› bizimle paylaflan birine, “Kendi-
mi bir an senin yerine koydum da, ben bunlar› yaflam›fl olsam ..... yapard›m.” gibi
bir ifade kullanmak, empatik bir bak›fl aç›s› gelifltirdi¤imizi yans›tmamaktad›r. Çün-
kü; bu örnekte onu dinlerken, olaya onun bak›fl aç›s›ndan bakmamakta, anlat›lan-
lara kendi bak›fl aç›m›zla ve kendi de¤er yarg›lar›m›zla yaklaflmaktay›z. 

Bir arkadafl›m›zla konuflurken, “kendimi bir an senin yerine koydum da ben bunlar› yafla-
m›fl olsam ..... yapard›m” gibi bir ifade neden empati ifadesi de¤ildir?

Sayg›
Sayg›, kiflileraras› iliflkilerinde öncelikle aranan koflullardan biridir. Psikolojik da-
n›flma iliflkisinde de olmazsa olmaz nitelikte bir di¤er kavramd›r. Sayg› soyut bir
kavramd›r. Somutlaflt›r›lmaya çal›fl›l›rken, genellikle gözlenir davran›fllarla betimle-
nir. Ancak, bu betimlemeler s›ras›nda, sayg› duymayla sayg›l› davranman›n, birbi-
rine kar›flmas› riski artmaktad›r. Örne¤in; bir büyü¤ü geldi¤i zaman, genç olan›n
aya¤a kalk›p ona yer vermesi bizim kültürümüzde sayg›l› davranman›n bir örne¤i-
dir. Genç, bu eylem s›ras›nda gelen kifliye iliflkin olumlu ya da olumsuz herhangi
bir duygu hissetmiyor olabilir ya da çok olumsuz duygular hissetmesine karfl›n,
yarg›lanmak, ay›planmak, suçlanmak istemedi¤i ya da gelene¤e ayk›r› hareket et-
mek istemedi¤i için bu davran›fl› sergiliyor olabilir. Oysa sayg› duyma kiflilerde
kendilerinden beklenen roller ve tav›rlardan ba¤›ms›z olarak geliflir. Kifliler aras›n-
da pozisyon, mevki, statü fark› olmas› gerekmez. Bir kifli kendisinden çok daha
genç ya da daha afla¤›da statüde olan birine de sayg› duyabilir. 

Profesyonel iliflkide sayg›, yaflamdakine benzer biçimde geliflir. Ancak profes-
yonel iliflkide sayg›l› davranma büyük ölçüde dan›flan ve dan›flman›n içinde yafla-
d›klar› kültürün kal›plar›na göre oluflur. Kuflkusuz bu uygar iliflkilerin kurulabil-
mesi için ön kofluldur. Ancak sayg›n›n profesyonel iliflkide yap›lanmas› psikolojik
dan›flman›n, profesyonel iliflkiyi yap›land›rmas›, üslubu ve davran›fllar›yla model
olmas›yla oluflur. E¤er kiflinin önyarg›lar› “zenginse” ve hoflgörü düzeyi düflükse
sayg›n›n gere¤ini ne kadar vurgularsa vurgulas›n, bu ilkeyi davran›fllar›na döke-
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Empati: Bir baflka kiflinin
bak›fl aç›s›yla k›sa bir süre
için dünyaya bakma, onun
duygu ve düflüncelerini
anlamad›r.

Empatik anlay›fl; kiflinin
kifliler aras› iletiflim
kurarken empatik bir bak›fl
aç›s› gelifltirmeye çaba
göstermesidir.
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mez, bu durumda terapötik iliflki yarat›lamad›¤› için, yard›m iliflkisi de kurulama-
m›fl olur. Bu nedenle içsellefltirilmifl sayg›, profesyonel iliflki için temel tafllardan
biridir.

S›r Saklamay› Bilebilme
Di¤er psikolojik yard›m hizmetlerinde oldu¤u gibi, psikolojik dan›flma mesle¤inde
de profesyonellerin, yard›m alma düflüncesiyle kendilerine iç dünyalar›n›, s›rlar›n›
açan kiflilerden ald›klar› bilgileri koruma konusunda, güvenilir olmalar› gerekmek-
tedir. Bu koflul (di¤er bir ad›yla gizlilik ilkesi) bir mesleki ahlak kural› olarak be-
nimsenmifltir. Mesleki yard›m sürecinde, yard›m alan kifli hakk›nda edinilen bilgi-
lerin, hangi koflullarda, kimlerle paylafl›laca¤› belirlenmifltir. Bu ilke meslekten ol-
mayanlarla bilgilerin paylafl›lmayaca¤›n› yans›t›r.

Alan›nda Yetkin Olma
Ünitenin bafl›nda yard›ma ihtiyaç duydu¤umuzda, insana yard›m konusunda özel
bir e¤itim almam›fl olmalar›na karfl›n, baz› yak›nlar›m›z› özellikle tercih etti¤imiz-
den bahsetmifltik. Yukar›da s›ralanan özelliklere bakt›¤›n›zda, bu özelliklerin hem
profesyonel, hem de olmayan ama insana sosyal ve psikolojik yard›m konusunda,
aktif rol alan kiflilerde gözlenen ortak özellikler oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak, bir
profesyoneli, becerisi olan ama, e¤itimi olmayan kiflilerden ay›ran en temel özelli-
¤in formal e¤itimle kazan›lm›fl bilgi ve beceriler oldu¤unu söyleyebiliriz. Baz› mes-
lekleri icra eden kiflilerin, mesleki bilgi ve becerilerinin eksik olmas› çok ciddi so-
nuçlar yaratmayabilir. Hatta baz› bilgiler, meslekte çal›flarak, deneyimle kazan›l-
maktad›r. Ama, psikolojik yard›m alan›ndaki di¤er meslekler gibi psikolojik dan›fl-
ma mesle¤i de bu alanda çal›flan dan›flmanlar›n temel dan›flma teknik becerileri
konusunda yetkin olmalar›n› gerektirir. Aksi durumda, dan›flanlara zarar verme
olas›l›¤› artar ki bu, bir mesleki ahlak ilkesinin de çi¤nenmesi demektir. 

TÜRK‹YE’DE ‹LK VE ORTAÖ⁄RET‹M OKULLARINDA
PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA UYGULAMALARINI 
ZORLAfiTIRAN ETMENLER
Psikolojik dan›flma hizmetlerinin kapsad›¤› alan çok genifl olmas›na karfl›n, ge-
reksinim duyan bireylerin bu hizmeti kolayl›kla ald›klar›n› söyleyebilmek olduk-
ça zordur. Bireyleri bu yard›m› almaktan al›koyan etmenler çok çeflitlidir. Bu et-
menler; meslekle ilgili, yard›m alacaklarla ilgili ve örgütle ilgili etmenler olarak
grupland›r›labilir.

Meslekle ‹lgili Etmenler

Mesle¤in Yeterince Tan›nmam›fl Olmas›
Ülkemizde, psikolojik dan›flma ve rehberlik mesle¤inin temellerinin at›lmas›, 1970’li
y›llara dayanmaktad›r (Kuzgun, 2000). Aradan geçen zaman içinde, gerek mesle-
¤in biçimlendirilmesi, gerekse özellikle e¤itim alan›ndaki ifllevlerinin belirlenmesi
aç›s›ndan, önemli ad›mlar at›lmakla birlikte, mesle¤in yeterince tan›nm›fl oldu¤unu
belirtmek olanaks›zd›r. Ö¤retmen adaylar›n›n, ö¤retim sürecindeyken psikolojik
dan›flma ve rehberlik mesle¤ini tan›malar›, onlar›n ilerde mesleki etkinlikleri s›ra-
s›nda, disiplinleraras› yard›m al›flveriflinde bilinçli olmalar›n› sa¤layacakt›r.
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Psikolojik dan›flma 
uygulamalar›n› zorlaflt›ran
etmenler; meslekle ilgili
etmenler, yard›m alacaklarla
ilgili etmenler, örgütle ilgili
etmenler gibi alt bafll›klarda
irdelenebilir.



Psikolojik Dan›flmanlar›n Yeterince E¤itilmemifl Olmas› 
Psikolojik dan›flma ve rehberlikle ilgili programlardan mezun olanlar, gerek ku-
ramsal bilgi, gerekse alanda uygulama becerisi aç›s›ndan önemli nitelik farkl›l›kla-
r› tafl›maktad›rlar. Bu nitelik fark› da alanda yürütülen çal›flmalara yans›makta-
d›r.Ülke çap›nda üniversitelerde, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen e¤itimin ni-
teli¤inin yükseltilmesi, ortak ölçütler kullan›larak paralel ders programlar›n›n gelifl-
tirilmesiyle bu sorun çözümlenebilecektir.

Mesleklerin S›n›rlar›n›n Yeterince Bilinmemesi
Mesleklerin s›n›rlar›n›n yeterince bilinmemesi de önemli sorun kaynaklar›ndan
biridir. Hangi alanlarda, hangi meslek elemanlar›, ne tür konularda çal›flmal›d›r?
Bir mesle¤in alan› nereye kadard›r, nereden sonra di¤erinin alan› bafllar? Bu so-
rulara dayanak olacak, yasal dayanaklar da henüz oluflturulmam›flt›r. Ünitede ko-
nu edinilen mesleklerden sadece doktorlar›n meslek odas›n›n olmas›, di¤er mes-
lek elemanlar›n›n dernek çat›s› alt›nda örgütleniyor olmalar› bu süreci yavafllatan
etmenlerdendir.

Yak›n Alanlarda Çal›flan Meslek Elemanlar› Aras›ndaki Eflgüdüm 
Eksikli¤i
Yak›n alanlarda çal›flan meslek elemanlar› aras›nda ki eflgüdüm eksikli¤i de önem-
li olumsuz etmenlerden biridir. Psikiyatrist, psikolog ve psikolojik dan›flmanlar›n
birbirlerinin rol ve s›n›rl›l›klar› konusunda, yeterli bilgiye sahip olmamalar›, ülke-
mizin kabul edilmesi zor gerçeklerden biridir. Bilgilerde bu s›¤l›k, yard›m arayan
kiflinin, ilgili meslek elemanlar›nca yersiz gerekçelerle birbirlerine yönlendirilme-
lerine ya da gerekli oldu¤u halde yönlendirilmemelerine neden olmaktad›r.

Yard›m Alanlarla ‹lgili Etmenler

Düflük Fark›ndal›k Düzeyi
Kifliler, kendilerini gözlemeye, tan›maya ne kadar istekli olurlarsa kendilerindeki
geliflmeyi, eksiklikleri ya da rahats›zl›k belirtilerini o derecede daha kolay fark ede-
ceklerdir. Kendisinin fark›nda olan kifli; gereksinimlerini daha erken bir dönemde
ve kolayl›kla fark ederek yard›m kaynaklar›n› araflt›rmaya giriflecektir. Bu e¤ilim;
içinde yaflan›lan kültür, ülkenin geliflmiflli¤i ve yard›m meslekleri konusunda kifli-
lerin bilinçlili¤iyle yak›ndan ilgilidir. 

Güven Eksikli¤i
Kiflilerin psikolojik yard›m alma girifliminde bulunmalar› için, öncelikle ilgili hiz-
met alan›n›n ifllevine, sonra da o alanda hizmet veren profesyonellerin mesleki
yetkinli¤ine güvenmeleri gerekir. Temeli oluflturan güven yoksa, mesleki iliflkinin
kurulmas› da olanaks›zlafl›r. E¤itim düzeyinin düflüklü¤ü, sa¤l›k konusunda bilinç-
li olmama, bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmama gibi etmenler de bireylerin
güven eksikli¤ini güçlendiren unsurlar olarak görünmektedir.

Psikolojik Yard›m Almaya ‹liflkin Olumsuz Tutumlar 
Bir önceki maddede s›ralanan etmenlerin etkileflimi, kiflilerin psikolojik yard›m al-
maya iliflkin tutumlar›n› etkilemektedir. Tutumlar›m›z, konuyla ilgili bilgilerimiz-
den, onunla ilgili duygular›m›zdan ve sergiledi¤imiz ya da sergilemekten kaç›nd›-
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¤›m›z davran›fllar›m›zdan oluflur. Kiflilerde psikolojik yard›m almaya iliflkin olumlu
tutumlar gelifltirmek için, onlara, kulaktan dolma, yalan yanl›fl bilgilerini çürüte-
cekleri güvenilir bilgiler sunulmal›, ilgili konulara iliflkin hofl duygular yaflamalar›-
na ve davran›fl seçenekleri gelifltirmelerinde yard›m edilmelidir. Bu da var olan hiz-
metlerin tan›t›m›yla gelifltirilebilir.

Etiketlenme Korkusu 
Psikolojik yard›m almay› engelleyen etmenlerin en önemlilerinden biri, kiflilerin
yard›m al›rlarsa çevreleri taraf›ndan, “hasta olarak etiketlenecekleri” korkusudur.
Özellikle yard›m almayla ilgili olumsuz tutumlar› olan kifliler, yard›m alanlar hak-
k›nda böylesi bir yorum yapmaya, daha yatk›n olmaktad›rlar. Oysa psikolojik yar-
d›m alanlar›ndan biri olarak ele ald›¤›m›z rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmet-
lerinde, yard›m talep edenlerin “hasta” olarak etiketlenmeleri söz konusu de¤ildir.
Aksine, bu alanda yard›m verilen kiflilerin ruh sa¤l›klar›n›n yerinde olmas›, di¤er
bir deyiflle, “hasta” olmamalar› ilkesi geçerlidir. Bu hizmetlerden etkin yararlanma
kiflilerin sa¤l›kl›l›k durumlar›n›n devam etmesine ortam yaratan önleyici sa¤l›k hiz-
metlerini içermektedir. Okullarda yürütülen psikolojik dan›flma hizmetlerinin tan›-
t›m›nda, sorunlar› giderme iflleri yerine, gelifltirici, destekleyici ifllevinin vurgulan-
mas›, bu engeli yenmeyi kolaylaflt›racakt›r.

Benzer Alanlardaki Profesyonellerin Rollerinin Farkl›l›¤›n›n 
Bilinmemesi 
Bu durum, bireyleri, gereksinimlerine uygun olmayan uzmanl›k alan›nda yard›m
aray›fl›na yöneltmektedir. Bu da zaman ve maddi yönden kay›plar›n yan› s›ra, bel-
ki de daha önemli olarak, yard›m alma sürecini zedelemektedir. Örne¤in; ergenlik
döneminde uyum güçlükleri gösteren ve bu nedenle ailesiyle iletiflim sorunlar› ya-
flayan genç, bir psikiyatri klini¤ine götürülmekte, bir psikiyatristten yard›m al›nma-
s› konusunda ikna edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Oysa okuldaki psikolojik dan›flmanla
ya da ildeki RAM’a baflvurmak çok daha uygun bir tercih olacakt›r. Çünkü; ruhsal
bir bozuklu¤a dayanmayan, içinde bulunulan geliflim dönemine ba¤l› olarak orta-
ya ç›kan di¤er sorunlar gibi, ergenlik dönemindeki bir çok uyum sorunlar› da psi-
kolojik dan›flmanlar ve psikologlardan yard›m al›narak çözümlenebilir niteliktedir.
Ancak, uyum sorunlar› yaflayan genç, ölüm düflüncelerinden söz ediyorsa vakit
kaybetmeksizin, bir psikiyatristle görüfltürülmelidir. Toplumumuzda bu konuda,
yayg›n taraftar bulan, bir yanl›fl kan›ya da de¤inmekte yarar vard›r: “Kendini öldür-
meyi gerçekten düflünen kifli, bunu söylemez” Ancak araflt›rmalar bu görüflün ak-
sini yans›tmaktad›r. Böylesi mesajlar›n bir k›sm› kiflilerin yaflamda kalma iste¤ini
yans›tan yard›m aray›fllar›n› da içermektedir. Yafllar› ne olursa olsun, bu tür mesaj-
lar veren kifliler, psikolojik dan›flmanlarla de¤il, psikiyatristlerle en k›sa zamanda
görüfltürülmelidir.

S›k karfl›lafl›lan bir di¤er yanl›fll›k da hiperaktivite, otizm gibi üzerinde uzman-
laflmay› gerektiren, ciddi sorunlar yaflayan aileler, okullardaki rehber ö¤retmenle-
rin ya da Rehberlik Araflt›rma Merkezlerinin çözüm bulmalar›n› beklemektedirler.
Ancak her iki sorun da çocuklar›n sadece psikolojik de¤il, t›bbi olarak da de¤er-
lendirilmelerini gerektirmektedir. Tan› konmas›ndan sonraki tedavi ve e¤itim afla-
mas›nda, ilgili konuda özel e¤itim alm›fl psikolojik dan›flmanlar, psikologlar ve
özel e¤itim uzmanlar›n›n t›p doktorlar›yla disiplinleraras› çal›flmalar yapmalar› ola-
s›d›r. Ancak sürecin bafllang›c›nda, ilk de¤erlendirme için hastanelerin psikiyatri
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kliniklerinde ya da özel merkezlerde çal›flan psikiyatristler ve klinik psikologlardan
yard›m al›nmal›d›r.

Örgütle ‹lgili Etmenler

Ortam›n Uygunsuzlu¤u 
Milli E¤itimde psikolojik dan›flma hizmetleri irdelendi¤inde, ortamdan kaynakla-
nan bir çok olumsuz etmen gündeme gelmektedir. Fiziksel koflullar›n s›n›rl›l›¤›, ba-
z› okullarda psikolojik dan›flma hizmetlerinin yap›lmas› için bir ofisin ayr›lmas›n›
engellemektedir. Oysa, ister bireysel, ister grupla gerçeklefltiriliyor olsun, psikolo-
jik dan›flma etkinlikleri gizlili¤in korundu¤u, odadan d›flar› sesin ulaflmad›¤›, ses-
siz, gürültü gibi d›flsal uyar›c›lar›n odaya ulaflmayaca¤› bir ortamda yürütülmelidir.
Ortam›n hizmet için uyarlanmamas›, hizmetten yararlanmay› olumsuz etkileyen
önemli bir etmendir.

Yönetimin Tavr›
MEB’e ba¤l› okullarda rehberlik hizmetlerinin organizasyonuna temel olan, 17
Nisan 2001 tarihinde (MEB Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönet-
meli¤i, 17 2001) yürürlü¤e giren yönetmeli¤e göre, rehberlik hizmetlerinden sa-
dece psikolojik dan›flmanlar de¤il, okul yönetimi ve ö¤retmenler de sorumludur.
Mesleki etkinlikleri yasal dayanaklara kavuflmufl olmas›na karfl›n, psikolojik da-
n›flma etkinlikleriyle dan›flman›n etkinli¤i bir ölçüde yöneticinin tavr›na dayan-
maktad›r. Yöneticinin olumsuz tutuma sahip olmas›, mesleki etkinlikleri olumsuz
yönde etkilemektedir.

Atamalardaki Karars›zl›k
Milli E¤itim Bakanl›¤›, okullara atanacak psikolojik dan›flman say›s›nda var olan
aç›¤› gerekçe göstererek, farkl› alanlardan mezun olanlar› bu görevi yapmak üze-
re atamaktad›r.Oysa bu ünitede de vurguland›¤› gibi, psikolojik dan›flma hizmeti,
sadece bu alanda e¤itim alm›fl kiflilerce verilebilecek bir hizmettir. Özel e¤itim, psi-
koloji, e¤itim programlar› ve ö¤retim, felsefe gibi alanlardan mezun olup söz ko-
nusu kadroya atanan kiflilerin rehberlik servislerinde psikolojik dan›flma ve rehber-
lik alan›nda e¤itimlerini tamamlam›fl olanla ayn› kalitede hizmet vermeleri bekle-
nemez. Aksine, bu e¤itimden gelen farkl›l›¤› dikkate alarak, psikolojik dan›flman
olmayan rehberlik servisi elemanlar›n›n, çal›flt›klar› okullarda rehberlik etkinlikle-
rine a¤›rl›k vermeleri, psikolojik yard›m ihtiyac› olanlar› da kentteki RAM’a yönlen-
dirmeleri daha ak›lc› olacakt›r. Böylece MEB’n›n yapt›¤› bu yanl›fll›k uygulamada
telafi edilmeye çal›fl›lacakt›r. Okullarda çal›flan branfl ö¤retmenleri de uygulamada-
ki bu durumdan haberdar olduklar› oranda, çocuklar› ve aileleri onlar için en uy-
gun olan kaynaklara yönlendirebileceklerdir.

Ö⁄RETMENLER‹N YAPAB‹LECEKLER‹ REHBERL‹K
H‹ZMETLER‹ 
Okullarda ö¤renci kiflilik hizmetleri içinde sunulmakta olan psikolojik dan›flma ve
rehberlik hizmetlerinin ifllevselli¤inin artt›r›labilmesi, çal›flanlar›n iflbirli¤i yapmas›-
na ba¤l›d›r. Bir kurumda çal›flan psikolojik dan›flman, alan›nda ne kadar yetkin
olursa olsun, o okuldaki tüm çocuklar› tan›yamaz, gereksinim duyanlar› erken dö-
nemde fark edemez. Oysa branfl ö¤retmenleri, ö¤rencilerin zaman içindeki geli-
flimlerinin yan› s›ra, ortaya ç›kan sorunlar› da fark edebilme flans›na sahiptirler.
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Ö¤retmenler planlanm›fl rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde oldu¤u gibi,
güncel sorunlara yönelik ek desteklerin de devreye girmesine arac›l›k edebilirler.

Ö¤retmenlik salt mesleki bilgilerle yürütülemeyen kendine özgü bir meslektir.
Ö¤retmenler mesleki bilgi ve becerilerinin yan› s›ra yaflam deneyimlerini, meslek-
leri d›fl›ndaki alanlardaki bilgi birikimlerini ifle koflarak, ö¤rencilerini koruma, gö-
zetme gibi çok önemli görevler üstlenirler. Ancak, kimi zaman öylesi sorunlar olu-
flur ki bir ö¤retmen kendini ne derece yetifltirmifl olursa olsun, ö¤rencisine sorunu-
nun çözümünde yard›mc› olamaz. Aksine kendi s›n›rlar›n› aflan konularda yard›m-
c› olma çabas›, gereken yard›m›n zaman›nda ve etkili biçimde al›nmas›n› engelle-
yebilir, sonuç trajik olabilir.

Ö¤retmenler; sorunlar› olan ö¤rencilerini, kimi zaman kendi gözlemlerinden,
kimi zaman da ailelerinden edindikleri bilgilerden fark ederler. Aileler sorun hak-
k›nda bilgi vererek yard›m talebinde bulunduklar› gibi, ö¤retmenle ö¤retimle ilgi-
li konularda görüflürken de sorunla ilgili ipuçlar›n›, fark›nda olmadan verebilirler.
Kifliler sorunun fark›nda de¤illerse ya da sorunun fark›nda olmalar›na ra¤men, du-
rumun de¤iflebilece¤ine iliflkin inançlar› yoksa, yine sorunun fark›nda ama de¤ifl-
tirme çabas›na girmeye haz›r de¤illerse karfl›lar›ndaki uzman, alan›nda ne kadar
yetkin olursa olsun dirençle karfl›laflacakt›r. E¤itim alan›nda da ö¤renciler ve aile-
lerinden gelen böylesi tepkilerle s›kl›kla karfl›lafl›l›r. Bu noktada ö¤retmenlere çok
önemli bir görev düflmektedir. Ö¤retmenler kiflisel özelliklerini, mesleki rol ve
güçlerini kullanarak yard›m almaya iliflkin olumlu bir bak›fl aç›s› gelifltirme yönün-
de, ö¤rencilerini ve ailelerini e¤iterek ve onlar› yönlendirerek çok önemli bir ifllev-
de bulunabilirler.

Branfl ö¤retmenleri ö¤rencilerinin kiflisel sorunlar› oldu¤unu sezdiklerinde, on-
lar› gözleyerek, geliflimleri konusunda detayl› bilgi toplama etkinliklerinde bulun-
mal›d›rlar. E¤er sorun profesyonel yard›m› gerektirir nitelikteyse bundan sonraki
aflama; varsa okuldaki psikolojik dan›flmanla, yoksa ildeki RAM ile ba¤lant›ya geç-
mektir. Ö¤retmenin ö¤renci hakk›nda verdi¤i bilgiler, onun için planlanacak yar-
d›m program› için önemlidir. 

Ö¤renciye yap›lan profesyonel yard›m sürecinde ve sonras›nda, yaflad›¤› or-
tamlardan biri olarak, okul önemlidir. Çocu¤u olumsuz etkileyen unsurlar›n bir
k›sm› okuldan kaynaklan›yorsa yard›m› üstlenmifl olan profesyonel, ilgililerle ba¤-
lant› kurarak, onlara daha sa¤l›kl› bir ortam yaratma konusunda rehberlik edecek-
tir. Ancak bunun d›fl›nda, çocukla ilgili edindi¤i bilgileri, mesleki ilkelerden gizli-
lik ilkesine dayanarak, kendinde tutacakt›r. Bu ö¤retmenin “güvenilmez olmas›n-
dan” de¤il, mesle¤in dan›flan haklar›n› koruma çabas›ndan üretilmifl bir ilkedir. 
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Psikolojik dan›flma kavram›n› tan›mlamak; psi-

kolojik dan›flma rehberlik, ve psikoterapi aras›n-

daki farklar› aç›klamak

Psikolojik dan›flmanla dan›flan aras›nda, dan›fla-
na yard›m amac›yla kurulan profesyonel iliflkiye
ve yap›lan etkinliklere psikolojik dan›flma denir.
Profesyonel psikolojik yard›m alanlar›nda olan
psikolojik dan›flma, rehberlik ve psikoterapi, yan-
l›fl bir biçimde, birbirlerinin yerine kullan›lmak-
tad›r. Oysa bu üç uygulama alan› birbiriyle iliflki-
li ama farkl› etkinlikleri içerir. Rehberlik ve psi-
kolojik dan›flma etkinlikleri; koruyucu ruh sa¤l›-
¤› ifllevini yerine getirir. Psikoterapi ise ruhsal
hastal›klar›n tedavi edilmesi amac›yla uygulan›r.
Bu alanlardan psikolojik dan›flma; hizmetle ula-
fl›lmas› hedeflenen amaç, hizmet verilen kesim,
tekniklerin kullan›m› aç›s›ndan, rehberlikle psi-
koterapi aras›nda yer al›r. Her üç uygulama ala-
n›nda da hizmet verenlerle hizmeti alanlar ara-
s›nda, belli ilkelere uyulan mesleki bir iliflki söz
konusudur. 

Psikolojik dan›flma hizmetlerinin ne tür ihtiyaç-

lara yönelik oldu¤unu aç›klamak

Psikolojik dan›flma, hangi yaflta, hangi geliflim
döneminde olursa olsun, gündelik yaflamda bi-
reylerin kendilerini daha iyi tan›malar›, fark›nda
olmad›klar› yönlerini keflfetmekleri ve kendileri-
ni gelifltirmelerine hizmet edebilmektedir. Psiko-
lojik dan›flma, yaflam ak›fl›ndaki aksamalar s›ra-
s›nda yaflanan zorlanma dönemlerini atlatmak
için de baflvurulabilecek bir aland›r. Bu zorlan-
malar de¤iflen çevre koflullar›ndan, de¤iflen top-
lumsal rollerinden kaynaklanabilir.Kifliler gele-
cekteki rol ve durumlara haz›rlanmada yaflad›k-
lar› güçlerle bafla ç›kmak için de psikolojik da-
n›flma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Psikolojik dan›flmanlarda bulunmas› gereken

özellikleri aç›klamak 

Psikolojik dan›flmanlar, iyi bir dinleyici olmal›,
önyarg›s›z olmal›, sab›rl› olmal›, hoflgörülü, kar-
fl›s›ndaki insan›n duygular›n› anlama konusunda
di¤er insanlara göre daha geliflmifl becerilere sa-
hip olmal›d›r. ‹nsanla iletiflimi gerektiren di¤er
mesleklerde oldu¤u gibi, sözel becerileri gelifl-

mifl olmal›, insanlar› oldu¤u gibi kabul edebile-
cek bir olgunlu¤a sahip olmal›d›rlar.Dan›flman-
lar, s›r saklamay› bilebilmeli, alan›nda yetkin ol-
mal›, geliflmifl bir empatik anlay›fla sahip olmal›,
olumlu ve olumsuz özellikleriyle birlikte, kendi-
nin fark›nda olmal›, dan›flanlar›yla olan profes-
yonel iliflkilerinde içten olmal›d›rlar.

Türkiye’de ilk ve ortaö¤retim okullar›nda psiko-

lojik dan›flma uygulamalar›n› zorlaflt›ran et-

menleri s›ralamak

Bu etmenler; meslekle ilgili, yard›m alacaklarla
ilgili ve örgütle ilgili etmenler olarak alt gruplara
ayr›labilir. Meslekle ilgili etmenlere örnek olarak;
mesle¤in yeterince tan›nmam›fl olmas›, psikolo-
jik dan›flmanlar›n yeterince e¤itilmemifl olmas›,
mesleklerin s›n›rlar›n›n yeterince bilinmemesi ve
yak›n alanlarda çal›flan meslek elemanlar› aras›n-
daki eflgüdüm eksikli¤i verilebilir.Yard›m alacak-
larla ilgili etmenlerse düflük fark›ndal›k düzeyi,
güven eksikli¤i, psikolojik yard›m almaya iliflkin
olumsuz tutumlar, etiketlenme korkusu ve ben-
zer alanlardaki profesyonellerin rollerinin farkl›-
l›¤›n›n bilinmemesidir. Örgütle ilgili etmenler ise;
ortam›n uygunsuzlu¤u, yönetimin tavr› ve ata-
malardaki karars›zl›kt›r.

Ö¤retmenlerin ne gibi rehberlik hizmetlerini ye-

rine getirebileceklerini aç›klamak

Ö¤retmenler, ö¤rencilerinde gözledikleri sorun-
lar› okullar›ndaki rehberlik servislerinde çal›flan
uzmanlarla paylaflarak, hizmetin zaman›nda ulafl-
mas›n› sa¤layabilirler. Ö¤retmenler planlanm›fl
rehberlik hizmetlerinde görev alman›n yan› s›ra,
güncel sorunlara yönelik ek desteklerin de dev-
reye girmesine arac›l›k edebilirler. Ö¤retmenler,
ö¤rencilerinden ve ailelerinden bu yönde talep-
ler gelse bile, kendi s›n›rlar›n› aflan konularda
yard›mc› olmaya giriflmeyip, gereken yard›m›n
zaman›nda ve etkili biçimde al›nmas›n› sa¤lay›c›
yol gösterici bir rol üstlenebilirler. Ö¤retmenler
kiflisel özelliklerini, mesleki rol ve güçlerini kul-
lanarak yard›m almaya iliflkin olumlu bir bak›fl
aç›s› gelifltirme yönünde, ö¤rencilerini ve ailele-
rini e¤iterek ve onlar› yönlendirerek çok önemli
bir ifllevde bulunabilirler.
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1. Psikolojik dan›flma, rehberlik ve psikoterapi dalla-
r›nda hizmet veren personelle ilgili afla¤›dakilerden han-
gisi do¤rudur?

a. Psikolojik dan›flmay›, bu alanda e¤itim görmüfl
olanlar yapabilir.

b. Psikolojik dan›flmay›, ö¤retmenler de yapabilir.
c. Rehberlik etkinliklerini, sadece bu alanda uz-

man olanlar yapabilir.
d. Psikoterapi yapabilmek için psikolojik dan›flman

olmak yeterlidir.
e. Psikoterapiyi, ö¤retmenler de yapabilir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi psikolojik dan›flma mesle¤i-
nin özelliklerinden biridir?

a. Ruh hastal›klar›n›n tedavi edilmesini sa¤lar.
b. Kifli için çevredeki uygun olanaklar hakk›nda

bilgi verir.
c. Kiflinin kendini gelifltirme güdüsünü temel al›r.
d. Kiflinin yak›n çevresindeki kiflilere bilgi verilme-

sini içerir.
e. Ö¤retmenler taraf›ndan yürütülür.

3. Bir anaokulunda, anne babalara yönelik olarak “et-
kili ödül ve ceza yöntemleri” konusunda bir konferans
düzenlenecek olsa, bu çal›flma, afla¤›daki bafll›klardan
hangisinin kapsad›¤› bir etkinli¤e örnek olur? 

a. Psikolojik dan›flma
b. Psikoterapi
c. Rehberlik 
d. Psikolojik dan›flma ve psikoterapi
e. Rehberlik ve psikoterapi

4. Terapötik iletiflimle ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Terapistle hasta aras›ndaki iletiflim biçimidir.
b. Kiflileri gelifltirici bir iletiflim türüdür.
c. Böyle bir iletiflimi kurabilmek için uzman olmak

gerekmez.
d. Terapistin ortamda bulunmas›n› gerektirmeyen

bir iletiflim türüdür.
e. Sa¤l›kl› bir iletiflim türüdür.

5. Kiflili¤i tan›mada ölçme araçlar›n›n kullan›lmas› aç›-
s›ndan afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Ölçekler kiflili¤in tan›mlanmas› için kaç›n›lmaz
araçlard›r.

b. Ölçekler kiflili¤in tan›mlanmas›nda amaç de¤il,
araçt›rlar.

c. Ölçekler psikolojik dan›flma sürecinde olmazsa
olmaz araçlard›r.

d. Bir branfl ö¤retmeni kiflilik özelliklerini ölçen öl-
çeklerini uygulayamaz ama yorumlayabilir.

e. Bir branfl ö¤retmeni ö¤rencilerinin kiflilik özel-
liklerini ölçmek için ölçekleri uygulayabilir.

6. Ö¤retmenlerin rehberlik hizmetlerini yerine getir-
meleriyle ilgili afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Güncel sorunlarla ilgili programlar›n gelifltiril-
mesine öneri getirebilirler.

b. Ö¤rencilerde gözledikleri sorunlar› rehberlik
servislerine iletebilirler.

c. Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinde görev
alabilirler.

d. Aileleri rehberlik hizmetlerinden yararlanmaya
yöneltebilirler.

e. Ruh sa¤l›¤› bozuk ö¤rencilerini psikiyatriste sevk
edebilirler.

7. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’de ilk ve ortaö¤re-
tim okullar›nda psikolojik dan›flma uygulamalar›n› zor-
laflt›ran mesleksel etmenlerden biri de¤ildir?

a. Mesle¤in yeterince tan›nmam›fl olmas›
b. Psikolojik dan›flmanlar›n yeterince e¤itilmemifl

olmas›
c. Mesleklerin s›n›rlar›n›n yeterince bilinmemesi
d. Uygulama ortam›n›n olmamas›
e. Farkl› meslek elemanlar› aras›nda eflgüdüm ek-

sikli¤inin bulunmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi bir psikolojik dan›flmanda
bulunmas› gereken özelliklerden biri de¤ildir?

a. Sevecen olmas›
b. ‹yi bir dinleyici olmas›
c. Sab›rl› olmas›
d. Sözel becerilerinin geliflmifl olmas›
e. Hoflgörülü olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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9. Psikolojik dan›flma, rehberlik ve psikoterapiyle ilgili
afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Psikolojik dan›flma ve rehberlik birer ba¤›ms›z
meslektir.

b. Psikoterapi, psikolojik dan›flma ve rehberli¤in
birlefliminden oluflur.

c. Psikolojik dan›flma ve rehberlik bir disiplinin ad›
olmas›na ra¤men, birbirinden nitelik fark› olan
hizmetleri içerir.

d. Psikoterapi, kiflilerin bilgiye nas›l ulaflabilecek-
lerinin yollar›n› göstermedir.

e. Psikoterapi, psikolojik dan›flma ve rehberlik bir-
birlerinin yerine kullan›labilen kavramlard›r.

10. Psikolojik dan›flma iliflkisinde empatik anlay›flla ilgi-
li afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Dan›flan›n dan›flmanla ilgili bilgi toplamas›n›
sa¤lar.

b. Dan›flman›n kendi de¤er yarg›lar›ndan ba¤›ms›z
olmas›n› gerektirir.

c. Dan›flan ve dan›flman aras›nda sevgi oluflumunu
sa¤lar.

d. Dan›flman›n profesyonel yard›m çabalar›n›
olumsuz olarak etkiler.

e. Dan›flman›n nesnellikten olabildi¤ince uzak ol-
mas›n› gerektirir.

Bala’da ö¤rencilere psikolojik destek

Bala -AA- Ankara’n›n Bala ilçesindeki depremlerle ilgi-
li olarak, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ünce, idareci, ö¤ret-
men, ö¤renciler ile velilere ‘’psikolojik destek’’ için ça-
l›flma bafllat›ld›. 50 uzman›n kat›l›m›yla, ‘’Depremin et-
kilerinin, en az düzeye çekilmesi’’ ve ‘’E¤itimin normal-
leflmesi’’ için program uygulanacak.
Müdürlük bünyesindeki 15 psikososyal ekip, deprem-
deki psikolojik yaralar› sarmak için harekete geçti.
Öncelikle, 1 fiube Müdürü ve 5 uzmandan oluflan ekip,
geçen hafta Bala’daki tüm okul müdürleriyle toplant›
yapt›. Toplant›da, idarecilerin bu olaydaki duruflunun
önemli oldu¤una iflaret edilerek, flu görüfller vurguland›:
“Ö¤retmen ve ö¤renci, sürekli deprem tedirginli¤iyle
derse girerse, orada sa¤l›kl› e¤itimden söz edilemez.
‹dareciler olarak ö¤retmenlere ve ö¤rencilere liderlik
yapan insanlars›n›z. Öncelikle siz panik yapmayacaks›-
n›z. Siz panik yaparsan›z, sa¤lam durufl göstermezse-
niz, ö¤retmen ve ö¤renciler de olumsuz etkilenir. Bun-
dan sonra neler yap›lmas› konusunda so¤uk kanl›l›kla
hareket etmelisiniz. E¤er, sa¤l›kl› bir yönetim sergile-
mezseniz, do¤ru bilgilendirme yapmazsan›z, panik olu-
flur. Bu, bir kriz yönetimidir. Bu krizi de do¤ru ve sa¤-
l›kl› olarak yönetmenizi bekliyoruz.’’

-Psikososyal destek-

15 müdahale ekibinden en az 50 uzman, bugünden iti-
baren, depremin en fazla etkiledi¤i Afflar Beldesi ve So-
fular köyündeki okullar baflta olmak üzere tüm okullar-
da, ö¤retmen, ö¤renci ve velilere yönelik, psikososyal
destek çal›flmalar›na bafllayacak.
Öncelikle ö¤retmen, ö¤renci ve veliler üzerindeki dep-
rem etkilerinin en aza indirilmesi için çal›flma yürütü-
lecek.
Ö¤retmenlerle en az 3 gün süreli çal›flma yap›lacak.
Ö¤retmenler üzerindeki deprem etkilerinin azalt›lmas›
için çal›flma yap›l›rken, ö¤retmenlere de ö¤renciler üze-
rindeki etkilerin azalt›lmas› konusunda neler yapabile-
cekleri, uygulamal› olarak anlat›lacak. Ard›ndan ö¤ren-
ciler ve velilerle de uygulamalar gerçeklefltirilecek.
Çal›flmalar›n temel amac›n›n, idareci, ö¤retmen, ö¤ren-
cilerin rehabilitasyonu, ‘’Depremin etkilerinin, en az
düzeye çekilmesi’’ ve bir an önce ‘’e¤itimin normallefl-
mesini’’ sa¤lamak oldu¤u bildirildi.

Kaynak: http://www.gencbilim.com/haber/haber_bi-
lim_goster.php?id=13710 (Eriflim Tarihi: 16.01.2008)

Yaflam›n ‹çinden
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” bölümünü gözden
geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojik Dan›flma”
bölümünü gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik” bölümünü
yeniden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojik Yard›m”
bölümünü geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojik Dan›flma Nedir?
Ne De¤ildir?” bölümünü gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlerin Yapabile-
cekleri Rehberlik Hizmetleri” bölümünü göz-
den geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Meslekle ‹lgili Etmenler”
bölümünü gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojik Dan›flmada
Bulunmas› Gereken Özellikler” bölümünü göz-
den geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojik Dan›flman›n
Rehberlik, Psikiyatri ve Psikoterapiden Farklar›”
bölümünü gözden geçiriniz

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojik Dan›flmanda
Bulunmas› Gereken Özellikler” bölümünü göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Psikolojik dan›flma, psikiyatrik yard›m de¤ildir. Psiko-
lojik dan›flma, telkinde bulunma ifllemi de de¤ildir. Psi-
kolojik dan›flma, ruh sa¤l›¤› bozuk olan kiflileri hedef
almaz. Psikolojik dan›flman›n hedef kitlesi, ruhsal an-
lamda “sa¤l›kl›” bireylerdir. Dolay›s›yla kiflilik bozuk-
luklar›n› tedavi etmek amac›yla yürütülmez. Dan›flma
sürecinden yararlanabilmesi için, dan›flan›n kendisinin
ve çevresinin fark›nda olmas›, gerçeklerden kopmam›fl
olmas› gerekir. Çünkü böylece, psikolojik dan›flma sü-
recinde psikolojik dan›flman›n yol göstermesiyle, dan›-
flan kendini, çevresindeki insanlar›, yaflam›n›, öncelik-
lerini, sorunlar›n› ve çözüm yollar›n› daha gerçekçi bir
biçimde görme flans› elde edecektir. Psikolojik dan›fl-
ma, an›lan meslek d›fl›ndaki bireyler taraf›ndan sunu-
lamayan bir meslektir. Çünkü psikolojik dan›flman›n
mesleki etkinlikleri baz› tekniklerin kullan›m›n› gerek-
tirir. Bu teknikler de en az lisans düzeyinde bir e¤itimi
gerektirmektedir.

S›ra Sizde 2

Rehberlik; ruh sa¤l›¤› yerinde olan kiflilere bilgiye ulafl-
ma yollar›n›n ipuçlar›n›n verildi¤i, bu hizmeti verebil-
mek için, psikolojik dan›flmada oldu¤u kadar özel bir
e¤itim alman›n gerekmedi¤i, kiflinin kendisi için en
do¤ru karar› alabilece¤i ve uygulayabilece¤ine olan
inanç üzerine yap›lanm›fl bir hizmet türüdür. E¤itim or-
tamlar›nda daha ekonomik olmas› nedeniyle ço¤un-
lukla büyük gruplara yönelik olarak gerçeklefltirilir. Su-
nulan bu hizmetle, bireylere kendilerini gelifltirmeleri,
sa¤l›kl› ve üretken olmalar› gibi hedeflere ulaflmalar›n-
da yard›mc› olunur. Rehberlik; bireylerin kendileri için
sa¤l›kl› ve ifllevsel olan hedefleri belirlemelerine, bu
hedeflere ulaflma olanaklar›n› ve kaynaklar›n› bulmala-
r›na, onlar› bilgilendirerek yard›m etmektir. Rehberlik,
kiflinin kendisi ve çevresiyle ilgili bilgileri toplamaya
arac›l›k eden bir iflleve sahiptir. Rehberlik hizmetleri;
kiflisel özelliklerin yan›nda, kiflinin içinde bulundu¤u
ya da bulunmak istedi¤i çevreye iliflkin bilgilerin top-
lanmas›na, gereksinim duyan kiflilere ulaflt›r›lmas›na
ortam yarat›r. ‹fllevleri e¤itim, sa¤l›k, endüstri vb gibi
çok çeflitli alanlar› kapsamaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

S›ra ‹ntihar düflünceleri olan bir kifliye, yard›m edebile-
cek meslekler elemanlar› psikiyatristler ve klinik psiko-
loglard›r. Çünkü kiflinin kendi yaflam›n› sonland›rma
düflüncesi, çok ciddi kiflilik problemlerinin veya ruhsal
bozukluklar›n bir sonucu olabilmektedir. Duruma göre,
böylesi sorunlar karfl›s›nda hastalar hastaneye yat›r›la-
bilmekte veya ilaç tedavisi uygulanabilmekte veya psi-
koterapi uygulanabilmekte, baz› durumlarda da bunla-
r›n tümü birlikte uygulanabilmektedir. Bu süreç de has-
tanelerin psikiyatri kliniklerinde gerçekleflmektedir.

S›ra Sizde 4

Psikolojik dan›flma, bireylerin gündelik yaflamlar› de-
vam ederken de kendilerini daha iyi tan›mak, fark›nda
olmad›klar› yönlerini keflfetmek, kendilerini gelifltirmek
amaçlar›na hizmet edebilmektedir. Psikolojik dan›flma,
yaflam ak›fl›ndaki aksamalar s›ras›nda yaflanan zorlan-
ma dönemlerini atlatmak için de baflvurulabilecek bir
aland›r. Örne¤in, üniversite tercihi yapma konusunda
yaflanan karars›zl›klarda, farkl› bir kentte yaflamaya bafl-
lan›ld›¤›nda yeni ortama uyum sa¤lamada, fleker hasta-
l›¤› v.b. gibi süre¤en bir hastal›k teflhisi konuldu¤unda
yaflam›nda düzenlemeler yapmak zorunda oldu¤u fikri-
ne al›flmada, s›nav kayg›s›yla bafla ç›kmay› ö¤renmede,
insanlarla iletiflimini koparmadan ama, kendi de incin-
meden “hay›r diyebilmeyi” ö¤renmede, hamile olup an-
ne olmaya henüz kendini haz›r hissetmemede, efller
aras›nda uyum problemleri oldu¤unda, öfkesini kontrol
etmeyi ö¤renmede ve buna benzer durumlarda uygun
adrestir.

S›ra Sizde 5

Alan d›fl›ndan kiflilerden psikolojik dan›flma hizmeti al-
d›¤›m›z› varsayd›¤›m›zda; gereken yard›m›n al›nmas›
engellenecek veya ertelenmesine, gecikmeye neden
olunabilecek, belki de sorunun daha büyük boyutlara
ulaflmas›na ve psikiyatrik yard›mla çözümlenebilir bir
hale gelmesine neden olunabilecektir. 

S›ra Sizde 6

Bir arkadafl›m›zla konuflurken, “kendimi bir an senin
yerine koydum da, ben bunlar› yaflam›fl olsam ..... ya-
pard›m” ifadesi, empati ifadesi de¤ildir. Çünkü empati
kurabilmek için geçici bir süre için, kendimizi karfl›s›n-
daki insan›n yerine koyarak, dünyaya onun pencere-
sinden bak›p, tekrar nesnelli¤ine geri dönmemiz gere-
kir. Oysa bu örnekte onu dinlerken, olaya onun bak›fl
aç›s›ndan bakm›yoruz, aksine, anlat›lanlara kendi bak›fl
aç›m›zla ve kendi de¤er yarg›lar›m›zla yaklafl›yoruz.
E¤er empati kurmaya çal›fl›p, yani onun dünyas›na onun
penceresinden bak›p, bir duygusunu örne¤in hayal k›-
r›kl›¤› yaflamakta oldu¤unu fark etmiflsek, ifademiz; bi-
raz da soru cümlesi tonuyla “O s›rada hayal k›r›kl›¤› ya-
flad›n.” fieklinde ise bu empati ifadesi olacakt›r. E¤er bu
tepkimiz do¤ruysa, karfl›m›zdaki anlafl›ld›¤›n› hissetme-
nin rahatl›¤›n› yaflar, ama ifademiz onu yans›tmayabilir
de; yaflad›¤› baflka bir duygu da olabilir. Yine de onu
anlama çabam›z› fark edecektir. ‹nsan iliflkilerinde, bu
çaba bile, hiç az›msanmayacak bir yard›m giriflimidir. 
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Bilgi Verme 
Hizmetleri

Yaflam, sürekli bir uyum çabas›d›r. Yaflad›¤›m›z sürece gerek kendi özelliklerimiz,
gerekse çevremizdeki koflullar sürekli de¤iflir. ‹flte bu de¤iflime uyum sa¤lamak için
hem kendimize, hem de çevremizdeki durum ve koflullara iliflkin bilgi almak, bu
bilgiyi iflleyip de¤erlendirerek uyum çabam›z› sürdürmek zorunday›z. Bireyin, bu-
lundu¤u çevreye uyum sa¤lamas›, yeni kararlar al›r ve yeni seçimler yaparken ge-
rek duydu¤u bilgileri alabilmesi için, rehberlik hizmetleri içinde “Bilgi Verme Hiz-
metleri”nin çok önemli bir ifllevi vard›r. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Bilgi verme hizmetlerinden, oryantasyon hizmetinin amaç, ifllev ve ilkelerini
kayvrayabilecek,
Rehberlikte kiflisel, sosyal, e¤itsel ve mesleki bilginin yeri, önemi ve ifllevlerini
aç›klayabilecek,
Grup rehberli¤inin niteli¤ini ve grupla psikolojik dan›flmadan fark›n› kavra-
yabileceksiniz.

N

N

N
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• G‹R‹fi
• B‹LG‹ VERME H‹ZMETLER‹

• Oryantasyon Hizmeti (Yeni Ortama Al›flt›rma)
• Oryantasyon (Duruma Al›flt›rma) Program›

• K‹fi‹SEL-SOSYAL-E⁄‹TSEL VE MESLEK‹ B‹LG‹
• Kiflisel ve Sosyal Bilgi
• E¤itsel Bilgi
• Mesleki Bilgi
• Mesleki ‹nceleme ve Bilgi Verme
• Bir Meslek ile ‹lgili Bilinmesi Gereken Bilgiler
• Mesleki Bilgilerin Paylafl›lmas›

• GRUP REHBERL‹⁄‹

Örnek Olay

Halime han›m ilkokul ö¤retmeniydi. Okulun en disiplinli, en çal›flkan ö¤retmenle-
rindendi. Ayn› disiplini o¤lu Emre’ye de uygulard›. Emre, ilkokula bafllayaca¤› s›-
rada Halime Han›m eflinden ayr›lm›fl, o¤lunu yaln›z yetifltirmek zorunda kalm›fl-
t›. Emre ilkokula çok zor uyum sa¤lam›fl, okul ortam›na bir türlü al›flamam›flt›.
Ödev yapmaktan hofllanm›yordu. Halime Han›m akflamlar› çal›flma masas›na
Emre ile oturuyor, onun ödevlerini yapmas›n› denetliyor, derslerini çal›flt›r›yordu.
‹lkö¤retim boyunca bu al›flkanl›k sürdü. Annesi masaya oturmazsa Emre kesinlik-
le ödevlerini yapm›yordu. 

Emre bu zorlu çal›flma ortam›nda ilkö¤retimi baflar›yla bitirerek, Annesinin
tercihi do¤rultusunda Anadolu Lisesine girdi. O yaz tatil yapmad›lar. Halime Ha-
n›m o¤lu için ne kadar özveride bulundu¤unu her f›rsatta etraf›ndakilere gösteri-
yordu. O¤lunu 5 dk. bile çal›flma masas›nda yaln›z b›rakmad›¤›n›, bütün s›nav
haz›rl›¤›n› birlikte yapt›klar›n›, hatta gece test sorular›n› önce kendisi çözüp sonra
Emre’yle birlikte çözdüklerini anlat›yordu.

Anadolu Lisesinde ifller biraz güçleflti. Anne yine o¤luyla çal›flma masas›na
oturuyor ve onunla birlikte çal›fl›yordu ama, baz› derslerde Emre’ye yard›m etme-
si güçleflmiflti. Bir süre sonra, bu duruma çözüm olarak üniversiteli bir ö¤renci bu-
lundu. Her gün gelip 3 saat Emre ile “etüd çal›flmas›” yap›yor, ona derslerinde yar-
d›mc› oluyordu. Bu s›rada Halime Han›m da masada oturuyor ve olan› biteni
kontrol ediyordu. Özellikle Emre okumay› sevmedi¤i için baz› dersleri yine annesi
okuyor ve o¤luna anlat›yordu. Ders notlar›n› ve ödevlerini annesi temize çekiyor,
di¤er çal›flmalar› da üniversiteli ö¤renciyle birlikte yap›yordu. Bir yandan da üni-
versiteye haz›rl›k için özel ders al›yordu. 

Lise güçlükle bitti ve Emre baflka bir ilde “Endüstri mühendisli¤i” bölümünü ka-
zanarak üniversiteye bafllad›. Halime Han›m emekliye ayr›ld›, Emre’nin e¤itim gö-
rece¤i ile tafl›nd›lar. Bafllang›çta sorun yok gibiydi. Derken ilk yar›y›lda sorunlar
ç›kmaya bafllad›. Annesi Emre’yi çal›flmas› için zorlad›¤›nda, Emre sinirleniyor,
karfl› ç›k›yordu. Üniversitede hocalar bask› yapm›yordu, s›navlara kadar çal›flma-
s› gerekmedi¤ini, herkesin öyle yapt›¤›n› söylüyordu. Ancak finaller geldi¤inde ay-
n› haftada 6 s›nav birden vard›. Tüm konular birikmiflti. Arkadafllar›ndan ald›¤›
fotokopiler binlerce sayfaya ulafl›yordu. Üstelik annesi de bu konular› anlam›yor-
du. K›sa sürede bu durum karfl›s›nda çaresizli¤ini gördü, ikisinde de baflar›s›z ol-
du. Dönem sonu notlar›n› gören Halime Han›m kriz geçirdi. Nerde hata yapm›flt›?
Sorunun ne oldu¤unu bulam›yor ve “o¤lu için saç›n› süpürge etti¤i” halde bu du-
ruma neden düfltüklerini anlayam›yordu.
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G‹R‹fi
Önceki bölümlerde aç›kland›¤› gibi, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri, k›-
saca, ö¤rencinin tüm olarak geliflimi ve uyumuyla ilgili hizmetleri ifade etmektedir.
Bu geliflim süresi içinde ö¤renci gerek kendisine iliflkin bilgiler, gerekse çevresin-
deki koflul ve olanaklara iliflkin bilgilere ihtiyaç duyar. Çünkü; bireyin kendini ger-
çekçi bir biçimde tan›yabilmesi, kendine uygun seçimler yapabilmesi, kendisi için
en uygun kararlar alabilmesi, çevresine dengeli ve sa¤l›kl› bir uyum yapabilmesi,
ilgi ve yeteneklerini gelifltirerek kapasitesini ortaya koyabilmesi, kullan›labilmesi;
k›sacas› kendini gerçeklefltirebilmesi için süreç içinde do¤ru, yeterli, gerçekçi bil-
gilerle desteklenmesi gereklidir.

Bilgi verme hizmeti, e¤itim sürecinde rehberlik hizmetleri kapsam›nda, her dü-
zeyde gerekli ve önemli bir hizmet grubunu oluflturur. Okulöncesi e¤itimden yük-
sek ö¤renim sonuna dek, her aflamada, ö¤rencinin geliflimine yönelik ihtiyaç duy-
du¤u bilgileri onun yarar›na sunmak, gerek rehberlik uzman›n›n, gerekse s›n›f ö¤-
retmenlerinin önemli rolleri aras›ndad›r.

Bilgi verme hizmetleri ö¤rencinin geliflim alan›na göre; kiflisel, sosyal bilgiler,
e¤itsel bilgiler ve mesleki bilgiler olarak tasnif edilebilir. Bu bilgiler bireye ya da
gruba sunulabilir. Okullarda bilgi verme hizmetlerinde daha çok grup rehberli¤i
yöntemi tercih edilir.

Bu bölümde, öncelikle ö¤rencinin yeni girdikleri ortam› tan›y›p uyum sa¤lama-
lar›na yönelik olarak düzenlenen oryantasyon hizmetlerine yer verilmifltir. Çünkü;
ö¤rencinin yeni ortama iliflkin edindi¤i ilk bilgiler onun okul yaflam›ndaki geliflim
ve uyumunu etkiler. Daha sonra ö¤rencinin geliflim alanlar›na göre; kiflisel, sosyal,
e¤itsel ve mesleki bilgilerin neler oldu¤u ve nas›l yararlanaca¤› aç›klanm›fl ve bö-
lüm sonunda bilgi verme hizmetlerinde kullan›lan bir yöntem olarak grup rehber-
li¤inden söz edilmifltir.

Ünitenin incelenmesi s›ras›nda anlafl›laca¤› gibi, bu hizmetler, okuldaki rehber-
lik uzman›yla birlikte tüm ö¤retmenlerin, yönetici ve veliler, hatta çevredeki kifli ve
kurumlar›n deste¤i ve iflbirli¤i ile yürütülür.

B‹LG‹ VERME H‹ZMETLER‹
Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik alan›nda “Bilgi Verme Hizmetleri” çok önemli ve
vazgeçilmez bir yer tutar.

Daha önce rehberli¤in amac›nda ortaya koydu¤umuz gibi bireyin kendini ger-
çeklefltirebilmesi için öncelikle kendini tan›mas› ve bulundu¤u çevrede, içinde ya-
flad›¤› toplumda kendini nas›l gelifltirebilece¤ini iyi de¤erlendirmesi gerekir. ‹flte
bilgi toplama hizmetleri, ö¤rencinin gerek duyabilece¤i her türlü bilgiyi onun ya-
rarlanmas›na sunmak için yap›lan çal›flmalard›r. Örne¤in; seçmeli derslerin bulun-
du¤u bir sistemde ö¤renciye seçmeli derslerin kapsam›, amac›, kazand›racaklar›
hakk›nda bilgi verilmesi gerekir. Ya da temel e¤itim sonunda ö¤rencilere gidebile-
cekleri çeflitli liseler, bunlar›n yap›s›, niteli¤i, girifl koflullar› gibi bilgiler verilebilir.
Ayn› flekilde lise ö¤rencilerine de üst e¤itim kurumlar›, üniversiteler ve koflullar›
vb. bilgiler verilmesi gerekir. Özellikle mesle¤e yönelmede, meslekleri tan›tmak
amac›yla güncel ve yeterli bilgilerin verilmesi gençlerin do¤ru ve isabetli bir karar
vermelerine yard›mc› olacakt›r.

Bunlar›n yan› s›ra okuldaki ve çevredeki e¤itsel ve kültürel etkinlikler, yard›m
hizmetleri, yararlanabilecekleri kurumlar, yar› zamanl› ifl olanaklar›, mezun olduk-
tan sonraki ifl olanaklar› hakk›nda bilgiler... gibi ö¤rencinin kendini gelifltirmesi
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Bilgi verme hizmetleri
ö¤rencinin gerek
duyabilece¤i her türlü bilgiyi
onun yararlanmas›na
sunmak için yap›lan
çal›flmalard›r.



için ihtiyaç duyabilece¤i her türlü bilginin toplanmas›, tasnifi, ö¤rencinin yararlan-
mas›na sunulmas› ve paylafl›lmas› çal›flmalar› bu gruba girer.

Ö¤rencilere yönelik bilgi verme hizmetleri, onlar yeni bir okula bafllad›klar›n-
da (hatta daha önce), o ortama al›flmalar› için düzenlenen oryantasyon çal›flmalar›
içinde düzenlenir ve uygulan›r.

Oryantasyon Hizmeti (Yeni Ortama Al›flt›rma)
Bu hizmet okula yeni bafllayan ö¤rencilere, e¤itim y›l› bafl›nda, okulu, kurallar›n›,
iflleyiflini tan›tmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›layacaklar› hakk›nda
bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama k›sa sürede al›flmalar›na yard›mc›
olmak üzere yap›lan çal›flmalard›r. Daha genel anlamda, oryantasyon “yeni bir ifle,
yeni bir okula, üniversiteye giren kiflinin çevresine, ifline, okuluna al›flabilmesi için
bafllad›¤› ifl ya da okul çevresinde bulunan yetkililer taraf›ndan haz›rlanan özel ve
oldukça k›sa süreli bir e¤itim program›”d›r (Ceyhan 1995).

Bu hizmetin amac›na ulaflmas› için, henüz ö¤renciler okula gelmeden, ö¤retim
y›l›n›n bafl›nda, yeterli bir haz›rl›k yap›lmas›n› gerektirir. Genel olarak ö¤retimin
bafllad›¤› ilk hafta bu hizmetlere ayr›l›r. Oryantasyon hizmetleri kapsam›nda ne gi-
bi etkinlikler yap›labilir? Okula yeni gelen ö¤rencileri karfl›lama (s›cak bir “Hofl
geldin”), okulu ve birimlerini gezdirip tan›tma; disiplin, s›n›f geçme ve devam yö-
netmelikleri hakk›nda bilgi verme, kütüphane, yemekhane, ulafl›m vb. olanaklar
hakk›nda aç›klamalar yapma ve nas›l yararlanacaklar›n› gösterme; okuldaki etkin-
likler, varsa ö¤renci kulüpleri merkezi hakk›nda bilgi verme... Ayr›ca okulu ve çev-
reyi tan›t›m gösterileri, tan›flma çaylar›, çevreyi tan›ma gezileri... vb. etkinlikler
okulun özelli¤ine ve ihtiyaca göre düzenlenebilir. Bu etkinliklere ö¤renci velileri-
nin de kat›lmas› teflvik edilir. Bu hizmetlerin organizasyonu ve yürütülmesinde
kuflkusuz ö¤retmenlere önemli görev ve sorumluluklar düfler. Ayr›ca üst s›n›flarda-
ki ö¤rencilerden de yararlan›l›r. 

Böyle bir etkinlik anaokulundan üniversiteye dek, hangi e¤itim düzeyinde
olursa olsun, ö¤rencinin yeni geldi¤i bir ortamda karfl›laflabilece¤i güçlükleri en
aza indirerek, yeni bir duruma kolay al›flmas›n› sa¤lamak, kendini yaln›z ve çare-
siz hissetmesini önlemek amac›na yöneliktir. Böylece ö¤rencinin k›sa sürede tan›-
y›p uyum sa¤lad›¤› bir e¤itim ortam›nda daha baflar›l› olmas› beklenir. Ö¤renme-
ye karfl› güdülenmesi artar. Baz› sorunlar›n ç›kmas› engellenebilir. Bu bak›mdan
oryantasyon hizmetinin “Uyum sa¤lay›c›” ifllevinin yan› s›ra “koruyucu ve önleyi-
ci” bir ifllevi de vard›r.

Oryantasyon hizmetlerinin kapsam›na, derslerin amaçlar›n›n, çal›flma yöntem-
lerinin aç›klanmas› ve “çal›flma becerileri”nin kazand›r›lmas›na yönelik uygulama-
lar da al›nabilir. Ayr›ca gençlerin sorunlar›na yönelik konferanslar, söylefliler dü-
zenlenebilir. Önemli olan ö¤rencinin ihtiyaçlar›na, okulun amaç ve koflullar›na gö-
re ö¤renci geliflimine ve uyumuna hizmet edebilecek bir program›n okulca haz›r-
lan›p uygulanmas›d›r. 

‹lkö¤retime, ortaö¤retime ya da üniversiteye yeni bafllad›¤›n›zda ne gibi s›k›nt›lar ya-
flad›¤›n›z› an›ms›yor musunuz? Bunlar›n yaflanmamas› için neler yap›lmas› gerekti¤ini
tart›fl›n›z.
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Oryantasyon hizmeti,
ö¤rencileri yeni bir duruma
ve yeni ortama al›flt›rma
amac›na yöneliktir.

Uyum: Bireyin ihtiyaçlar›n›
çevreyle çat›flmaya
düflmeden karfl›lay›p denge
içinde olma hali.
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Oryantasyon (Duruma Al›flt›rma) Program›
Bu hizmetler, her e¤itim kademesinin bafl›nda, okula yeni bafllayan ö¤renciler ve
ara s›n›flara baflka okullardan gelen ö¤rencilere yönelik olarak onlar›n yeni ortam›
tan›y›p, uyum sa¤lamalar›na yard›m hizmeti olarak sunulur.

Oryantasyon hizmeti, ö¤rencilerin yeni ortam olarak okulu ve bulundu¤u çev-
reyi tan›mas›, ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›layaca¤›n› ö¤renmesi, birlikte e¤itim yapaca¤›
kiflilerle tan›flmas›, onlar›n bu yeni ortama çabuk ve kolay uyum sa¤lamas›, ö¤ren-
meye güdülenmesi, böylece bafllad›¤› e¤itim sürecinde baflar›l› olmalar› aç›s›ndan
son derece önemli ve çok gerekli hizmetlerdir (Tan 1992; Tuzcuo¤lu 1996; Ceyhan
1995; Yeflilyaprak 1992).

Kapsam›
Bir oryantasyon program›n›n kapsam›nda yer alacak etkinlikler, ö¤rencilerin geli-
flim özellikleri, e¤itim kademesi, okulun olanak ve koflullar›, çevrenin özelliklerine
göre de¤iflebilir. Genel olarak afla¤›daki hizmetlere oryantasyon program› kapsa-
m›nda yer verilebilir:

• Ö¤rencilere okulun çeflitli birim ve bölümlerinin fiziki alan olarak tan›t›lmas›
• Okulun kuruluflu, tarihçesi, bölümleri, ders programlar›, mezunlar›n gitti¤i

üst okul, ifl alanlar› hakk›nda bilgi verilmesi
• Okulun iflleyifli ve okulda uygulanan kurallar, yönetmeliklerin (s›n›f geçme,

disiplin yönetmeli¤i vb.) aç›klanmas›
• Okuldaki ö¤retim, yönetim ve yard›mc› personelin, görev ve sorumlulukla-

r›n›n tan›t›lmas›
• Okuldaki e¤itsel, mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler, kulüpler, ö¤renci,

rehberlik servisi, vb. hakk›nda bilgi verilmesi
• Ö¤rencilere okulda ihtiyaçlar›n› nerelerden nas›l karfl›layacaklar› hakk›nda

bilgi verilmesi, yararlanabilecekleri olanaklar›n aç›klanmas› (sa¤l›k, beslen-
me, kredi vb. olanaklar)

• Velilerin okul personeli ve birbiriyle tan›flmas›
• Okulun bulundu¤u çevrenin sosyo kültürel nitelikleri hakk›nda bilgi verilmesi
• Çevrede ö¤rencilerin yararlanabilece¤i kurum ve kurulufllar›n tan›t›lmas›

(postane, kütüphane, hastane, tiyatro vb. nerede ve nas›l yararlan›labilir)
• Etkin ö¤renme yöntemleri, ders çal›flma teknikleri hakk›nda bilgi ve beceri

kazand›r›lma
• Ö¤rencilerin birbirlerini ve üst s›n›flardaki ö¤rencileri tan›malar›n›, kaynafl-

malar›n› sa¤lay›c› sosyal etkinlikler ve e¤lenceler düzenlenmesi
• (Gereksinime göre baflka etkinlikler kapsama al›n›r).

Anaokulu ö¤rencileri için planlanan bir oryantasyon program› içinde nelerin yer alabile-
ce¤ini, gerekçeleri ile tart›fl›n›z. 

‹lkeleri 
1. Duruma al›flt›rma program›nda flu ilkeler benimsenmelidir:
2. Duruma al›flt›rma program› bütün yeni ö¤rencilere ulaflabilmelidir. Çünkü;

her ö¤rencinin böyle bir yard›ma ihtiyac› vard›r. 
3. Bu program okulun sürekli bir faaliyeti olmal›d›r. Her y›l, ö¤retim y›l› bafl›n-

da yo¤unlaflan bir program›n yan› s›ra, ö¤rencilerin etkin çal›flma yöntemle-
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rini ö¤renmeleri, e¤itsel kol faaliyetlerine kat›lmalar›, çevredeki tiyatro, ope-
ra, kültür merkezi vb. yerlerdeki gösteri ve faaliyetlere kat›larak bu gibi yer-
leri ö¤renmeleri gibi etkinliklerle ö¤retim y›l› içinde de devam etmelidir. 

4. Duruma al›flt›rma program›, bütün faaliyetleri ayr›nt›lar›yla haz›rlanm›fl bir
program olmal›d›r. Tüm rehberlik faaliyetlerinde oldu¤u gibi burada da
planl› etkinlikler esast›r. 

5. Bu program çeflitli faaliyetler içermelidir. Sadece bir aç›fl konuflmas› ve oku-
lun gezdirilmesi, oryantasyonu amac›na ulaflt›rmaz. Amaçlara ulaflmay› sa¤-
layacak farkl› etkinliklere yer verilmelidir. 

6. Tan›ma, uyum sa¤lama ve ö¤renmeyle ilgili, ö¤rencilerin geliflim dönemi
gere¤i, daha çok ortak ihtiyaç ve problemler bu etkinliklerde a¤›rl›k merke-
zini oluflturmal›d›r. 

7. Bu program›n uygulanmas›nda okuldaki tüm görevliler iflbirli¤i içinde olma-
l›d›r. Üst s›n›ftaki ö¤rencilerden yararlan›lmal›, çevredeki kurum ve kurulufl-
lardan destek ve yard›m al›nmal›d›r.

8. Oryantasyon program› velileri de kapsamal›d›r. Çocu¤un yaflam›n›n önemli
bir k›sm›n› geçirece¤i okul ortam›n› tan›mas›, okula karfl› olumlu bir tav›r al-
mas›, sonraki çal›flmalarda iflbirli¤ine uygun bir iletiflim yarat›labilmesi aç›-
s›ndan bu programa velilerin de kat›lmas› olumlu sonuçlar sa¤lar.

9. Oryantasyon program›n sonucunda bir “de¤erlendirme” yap›lmas›, program›n
hedeflere ulaflma derecesini, aksayan ve eksik yönlerini ortaya konulmas›n›,
böylece sonraki y›llarda program›n gelifltirebilmesi aç›s›ndan gereklidir.

10.Oryantasyon program›n›n uygulanmas›nda rehberli¤in genel felsefesi ve il-
keleri esas al›nmal›d›r.

11. Program içinde, özürlü ve özel gereksinimi olan ö¤renciler saptanarak ge-
rekli düzenlemeler yap›lmal› ve programdan onlar›n da en iyi derecede
yararlanmalar› için çaba harcanmal›, ayr›ca okula uyumlar› için önlemler
al›nmal›d›r.

K‹fi‹SEL, SOSYAL, E⁄‹TSEL VE MESLEK‹ B‹LG‹
Ö¤rencilerin geliflim alanlar›, rehberlik hizmetleri aç›s›ndan; kiflisel ve sosyal, e¤it-
sel, mesleki geliflim olarak nitelendirilebilir. Asl›nda geliflim bir bütündür ve bu ka-
tegoriler, sadece inceleme kolayl›¤› sa¤lar. Bu üç geliflim alan›nda bireyin yeterlik
kazanmas› için, gereksinim duyaca¤› bilgilerin kazand›r›lmas›, rehberlik hizmetle-
ri içinde önemli bir yer kapsar. Bu bölümde bu üç geliflim alan›na yönelik olarak
bilgi verme hizmetleri incelenmifltir. 

Kiflisel ve Sosyal Bilgi
Kiflisel ve soysal geliflime yönelik rehberlik hizmetleri “Kiflisel Rehberlik” olarak da
isimlendirilebilir. Kiflisel rehberlik hizmetleri; ö¤rencinin bir birey olarak “Yaflama-
y› ö¤renmesi” yani yaflamda ihtiyaçlar›n› ve geliflim görevlerini çevreye ters düfl-
meden karfl›layarak, kiflisel doyuma ulaflabilmesi için yap›lan yard›mlard›r. (Dink-
mayer 1973). Bu yard›m hizmetleri içinde ö¤rencinin kendisine, özelliklerine, so-
runlar›na, ihtiyaçlar›na yönelik bilgilerle sosyal bir varl›k olarak, baflka insanlar› ta-
n›ma, anlama, iletiflim kurma ve sosyalleflmeye yönelik bilgi ve beceriler kazanma-
s› amaçlan›r. 

O halde hangi yafl düzeyinde hizmet ediyorsa ö¤retmenin öncelikle o dönem-
deki çocuklar›n geliflim görevlerini ve ihtiyaçlar›n› tan›mas› ve çocu¤a da bu konu-
larda bilgi vererek geliflimini desteklemesi gereklidir. Bu konudaki bilgiler 9. üni-
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tede sunulmaktad›r. Çünkü; geliflimsel rehberlik anlay›fl›, ö¤rencilerin geliflim gö-
revlerini desteklemek anlay›fl› üzerine temellendirilmektedir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda çocu¤un, gencin kiflisel ve sosyal geliflimiyle ilgili bilgi-
ler kazanarak kendine ve çevresine uyum sa¤layabilmesi, olas› baz› sorunlara ilifl-
kin önceden “önleyici ve koruyucu” hizmetlerin sunulmas› bu kapsamda düflünül-
melidir. Örne¤in;

• Cinsiyet farkl›l›klar›, k›z erkek iliflkileri, aflk ve evlenmeyle ilgili konular
• Özbak›m becerileri
• Olumlu bir benlik alg›s› gelifltirme
• Arkadafl edinme ve sürdürme
• Sosyal beceriler kazanma
• Duygular› tan›ma ve ifade edebilme
• Öfkeyle bafla ç›kma vb.
Bu konularda da görülece¤i gibi, e¤itim süresince çocu¤un “yaflamay› ö¤ren-

mesi” temel amaçlardan biridir. Di¤er bir ifadeyle, kendini psiko sosyal bir varl›k
olarak anlamas› ve kabul etmesi, fiziki ve sosyal çevresini gerçek boyutlar›yla tan›-
yarak kendi yetenek ve potansiyelini bu koflullar içinde en iyi flekilde kullanabil-
mesine yard›m etmek esast›r. Böylece, engelleyici heyecan gerginlikleri ve üzün-
tülerden kurtulan, sosyal iliflkilerinde etkili olma becerileri gelifltiren birey, daha
verimli bir ö¤renme ve geliflme oluflumunun içinde olacakt›r (Tan; 1992).

K›sacas›, kiflisel ve sosyal geliflime yönelik olarak bilgi verme hizmetleri afla¤›-
daki yeterlikleri kazand›rmaya çal›fl›r;

• Kendini anlama ve kabul etme
• Ailenin de¤erini anlama ve kabul etme
• Toplum olgusunu anlama
• Karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve yürütme
• Kendini tehlikelerden koruma ve yaflam› güvenli sürdürme
Kiflisel ve sosyal geliflim ile çocuklara yeterlik kazand›r›lmas› sürecinde, kuflku-

suz ö¤retmen ve velilere ek bilgi verme hizmetleri gereklidir. Çünkü; çocu¤un ge-
liflimini etkileyen, onunla etkileflime girenlerin oluflturdu¤u psiko sosyal çevre ço-
cu¤un kiflili¤ini etkiler. Bu nedenle gerek ö¤retmen, gerekse veliler aç›s›ndan ço-
cu¤a do¤ru davranmak ve geliflimini desteklemek çok önemlidir. Okul psikolojik
dan›flman›, veli toplant›lar›nda bu bilgileri anne babalar›n›n kavramas› ve çocukla-
r›na yönelik sa¤l›kl› tutumlar beslemesi için çal›flmal›d›r.

Rehberlik hizmetleri kapsam›nda çocuklar›n, içinde bulunduklar› geliflim döne-
mine özgü “geliflim görevlerini” baflarmalar› için, gerek duydu¤u bilgi ve becerile-
rin kazand›r›lmas› önem tafl›r.

Ergenlik dönemindeki geliflim görevlerini, etkileyici faktörleri dikkate alarak aç›klay›n›z.
Bu konuda rehberlik hizmetlerinin katk›s› ne olabilir, tart›fl›n›z.

E¤itsel Bilgi
E¤itim süreci, ö¤rencinin “ö¤renmesi ve baflar›l› olmas›” üzerine odaklanm›flt›r. Bu
nedenle rehberlik hizmetlerinden beklenen önemli ifllevlerden biri de “ö¤renmeyi
kolaylaflt›rma ve baflar›y› art›rma” konusuyla ilgili bilgi verme hizmetleridir. E¤itsel
bilgi verme hizmetleri afla¤›daki amaçlar› gerçeklefltirmeye yöneliktir:

• Ö¤rencinin okula ve okulun bulundu¤u çevreye uyum sa¤lamas›.
• Etkin ders çal›flma becerilerini kazanmas›.
• E¤itsel kararlar verme ve seçimler yapmas›.
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• Baflar›y› engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kald›rmas›.
• Ö¤rencilerin ilgi, yetenek, e¤ilim ve özelliklerine uygun bir e¤itsel ortam

yaratmas›.
• Okul yaflam›yla meslek yaflam› aras›ndaki iliflkiyi sa¤lamas›.

Etkin Çal›flma Yöntemleri
Yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde e¤itimcilerin, psikologlar›n, rehberlik uzmanlar›-
n›n ve araflt›rmac›lar›n üzerinde en çok durduklar› konulardan biri “Nas›l ö¤renme-
li” sorusuna yan›t aramak olmufltur. Çünkü; bilimsel ilerlemeler her alandaki bilgi-
lerin h›zla de¤iflmesine ve bilgi y›¤›lmas›na yol açmaktad›r. Pek çok alanda dev
ad›mlarla oluflan de¤iflimler, bireyin bilgiye yetiflmesini ve yararlanmas›n› güçlefl-
tirmektedir. Art›k e¤itim süreci ö¤renciye “bilgi aktarmak, yeni bilgileri kazand›r-
mak” ifllevi yerine “ö¤renmeyi ö¤retmek” ifllevi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. 

Etkin çal›flma ne demektir? Sizin çal›flma yönteminiz nas›l? Etkin mi pasif mi?

‹flte bu durum son 20 y›ld›r uzmanlar› k›sa zamanda çok bilgiyi nas›l kazan›r›z?
Ö¤renmeyi nas›l daha etkin ve kolay hale getirebiliriz? Zaman› daha verimli kul-
lanmak için neler yapmal›y›z? Ö¤rendiklerimizi bellekte nas›l daha uzun süre ko-
ruyabiliriz? Ö¤renme kapasitesini daha etkin kullanman›n yollar› nelerdir? ... gibi
sorulara yöneltmifl ve bu konuda çeflitli yöntem ve teknikler ortaya konmufltur.

Ö¤rencilerin okul baflar›s›n› etkileyen fizyolojik, sosyokültürel, ekonomik ve
psikolojik pek çok etken olabilir. Bunlar içinde en önemli etkenlerden biri de kufl-
kusuz ö¤rencilerin etkin çal›flma yöntemlerini kullanmay›fllar›d›r (Küçükahmet
1987, Can 1992). Birçok ö¤renci zaman›n›n ço¤unu çal›flmaya ay›rd›¤› halde bafla-
r›s›z olmaktan yak›n›r. Oysa baflar›, çal›flmaya ayr›lan süre kadar bu sürenin verim-
li kullan›lmas›yla iliflkilidir.

‹lk ve ortaö¤retim düzeyinde yap›lacak e¤itsel bilgi verme etkinlikleri içinde
ö¤rencilere, etkin çal›flma yöntemlerinin ö¤retilmesi ve bu konuda belli becerile-
rin kazand›r›lmas› önemli bir yer tutar. Etkin çal›flma, “ö¤rencinin zaman›n›, belir-
lenmifl hedefler ve saptanm›fl öncelikler do¤rultusunda programl› ve verimli bir fle-
kilde kullanma” becerisidir. fiimdi bu konuda önemli baz› noktalar› aç›klayal›m.

Etkin Çal›flma Yöntemlerinin Baflar›ya Etkisi
Genellikle zeki insanlar›n daha baflar›l› oldu¤u konusunda yayg›n bir kan› vard›r.
Bu kan›, k›smen do¤ru olsa da baflar›l› insanlar baflar›lar›n›n s›rr›n› “düzenli ve sis-
temli çal›flmaya” ba¤lar. Gerçekte bu bir “s›r” de¤ildir. Zekâ, baflar› için gerekli ama
yeterli de¤ildir. Üstelik e¤itim programlar› genel olarak zeki olanlara göre de¤il,
ortalama bir zekâ düzeyine sahip olanlara göre düzenlenir.

Bireyin çal›flma kapasitesiyle çal›flma performans› aras›ndaki farklar flöyle aç›k-
lanabilir (Telman 1997):

• Zeka ve özel yetenekler %50-60
• Çal›flma al›flkanl›klar› ve tutumlar %30-40
• fians ve çevre faktörleri %10-15
Bu da¤›l›mda görüldü¤ü gibi 1. ve 3. gruptaki etkenleri düzenlemek büyük öl-

çüde bizim elimizde de¤ildir ama 2. gruptaki etkin çal›flma al›flkanl›klar›n› ve tu-
tumlar›m kazanmak bizim elimizdedir.

Ö¤rencilerin çal›flma al›flkanl›klar› ve tutumlar›yla onlar›n; okul saati içinde ve
d›fl›nda, okula iliflkin etkinliklere karfl› belli bir biçimde tepki göstermeye haz›r
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bu sürenin etkin
kullan›lmas› ile iliflkilidir.



olufllar› ve bu konuda belli bir davran›fl kal›b›na sahip olmalar› kastedilmektedir
(Good 1959’dan Akt. Küçükahmet 1987). Bu alanda yap›lan pek çok araflt›rma bul-
gusu, ö¤rencilerin baflar›l› olmalar›nda etkili olacak çal›flma yöntemleri konusunda
gerekli al›flkanl›klara sahip olmad›klar›n› ortaya koymaktad›r (Küçükahmet 1987;
Köymen 1989; Can 1992: Öztürk 1995).

Okulda ö¤rencinin baflar›s›n› önemli ölçüde etkileyen çal›flma al›flkanl›klar› nelerdir?
Hangi beceriler onlar› e¤itim hedeflerine daha kolay ulaflt›r›r?

Genel olarak ö¤rencilerin flu alanlarda kendilerini gelifltirmeleri önerilir:
• Zaman›n iyi planlanmas›
• Çal›flma ortam›n›n düzenlenmesi
• Çal›flma sürelerinin ve aral›klar›n›n planlanmas›
• Not tutma
• Aktif dinleme
• H›zl› ve etkili okuma
• Özet ç›karma
• Haf›zay› (belle¤i) güçlendirme
• Güdülenme
Ayr›ca, ö¤rencinin tüm e¤itim süreci boyunca gerekli olacak “bilgi kaynaklar›n-

dan yararlanma becerisi” olarak ifade edilebilecek olan; sözlük, ansiklopedi, imla
k›lavuzu vb. kullanma, kitapl›klar›n kataloglar›ndan ve di¤er tarama sistemlerinden
yararlanabilme, bir kitab›n içindekiler, indeks (dizin), kaynakça, özet k›s›mlar›n-
dan nas›l yararlanaca¤›n› ö¤renme vb. davran›fllar›n kazand›r›lmas› da etkin çal›fl-
ma yöntemleri kapsam›nda düflünülür.

Üst E¤itim Kurumlar›n› Tan›ma
E¤itim sürecinin herhangi bir basama¤›nda bulunan ö¤renci, bir sonraki ad›m› at-
madan önce, önündeki seçeneklere iliflkin bilgi edinme gereksinimindedir. Bu ne-
denle e¤itsel bilgi verme hizmetleri kapsam›nda, ö¤rencilere üst e¤itim kurumla-
r›n› tan›malar›na ve onlar›n do¤ru seçimler yapmalar›na yard›m edilmesi son dere-
ce önemli bir etkinliktir. 

Bir e¤itim kurumunu tan›mak için, flu sorulara yan›t olabilecek bilgilere gerek
duyulur (Kuzgun 1981):

• E¤itim Kurumunun Kimli¤i: E¤itim Kurumunun ad› nedir, adresi nas›ld›r?
Resmi bir kurum mu, yoksa özel bir kurum mudur? Ülkenin baflka yerlerin-
de ayn› ifllevi yerine getiren kurumlar var m›d›r, bunlar nerelerdedir? Bu ve
benzeri kurumlar ne zaman kurulmufl ve nas›l bir geliflme göstermifllerdir?

• E¤itim Süresi ve Gerekli Giderler: Kurumda verilen e¤itimin süresi kaç
y›ld›r? Kurum, yat›l›l›k ya da burs olana¤› sa¤l›yor mu? Okulu b›rakma duru-
munda tazminat ödeme zorunlulu¤u var m›? E¤itim kurumu paral›ysa, y›ll›k
ücreti ve y›ll›k araç gereç masraflar› yaklafl›k ne kadard›r?

• Ö¤rencide Aranan Özellikler: E¤itim kurumuna baflvuran adaylarda han-
gi nitelikler aranmaktad›r? E¤itim kurumuna kabul edilme koflullar› nelerdir?
Okula girifl s›nav› var m›d›r? Varsa yaklafl›k, ne zaman yap›lmaktad›r? Ne tip
s›nav yap›lmaktad›r? S›navda hangi özellikler ölçülmeye çal›fl›lmaktad›r? S›-
navdan sonra görüflme (mülakat) yap›l›yor mu? Yap›l›yorsa, hangi özellikler
yoklan›yor? Son y›llarda okula kaç ö¤renci baflvurmufl ve bunlardan kaç›
al›nm›fl bulunuyor?

1035.  Ünite  -  Bi lg i  Verme Hizmet ler i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



• Yap›lan E¤itimin Konular›: Okulda bafll›ca hangi konular okutulmakta-
d›r? Pratik ve staj var m›d›r; varsa süreleri ne kadard›r?

• Kurumun E¤itim Olanaklar›: E¤itim kurumunda ö¤retmen ve ders araç-
lar› yeterli midir? fiu anda Kurumun kaç ö¤rencisi vard›r? Bunlar›n s›n›flara
da¤›l›m oran› nas›ld›r?

• Okulu Bitirenlerin Say›s›: ‹fle ya da Üst Okula Yönelenler: Kurumdan y›l-
da yaklafl›k olarak kaç kifli mezun olmaktad›r? Okulu bitirenlerin ifl bulma
ya da bir üst okula devam etme olanaklar› ne kadard›r?

• Kurumun Gelece¤i: Kurumun gelece¤ine iliflkin neler söylenebilir? Gelifl-
mekte olan ve gittikçe önem kazanan bir kurum mudur?

E¤itim Kurumlar› Hakk›nda Bilgi Edinme
Ö¤rencilerin üst e¤itim kurumlar› hakk›nda bilgi edinebilmeleri için, bu kurumlarla
ilgili yaz›l› ve bas›l› materyalin toplanmas› toplanan bilgilerin düzenlenmesi ve
ö¤rencilerle paylafl›lmas› gerekir.
E¤itim Kurumlar›yla ilgili Yaz›l› Materyalin Derlenmesi: Üst e¤itim kurum-
lar›yla ilgili yaz›l› ve bas›l› kaynaklardan yararlanmak için bu materyalin a) Toplan-
mas› b) Toplanan bu bilgilerin düzenlenmesi ve c) Bilgilerin ö¤rencilerle paylafl›l-
mas› gerekir:
Yaz›l› Materyalin Toplanmas›:

• Üst e¤itim kurumlar› hakk›nda yaz›l› materyal elde etmek için, çeflitli bilgi
toplama yollar›ndan yararlan›labilir (Kepçeo¤lu 1994).

• Mektuplar göndererek do¤rudan do¤ruya ilgili okul ve kurumlardan yaz›l›
dokümanlar isteme (bazen okullara üst e¤itim kurumlar›ndan girifl koflullar›
ve ilgili genelgeler gelebilir).

• Anket soru listesi, envanter, vb. formlar› göndererek tan›t›c› bilgiler toplama
• ‹lgili gazete ve dergi sayfalar›n› toplama,
• Burs, kredi, yar›flma s›nav›yla ilgili çeflitli ilanlardan yararlanma,
• Kalk›nma plan›, resmi gazete ve tebli¤ler dergisi gibi resmi dokümanlar› in-

celemesi, buralarda yer alan yasa, yönetmelik, genelge, karar ve yeni dü-
zenlemelerden yararlanma.

• Çevrede yap›lan türlü incelemelerden ve istatistiksel bilgilerden yararlanma.
• ‹nternet web sitelerinden bilgi toplama.

Toplanan Bilgilerin Düzenlenmesi: Çok çeflitli kaynaklardan toplanan bilgiler-
den ö¤renci ve di¤er ilgililerin yararlanabilmesi için, bir sisteme göre düzenlenme-
si gerekmektedir. Bilgilerin s›n›fland›r›lmas› okulun özellikleri ve olanaklar›, ö¤-
rencilerin gereksinimleri, uzman personelin durumu gözönüne al›narak kararlaflt›-
r›l›r. Ayr›ca bilgiler her y›l gözden geçirilerek geçerli olmayanlar ay›klanmal› ve ye-
ni bilgiler eklenmelidir.
Bilgilerin Paylafl›lmas›: Toplanan ve düzenlenen bilgiler çeflitli yollarla ö¤renci-
lere iletilir. Bu bilgilerden ö¤rencilerin yan› s›ra yönetici, uzman, ö¤retmen ve ve-
lilerin de yararlanmas› sa¤lanmal›d›r. Çünkü; paylafl›lmayan bilgilerin hiçbir yarar›
olmaz.

Bilgilerin paylafl›lmas›nda flu yöntemlerden yararlan›labilir (Kepçeo¤lu 1994):
• Bilgileri, ilgili derslerde bir ders konusu ya da ünitesi gibi ele al›p ders ö¤-

retmenleri ya da s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan ö¤rencilere aktarma ve onlar-
la paylaflma.
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• Bilgileri ö¤renciler ve di¤er personelle paylaflma amac› ile okul gazetesi, ha-
ber bültenleri ve duyuru tahtalar› haz›rlama.

• Çeflitli yollardan sa¤lanan ve gelifltirilen film, teyp, band ve resimleri, uygun
görsel iflitsel araçlardan yararlanarak dinletme ya da gösterme.

• ‹lgili grup tart›flmalar› düzenleme.
• Toplanan bilgileri ve ilgili dokümanlar› s›n›flarda, salonlarda ve kütüphane-

lerde sergileme.
• E¤itsel ve mesleki konularda kitap ve di¤er yaz›l› kaynaklar› toplama ve

bunlar›n ö¤renciler taraf›ndan okunmas›n› sa¤lama.
• S›n›flarda rehberlik saatlerinde e¤itsel konular ve sorunlar üzerinde ö¤ren-

cilerle grup rehberli¤i çal›flmalar› yaparak gerekli bilgilerden yararlanmala-
r›n› sa¤lama.

E¤itsel Günler Düzenleme ve ‹lgili Konuflmac›lar Davet Etme
Üst e¤itim kurumlar› hakk›nda ö¤rencilere bilgi vermek amac›yla okulda e¤itsel
günler düzenlenebilir. Çeflitli üst e¤itim kurumlar›na giden eski mezunlar› okula
davet edilerek okullar›n› tan›t›c› konuflmalar yapmalar› istenebilir. Ancak, konufl-
man›n tarafs›z olmas›na dikkat edilmelidir. Okulunu sevmeyen bir ö¤renci olum-
suz yönlerine a¤›rl›k verebilir.

Ayr›ca ö¤rencilerin tan›mak istedi¤i üst e¤itim kurumlar›nda görevli yönetici,
ö¤retmen, rehberlik uzman› gibi kifliler okula davet edilip ö¤rencilere “tan›t›m top-
lant›lar›” düzenlenebilir. Bu tip toplant›lardan önce ö¤rencilerle s›n›fta tart›flarak ne
gibi yönlerden bilgi edinmek istedikleri, sorabilecekleri sorular›n belirlenmesi ya-
rarl› olur. Hatta bir form (e¤itim kurumunu inceleme formu) düzenlenebilir. 

Bu tip toplant›lar s›n›f ortam›nda ya da okul genelinde konferans salonunda dü-
zenlenebilir. Bu tür toplant›lar›n ö¤renciler taraf›ndan düzenlenmesi hem onlar›n
kat›l›m›n› art›rabilir hem de bir toplant› düzenlemiflken dikkat edilecek hususlar
hakk›nda deneyim kazanmalar›n› sa¤layabilir. Kuflkusuz burada ö¤retmenin yön-
lendirmesi, uygun yollar ve davran›fllar hakk›nda ö¤rencileri uyarmas› ve onlar›n ça-
l›flmalar›n› geriden desteklemesi çok gerekli ve önemli bir husustur (Kuzgun 1999).

E¤itim Kurumlar›n› Ziyaret (‹nceleme Gezileri)
Çevrede ö¤rencilerin devam edebilecekleri üst e¤itim kurumlar› varsa gruplar ha-
linde ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretten önce nelerin gözlenece¤i önceden plan-
lanmal›d›r. 

Böylece okulun fiziksel koflullar› ve olanaklar› konusunda ilk elden bilgi sa¤la-
n›r. Okul yöneticisinden okul hakk›nda bilgi al›nabilir. Ö¤renciler okul programla-
r›, e¤itim etkinlikleri, sosyal ve kültürel olanaklar, girifl koflullar› gibi bilgiler edine-
bilirler. Sormak istediklerini sorabilirler. Örne¤in; bir meslek lisesi, bir ç›rakl›k e¤i-
tim merkezi, ticaret lisesi, bir fabrika ya da iflletmeye yap›lacak inceleme gezileri
ö¤rencilerin o zamana kadar bilmedikleri ve düflünmedikleri hususlar›n önemini
fark etmelerine ve dikkate almalar›na yard›mc› olabilir. Ö¤rencilerin kalabal›k
gruplar halinde bu gezileri yapmalar›nda güçlükler söz konusuysa 3-5 kiflilik grup-
lar›n farkl› e¤itim kurumlar›n› ziyaret ederek, izlenimlerini, elde ettikleri bilgi ve
dokümanlar› s›n›fa sunmalar› yöntemi de uygulanabilir.

Bir okul öncesi kurumda, ö¤rencilerinizi müzeye götüreceksiniz. Geziyi planlarken, gezi
öncesi neler yapman›z gerekti¤ini düflünüp listeleyiniz.
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Çevredeki üst ö¤retim kurumlar› ve ifl yerlerine yap›lan geziler, belli bir haz›r-
l›k ve planlama gerektirir. Planlama gezi öncesi, gezi esnas›nda ve gezi sonras› ele
al›nacak noktalar› ve dikkat edilmesi gereken yönleri kapsamal›d›r. Böylece ince-
leme gezilerinde saptanan amaçlara ulafl›lma derecesi artar.

E¤itim Kurumlar›n› ‹ncelemek ‹çin Araflt›rma Gruplar› Oluflturma
‹lkö¤retimin birinci aflamas›nda “Bireysel ve Grup Etkinlikleri Saatleri”, daha son-
raki y›llarda “Rehberlik Saatleri” ö¤rencilere üst e¤itim kurumlar› ve bu kurumlar›n
haz›rlad›¤› meslek alanlar› hakk›nda bilgi edinmek için uygun f›rsatlard›r. Bu bilgi-
lerin araflt›r›lmas›, derlenmesi ve s›n›fla paylafl›lmas› için ö¤renciler, gruplara ayr›-
larak ilgilendikleri alanlara göre görevlendirilebilirler. Gruplar, gerek o kurumlar›
gidip inceleyerek, gerek yaz›l›, bas›l› materyalden ve kaynak kiflilerden yararlana-
rak toplad›klar› bilgileri s›n›fta sunma, gerekse s›n›f panosunu düzenleme, tan›t›c›
etkinlikler planlama gibi yollarla arkadafllar›n› bilgilendirebilirler.

Böyle bir uygulaman›n ö¤rencilere flu yararlar› olabilir (Kuzgun 1999);
• Bir görevi yerine getirme yaflant›s›, onlarda sorumluluk duygular›n›n gelifli-

mine ve özgüveni art›rmaya yard›mc› olur.
• ‹flbirli¤i yapma, yard›mlaflma, paylaflma becerileri geliflir.
• Bu araflt›rma, bilgi toplama s›ras›nda çeflitli kiflilerle konuflup çeflitli kaynak-

lara baflvurma, ö¤rencilerde yarat›c› güçlerini gelifltirme ve giriflkenli¤i art›r-
ma olana¤› sa¤lar.

• ‹lgilendikleri e¤itim olanaklar› (ve meslekler) hakk›nda daha yeterli bilgi
edinme olana¤› bulabilirler.

• S›n›fta bilgileri sunmakla arkadafllar›na yararl› bir görev yapman›n mutlulu-
¤unu ve gururunu duyabilirler. 

• ‹nceledikleri e¤itim kurumlar› ve ilgili mesleklerin gerektirdi¤i özellikler, ça-
l›flma koflullar› ve sa¤lad›¤› olanaklarla kendi özelliklerini ve beklentilerini
karfl›laflt›rma e¤ilimi ve becerisi gelifltirebilirler. 

• Bütün bu yollarla elde edilen bilgiler, materyal ve dokümanlar daha sonra
düzenlenerek dosyalan›r ve okul kütüphanesine konursa di¤er ö¤rencilerin
de yararlanabilece¤i bir arfliv oluflturulabilir. Her y›l yeni çal›flmalarla bu ar-
fliv güncellefltirilip gelifltirilebilir. Son y›llarda bu tip bilgiler internet ortam›n-
da haz›rlan›p güncellefltirilmektedir.

Mesleki Bilgi
Ülkelerin kalk›nmas›nda, bireylere, üretken ve geliflmeye aç›k nitelikleri kazand›r-
may› amaçlayan ça¤dafl e¤itim anlay›fl›, bireyin kendi potansiyelini maksimum dü-
zeyde ortaya koyabilece¤i en uygun mesle¤i seçmesine önem verir. ‹flte, e¤itim sü-
recinde bireye bu alanda yap›lan hizmetler “Mesleki Rehberlik” kapsam›nda yer al›r.

Bu hizmetler, e¤itim süreci içinde, rehberlik alan›nda yetiflmifl uzmanlar önder-
li¤inde, ö¤retmenler ve di¤er ilgililerin yard›m ve iflbirli¤iyle yürütülür. Mesleki
Rehberlik hizmetleri flu üç aflamada gerçeklefltirilir:

• Bireyi (ö¤renciyi) tan›ma
• Meslek alanlar›n› tan›ma
• Bireyin kiflisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdi¤i
özellikler aras›nda ba¤lant›y› kurarak kendine uygun bir mesle¤i seçmesine

yard›m etme.
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Bu hizmetler kapsam›nda, ö¤rencilerin kendilerine aç›k olan (seçebilecekleri)
meslekler hakk›nda do¤ru ve yeterli bilgiler edinmeleri önemli bir yer tutar.

Mesleki ‹nceleme ve Bilgi Verme
Mesleki rehberlik hizmetlerinde ikinci aflama, gencin çeflitli meslekleri tan›mas›
için yard›m etmektir. Çünkü; birey kendini ne kadar iyi tan›rsa tan›s›n, meslekler
hakk›nda do¤ru ve yeterli bilgiye sahip de¤ilse uygun bir mesleki seçim yapamaz.
Bir meslek nas›l incelenir? Bir meslek hakk›nda ne yönlerden bilgi toplamal›y›z?
Bu sorular afla¤›daki flekilde listelenebilir.

Bir mesle¤i incelemek için ne gibi bilgiler toplamak gerekir? Aç›klay›n›z.

Bir Meslek ile ‹lgili Bilinmesi Gereken Bilgiler
• Mesle¤in gerektirdi¤i faaliyetler, yap›lan iflin özellikleri... ‹flte gereken so-

rumluluklar, görevler, güçlükler nelerdir? Bu meslek ne gibi etkinlikleri kap-
samaktad›r?..., gibi iflin esas yap›s›n› ortaya koyacak bilgiler.

• Çal›flma ortam› ve koflullar› nas›ld›r? ‹fl nas›l bir ortamda yürütülüyor. Bu or-
tamda neler kullan›l›yor, kimlerle iliflkiye giriliyor? Günlük, haftal›k çal›flma
saatleri, çal›flma koflullar›n›n güç olup olmad›¤› gibi bilgiler.

• Bu meslekte çal›flanlarda aranan nitelikler nelerdir? Yafl, cinsiyet, boy, a¤›r-
l›k, duyu organlar›n›n hassasl›¤› gibi nitelikler yönünden bir s›n›rlama ya da
tercih durumu var m›? ‹fl ne gibi yetenekler gerektiriyor (genel ve özel yete-
nekler aç›s›ndan). Bunun yan›nda yabanc› dil bilme, bilgisayar kullanma vb.
yeterlilikler gerektiriyor mu? gibi bilgiler. 

• Mesle¤e haz›rlanma ve girifl nas›l olmaktad›r? Meslek nas›l bir e¤itim gerek-
tiriyor? E¤itimi veren kurumlar, süresi, bu okullara girifl koflullar›, okuldan
sonra staj ve uygulama gerekip gerekmedi¤i... ifle girifl s›navla m›, koflullar›
nas›l? gibi bilgiler.

• Meslekte ilerleme ve kazanç durumu nas›ld›r? Mesle¤in bafllang›çtaki kazanç
ve statüsü nas›ld›r? Bu statü ve gelir nelere ba¤l› olarak ve nas›l artmaktad›r?
Meslek ömür boyu sürecek nitelikte midir, emeklilik koflullan nas›ld›r? gibi
bilgiler.

Bu bilgiler mesle¤in özelli¤ine ve bilgiyi kullanacak kiflinin ihtiyac›na göre gelifl-
tirilebilir. Böylece, daha önce bir meslek üzerine ayr›nt›l› bilgisi olmayan gencin mes-
le¤i yeterince tan›mas›, avantajlar› ve dezavantajlar› üzerinde düflünmesi sa¤lan›r.

Ancak burada önemli bir sorun bu bilgilerin nerelerden ve nas›l sa¤lanaca¤›d›r?
Bunun için de afla¤›daki yollar önerilir:

• Mesleklerle ilgili bas›l› malzemelerin toplanmas› (çeflitli kurumlar ve meslek-
ler hakk›nda yaz›lm›fl katalog, kitap, dergi, broflür vb. malzemeler)

• ‹flyerlerine ziyaret, gözlem ve incelemeler
• Meslek elemanlar›yla görüflme, konferanslar 
• K›sa süreli ifl tecrübesi (yar›m günlük ya da hafta sonlar› o iflyerinde çal›fl-

ma, ya da izne ba¤l› deneme çal›flmalar›)
• Ö¤rencilerden ‘meslek inceleme gruplar›’ oluflturarak araflt›rma yapma
• Meslek seminerleri
• ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu, Mesleki Rehberlik Merkezinden yararlanma
• ‹nternet üzerinden ilgili sitelerden bilgi edinme

1075.  Ünite  -  Bi lg i  Verme Hizmet ler i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

7



Bu yollar, okulun ve çevrenin olanaklar›, ö¤rencilerin ihtiyaç ve isteklerine gö-
re gelifltirilebilir. Meslekler hakk›nda bilgi toplamada ve yararlanmada ö¤rencilere
görev ve sorumluluk verilmesi daha etkili olur.

Ülkemizde üst ö¤retim kurumlar› ve meslekler hakk›nda bilgi veren önemli bir
kaynak “Kuzgun” taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. ÖSYM taraf›ndan yay›nlanan bu kay-
nak, bütün Liselere gönderilerek ö¤rencilerin hizmetine sunulmufltur. “Üniversite-
ler, Yüksekö¤retim Programlar› ve Meslekler Rehberi” 1985’te haz›rlanm›fl, 1989’da
yenilenmifltir. Bunun d›fl›nda ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu taraf›ndan haz›rlanan “Mes-
lekler Rehberi (1998), “Usluer (1998)” taraf›ndan haz›rlanan “Meslek ‹nceleme K›-
lavuzu” bulunmaktad›r. Ayr›ca özel dershaneler, bankalar vb. kurulufllar da ö¤ren-
cilere yönelik bu tip k›lavuzlar› her y›l yay›nlamaktad›r.

‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu 1991 y›l›ndan itibaren meslekler hakk›nda bilgileri
derleyerek ilgilenenlerin hizmetine sunmaktad›r. Halen incelemesi ve dosyalanma-
s› tamamlanan 643 meslek hakk›nda bilgiler mevcuttur. 60’dan fazla meslek ince-
leme dosyas› da haz›rlanmaktad›r. Bu dosyalar ilgili merkezde (‹fl ve ‹flçi Bulma
Kurumu, Meslek Dan›flma Merkezi) dört bölüm alt›nda toplanm›flt›r: (1) Meslek
yüksek okullar› ve fakültelerle ilgili meslekler (2) Meslek Liseleri ilgili meslekler
(3) Ç›rakl›k e¤itimiyle ilgili ifl ve meslekler (4) Mesleki kurslar...

Ö¤rencilerin çeflitli meslekler hakk›nda bilgi edinmeleri onlara hangi yönlerden
yararl› olur. Bilgi verme ifllemi flu amaçlara yöneliktir (Kuzgun 1992):

• Her ö¤renciye, ilgi duydu¤u ve yönelmeyi düflündü¤ü mesle¤in, kendisince
bilinmeyen yönleriyle ilgili ayr›nt›l› bilgi vermek.

• Ö¤renciye, varl›¤›ndan haberdar olmad›¤› ya da hakk›nda yanl›fl ve eksik
bilgi sahibi oldu¤u meslekleri tan›tmak, böylece görüfl alan›n› geniflletip, da-
ha zengin bir seçenek grubu aras›ndan, uygun seçimi yapmas›na yard›mc›
olmak.

• Ö¤rencilere çeflitli mesleklere karfl› kal›plaflm›fl inan›fl ve ön yarg›lar›n› elefl-
tirme al›flkanl›¤› kazand›rmak.

• Topluma yararl› ve kiflinin kendini gerçeklefltirmesine olanak veren her
mesle¤in sayg›ya de¤er oldu¤u görüflünü vermek.

Mesleki Bilgilerin Paylafl›lmas›
Kuflkusuz ilgili materyalin s›n›f ya da okul kitapl›¤›nda belli bir yerde toplanmas›,
duvar panolar›na as›lmas› gibi yollar da kullan›labilir. Ancak, meslek bilgilerinin
ö¤rencilerin ihtiyaç duyduklar› zamanlarda, s›n›fta aktif olarak paylafl›lmas› ve tar-
t›fl›lmas› daha etkili bir yöntemdir. Ö¤renciler bu yolla ilgilendikleri e¤itim ve mes-
lek durumu hakk›nda konuflmak, tart›flmak, duyufl ve düflüncelerini aç›klamak f›r-
sat› elde ederler. Böylece, bireylere yaln›z okuma ya da dinleme yoluyla de¤il, an-
latma, tepkilerini aç›¤a vurma olana¤› verilir. S›n›f içi tart›flmalar yoluyla paylafl›-
lan bilgiler; geçerli, anlaml› ve bir “karar verme” durumunda ifle yarar bilgi olma
niteli¤i kazanacakt›r.

S›n›f içi tart›flmalar›n etkili olabilmesi için, tart›flmalar› yöneten s›n›f ö¤retmeni
afla¤›daki noktalar› dikkate almal›d›r (Kuzgun 1992):

• S›n›f ö¤retmeni, e¤itsel, mesleki ya da kiflisel ve sosyal alanda ö¤rencilere
iletilmesi gereken bilgilerle ilgili herhangi bir problemi s›n›fa getirmeli, bu
konuda ö¤rencilerin düflünce ve duygular›n› aç›klamalar›na olanak sa¤la-
mal›d›r. Böyle bir durumda s›n›f küçük gruplara ayr›l›p (5-7 kiflilik) durumu
her grubun kendi içinde tart›flmas› ve sonra grup sözcülerinin grubun görü-
flünü aç›klamas› istenebilir.
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• Her bireyin öznel dünyas›, yaflant›lar› farkl› oldu¤u için herhangi bir konu-
daki olgulara karfl› tepkisi kendine özgü ve baflkalar›ndan farkl› olabilir. Bu
nedenle “her ö¤rencinin görüflüne sayg› göstermek” ilkesi benimsenmelidir
ve s›n›f üyelerinin birbirlerine sayg›l› davranmalar› için gerekli ortam yarat›l-
mal›d›r.

• Bilginin s›n›fta paylafl›lmas› didaktik bir yöntemle ders anlatma fleklinde, so-
yut ve kuru bir biçimde olmamal›d›r. Bilgi verirken ö¤rencilerin tart›flmaya
kat›lmas› sa¤lanmal›, kendi yaflant›lar› aras›nda iliflki kurmalar›na ve birbir-
lerinin yaflant›lar›n› paylaflmalar›na f›rsat verilmelidir. 

• Grupta birkaç ö¤rencinin tart›flma zaman›n› tekellerine al›p di¤erlerini ken-
di duyufl ve düflünüfllerini kabule zorlanmalar›na engel olunmal›d›r. 

• Grup tart›flmalar›na herkesin kat›lmas›n› sa¤lamaya çal›fl›lmal›d›r. S›n›f›n bir
köflesinde sessiz oturan ve görüfllerini söylemekten çekinen ö¤rencilere de
konuflma olana¤› sa¤lanmal›d›r. 

• S›n›f ö¤retmeni, tart›flmalarda mümkün oldu¤u kadar kendi görüfl, duyufl ve
de¤er yarg›lar›n› gruba afl›lamaktan kaç›nmal›d›r. Ancak ö¤renciler sordu¤u
takdirde konuyla ilgili görüfllerini samimi ve do¤ru olarak aç›klamal›d›r.

GRUP REHBERL‹⁄‹
Rehberlikte bilgi verme hizmetleri “bireysel” olarak sunulabilece¤i gibi, daha çok
bir grup, bir s›n›f ya da okulun tümüne yönelik olarak sunulabilir. Bilgi verme hiz-
metlerinde “grup rehberli¤i” en çok kullan›lan, en etkili görülen yöntemdir. 

Pek ço¤unuza tan›d›k gelecek grup rehberli¤i aktiviteleri; s›n›f içi rehberlik uy-
gulamalar›, kariyer günleri, meslek tan›t›mlar›, oryantasyon günleri gibi uygulama-
lard›r (Akbay ve ‹kiz 2007, s. 30).

Grup rehberli¤i, ayn› zamanda problem önleyici olmak üzere de organize edi-
lebilir. Ö¤rencilerin uygun planlar yapmalar› ve yaflam kararlar› almalar›na yard›m-
c› olacak e¤itsel, mesleki, kiflisel ya da sosyal bilgiler sunmay› içerir. 

Grup rehberli¤i, yap›lacak çal›flman›n özelliklerine göre küçük ya da büyük
gruplarda yap›lmaktad›r. Ancak küçük gruplarda yap›lan çal›flmalar, etkileflim a¤›
yo¤unlaflt›¤› için daha etkili olmaktad›r. Grup rehberli¤iyle ilgili çal›flmalar incelen-
di¤inde; grup rehberli¤inin k›sa süreli, bir oturumluk olabildi¤i gibi, uzun süreli ve
birden fazla oturum olarak da yap›ld›¤› görülmektedir. Grup rehberli¤i çal›flmala-
r›, bilgi vermenin daha yo¤un oldu¤u durumlardaki gibi, konumun özelli¤ine ve
ö¤retmenlerin yeterlili¤ine göre ve gerekli ilkelere uymak kofluluyla s›n›f ö¤ret-
menleri taraf›ndan da yürütülebilir. Ancak bu hizmetleri ö¤retimdeki “bilgi verme”
etkinliklerinden ay›ran nokta; hizmetin amac› ve ilkeleridir. Grup rehberli¤iyle bil-
gi verme hizmetlerinin amac›; ö¤rencinin geliflim ve uyumu aç›s›ndan gerekli bilgi
ve beceri kazand›rmakt›r. Bu hizmetleri uygularken ikinci ünitede inceledi¤iniz
“Rehberli¤in ‹lkeleri”ne uyulmas› gereklidir.

Grup rehberli¤i hizmetleri yap›l›rken, grup içindeki her bireye ulafl›lmas› he-
deflenir. Etkileflime önem verilir, ö¤renci ile empati kurulmas› gereklidir. 

Grup rehberli¤iyle dördüncü ünitede inceledi¤iniz “Grupla Psikolojik Dan›fl-
ma” aras›nda da baz› farklar vard›r. Bu farklar flöyle vurgulanabilir:

• Grup dan›flmanl›¤› bireylerin belli bir sorununa ya da bir alanda davran›fl
de¤iflikli¤ine odaklan›rken, grup rehberli¤i, daha çok e¤itsel ve mesleki bil-
gi vermeyi amaçlar.
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Grup Rehberli¤i:
Ö¤rencilerin kiflisel, sosyal,
e¤itsel ve mesleki geliflim ve
uyumuna yönelik olarak bilgi
ve beceri kazanmalar›n›
sa¤lamak üzere bir gruba
yönelik olarak düzenlenmifl
aktivitelerdir. 



• Grup dan›flmanl›¤›, üyelerin daha yo¤un duygu paylafl›m›nda bulunabile-
cekleri daha yak›n iliflkisel ortam gerektirirken, grup rehberli¤i s›n›f orta-
m›nda uygulanabilir.

• Grup dan›flmanl›¤› tutum ve davran›fl de¤iflikli¤i amac›yla daha yo¤un ve
daha uzun süreci gerektirir, grup rehberli¤iyse üyelerin biliflsel düzeyde ko-
nuyu anlamalar›na yönelik daha k›sa süreli olarak gerçeklefltirilebilir. 

• Grup dan›flmanl›¤›, psikolojik dan›flma ilke ve tekniklerini bilen, terapötik
birikimi kullanmada yeterli bir psikolojik dan›flman (profesyonel uzman) ta-
raf›ndan gerçeklefltirilir. Grup rehberli¤indeyse okul dan›flman›, bir e¤itici
ö¤retmen gibi, belirlenen konuda, belirli aktivitelerle ö¤rencilere bilgi ver-
me ve yeterlik kazand›rmay› amaçlar.

110 Rehber l ik



1115.  Ünite  -  Bi lg i  Verme Hizmet ler i

Oryantasyon hizmetinin amaç, ifllev ve ilkeleri

Rehberli¤in amac› olan “bireyin kendini gerçek-
lefltirebilmesi” sürecinde, ö¤rencinin kendini ta-
n›mas› ve bulundu¤u çevrede ve içinde yaflad›¤›
toplumda kendini nas›l gelifltirebilece¤ini iyi de-
¤erlendirmesi gerekir. ‹flte bilgi verme hizmetle-
ri, ö¤rencinin gerek duyabilece¤i her türlü bilgi-
yi, onun yararlanmas›na sunmak için yap›lan ça-
l›flmalar› kapsar. Bu hizmet, okula yeni bafllayan
ö¤rencilere, e¤itim y›l› bafl›nda, okulu, kurallar›-
n›, iflleyiflini tan›tmak, ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›la-
yacaklar› hakk›nda bilgi vermek ve böylece yeni
girdikleri ortama k›sa sürede uyum sa¤lamalar›-
na yard›mc› olmak üzere yap›lan çal›flmalard›r.
Böyle bir etkinlik, anaokulundan üniversiteye
dek, hangi e¤itim kademesinde olursa olsun, ö¤-
rencinin yeni girdi¤i bir ortamda karfl›laflabilece-
¤i güçlükleri en aza indirerek, yeni duruma ko-
lay al›flmas›n› sa¤lamak, kendini yaln›z ve çare-
siz hissetmesini önleme amac›na yöneliktir. Bu
amaca yönelik olarak her kurum, kendi ö¤renci
ihtiyaçlar›na ve koflullar›na uygun bir oryantas-
yon program› haz›rlar ve uygular. Böyle bir prog-
ram› uygularken rehberli¤in genel felsefesi ve il-
keleri esas al›n›r.

Rehberlikte kiflisel, sosyal, e¤itsel ve mesleki bilgi-

nin yeri, önemi ve ifllevleri

Kiflisel rehberlik alan›ndaki geliflim yaflamay› ö¤-
retmekdir. Bireyin kendisine, özelliklerine, so-
runlar›na, ihtiyaçlar›na ve bunlar› karfl›lama yol-
lar›na yönelik bilgilerle sosyal bir varl›k olarak
geliflmesine yönelik bilgiler vererek, onun gelifli-
minin desteklenmesi rehberlik hizmetleri içinde
önemli bir yer tutar. Her yafltaki ö¤rencinin te-
mel ihtiyaçlar›yla döneme özgü geliflim görevle-
riyle ilgili bilgiler, çocuklar›n kendileri, ö¤ret-
menleri ve velileri aç›s›ndan, geliflimi destekle-
yecek tutumlar›n uygulanmas› için önemlidir.
E¤itim süreci, ö¤rencinin “ö¤renmesi ve baflar›l›
olmas›” üzerine odaklanm›flt›r. Bu nedenle reh-
berlik hizmetlerinin beklenen önemli ifllevlerden
biri de “ö¤renmeyi kolaylaflt›rma ve baflar›y› ar-
t›rma” konusuyla ilgili bilgi verme hizmetleridir.
Bu alanda etkin çal›flma yöntemlerinin ö¤retil-
mesi performans› % 30-40 oran›nda etkileyebilir.

Bunun yan› s›ra ö¤rencilere gidebilecekleri e¤itim
kurumlar›n› tan›tma da bu kategoride yer al›r. E¤i-
tim kurumlar› hakk›nda; yaz›l› materyallerin der-
lenmesi ve paylafl›lmas›, e¤itsel günler düzenleyip
ilgili konuflmac›lar› davet etme, e¤itim kurumlar›-
na inceleme gezileri yapmas› ve araflt›rma grupla-
r› oluflturulmas› gibi yöntemler uygulanabilir.
Ö¤rencinin kendine uygun ve geliflmesini sürdü-
rebilece¤i bir meslek alan›na yönelmesine yar-
d›mc› olmak üzere, meslekleri inceleme ve bilgi
verme hizmetleri önemlidir. Bir mesle¤i inceler-
ken; mesle¤in gerektirdi¤i faaliyetler, iflin özelli-
¤i, sorumluluk ve görevler, çal›flma ortam› ve ko-
flullar›, aranan nitelikler, mesle¤e haz›rlanma ve
girifl koflullar›, meslekte ilerleme ve kazanç duru-
mu gibi yönlerden bilgi toplamak gereklidir.
Meslekler hakk›nda bilgi verme hizmetleri, ö¤-
rencilerin alternatiflerini geniflletme ve daha öz-
gür bir seçim için yararl›d›r. Bilgilerin aktif yön-
temlerle (s›n›f içi tart›flmalar) paylafl›lmas› tercih
edilmelidir.

Grup rehberli¤inin niteli¤i ve grupla psikolojik

dan›flmadan fark›

Bilgi verme hizmetleri, bireysel olarak sunulabi-
lece¤i gibi, daha çok bir grup, bir s›n›f ya da oku-
lun tümünün yararlanabilece¤i flekilde sunulur.
Grup rehberli¤i, psikolojik dan›flman›n ilke ve
tekniklerinden yararlanarak bir grupla etkileflim
içinde gerçeklefltirilen aktivitelerdir. Grup reh-
berli¤i, grupla psikolojik dan›flmadan ve ö¤re-
timdeki bilgi verme etkinliklerinden baz› farkl›-
l›klar tafl›r. Grup rehberli¤iyle bilgi verme ve be-
ceri kazand›rma yoluyla ö¤rencinin geliflim ve
uyumunu desteklemek amac›na dönük çeflitli
programlar haz›rlan›p uygulanabilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi bilgi verme hizmetleri için-
de yer almaz?

a. Okulu ve kurallar›n› tan›ma
b. Üst e¤itim kurumlar›n› araflt›rma
c. Gençlik dönemi sorunlar›n› inceleme
d. Sorunlu ö¤rencileri ilgililere yönlendirme 
e. Toplumdaki ifl olanaklar›n› saptama

2. Ö¤rencilere okulun ilk günlerinde sunulmas› gere-
ken rehberlik hizmeti afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ö¤rencinin kendi yeteneklerini tan›mas›n› sa¤-
lama

b. Ö¤rencilerin sosyalleflmesi için etkinlikler
düzenleme

c. Ö¤rencilerin psikolojik problemlerini belirleme
d. Ö¤rencilerin çal›flma yollar›n› ve stratejilerini

belirleme
e. Ö¤rencilere okulu ve okul kurallar›n› tan›tma

3. Arkadafllar› taraf›ndan fazla sevilmedi¤ini düflünen
ergenlik dönemindeki bir gence, en etkili yard›m, afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Yeni insanlarla tan›flt›rmak
b. Yaln›z hareket etmeye al›flt›rmak
c. Sosyal becerilerini gelifltirmek
d. Ö¤ütler vermek
e. Yaln›zl›¤›n› teselliyle gidermek

4. Oryantasyon hizmetlerinin ifllevi öncelikle afla¤›da-
kilerden hangisini sa¤lamaya yöneliktir? 

a. Ö¤renciyi tan›ma
b. Uyum sa¤lama
c. Akademik baflar›y› yükseltme
d. Koruma ve iyilefltirme
e. E¤lendirme

5. Afla¤›dakilerden hangisi oryantasyon hizmeti ilkele-
ri içinde yer almaz?

a. Okuldaki tüm ö¤rencilere yöneliktir.
b. Ö¤retim y›l› bafl›nda düzenlenmelidir.
c. Planl› ve programl› bir hizmettir.
d. Ekip çal›flmalar›na ve iflbirli¤ine dayal›d›r.
e. Uygulanan oryantasyon program› de¤erlendiril-

melidir.

6. Çal›flma yöntemlerinin baflar›ya etkisiyle ilgili afla¤›-
daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Zeka ve özel yeteneklerin baflar›ya etkisi % 30’
u aflmaz.

b. Baflar›da flans ve tesadüfün pay› yaklafl›k yar›ya
yak›nd›r.

c. Çal›flma al›flkanl›klar› ve tutumlar performans› %
30-40 etkiler.

d. Bellek kapasitesi s›n›rl›d›r ve zekay› belirler.
e. Zeka, baflar› için tek etmendir.

7. Üst e¤itim kurumu incelenirken ilk sunulan bilgi
afla¤›dakilerden hangisi olmal›d›r?

a. E¤itim süresi ve olanaklar›
b. Adaylarda aran›lan özellikler
c. Verilen e¤itimin özellikleri ve kapsam›
d. E¤itim kurumunun kimli¤i
e. E¤itim kurumunun gelece¤i

8. Bir meslekle ilgili bilinmesi gereken ilk bilgiler afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Çal›flma ortam› ve koflullar›
b. Mesle¤in gerektirdi¤i faaliyetler
c. Çal›flanlarda aranan nitelikler
d. Mesle¤e haz›rlama ve girifl koflullar›
e. Meslekte ilerleme ve kazanç durumu

9. Mesleki bilgilerin paylafl›m›nda en etkili yöntem
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. S›n›f ya da okul kitapl›¤›nda köfle oluflturulmas›
b. Duvar panolar› haz›rlanmas›
c. S›n›fta, ö¤retmen taraf›ndan sunulmas›
d. S›n›f içi tart›flma yolunun seçilmesi
e. Gözleme ve izleme yöntemlerinin kullan›lmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi grup rehberli¤inin
özelliklerinden biridir?

a. Davran›fl de¤iflikli¤ine odaklanan bir yöntemdir.
b. Uzun süreli bir uygulamay› kapsar.
c. Terapötik bir etkileflme gerektirir.
d. Bilgi verme ve biliflsel fark›ndal›¤› amaçlar.
e. Profesyonel uzman taraf›ndan gerçeklefltirilir

Kendimizi S›nayal›m 
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ÇALIfiMA DAVRANIfiLARINI DE⁄ERLEND‹RME 

ÖLÇE⁄‹*

Yönerge: afla¤›daki sorular›, “evet” ya da “hay›r” fl›kla-
r›ndan birinin alt›na çarp› (x) koyarak yan›tlay›n›z. Da-
ha sonra tercih edilen cevap flekliyle karfl›laflt›r›n›z. Si-
zin tutumunuzla olmas› gereken aras›ndaki sapmay›
tespit ediniz.
1. Günlük çal›flmalar›n›z için plan yapar m›s›n›z?

Evet Hay›r
2. Günlük plan›n›z varsa, ona sad›k kal›yor musunuz?

Evet Hay›r
3. Çal›flmaya bafllamadan önce sizi engelleyen prob-
lemleriniz Oluyor mu? 

Evet Hay›r
4. Çal›flman›z› planlad›¤›n›z gibi zaman›nda bitirebili-
yor musunuz?

Evet Hay›r
5. ‹flinizi ve ö¤renim alan›n›z› enteresan buluyor mu-
sunuz? Evet Hay›r
6. Seminer ya da derslerdeki tart›flmalara kat›l›yor mu-
sunuz? 

Evet Hay›r
7. Derslerde arkaya yak›n bir yerde mi oturmay› ye¤-
lersiniz?

Evet Hay›r
8. Çal›flman›zla ilgili bir probleminiz oldu¤u zaman
yetkili birisiyle onun hakk›nda konufluyor musunuz?

Evet Hay›r
9. Bir materyali okumadan önce flöyle bir göz at›yor 
musunuz? 

Evet Hay›r
10. Okuma s›ras›nda tablo ve grafiklere göz atar m›s›-
n›z? 

Evet Hay›r
11. Konulara ait tuttu¤unuz notlar› saklar m›s›n›z? 

Evet Hay›r
12. Konular›n ana hatlar›n› belirleyecek tarzda m› not 
al›rs›n›z?

Evet Hay›r
13. Okudu¤unuz materyali özetlemek üzere basit fle-
malar, grafikler, tablolar yapar m›s›n›z? 

Evet Hay›r
14. Yaz›lar›n›zda kendinizi ifade etmekte zorlan›yor 
musunuz? 

Evet Hay›r
15. Beklenmedik bir zamanda s›nava tabi tutulsan›z
düflük baflar› m› elde edersiniz? 

Evet Hay›r

16. S›nava haz›rland›¤›n›z zaman geç vakitlere kadar 

oturur musunuz? 

Evet Hay›r

17. Bir toplant› ya da s›nav için gerekli tekrarlar›n ço-

¤unu bir gece öncesinden mi yapars›n›z? 

Evet Hay›r

18. Yeterli uyku uyuyor musunuz? 

Evet Hay›r

19. Yeni fleyler üretmek için periyodik olarak belli za-

manlar ay›rabiliyor musunuz? 

Evet Hay›r

20. Çal›flma masan›z›n üzerinde 60x100 ebatlar›nda

bofl bir alan var m›? 

Evet Hay›r

‹yi bir ö¤renme disiplini kazanm›fl kiflinin bu sorulara

vermesi gereken cevaplar:

Puanlama:

1. Evet 5. Evet 9. Evet 13. Evet 17. Hay›r

2. Evet 6. Evet 10. Hay›r 14. Hay›r 18. Evet

3. Hay›r 7. Hay›r 11. Evet 15. Hay›r 19. Evet

4. Evet 8. Evet 12. Evet 16. Hay›r 20. Evet

Yorumlama: Buradaki sorulara uygun verdi¤iniz ce-

vaplar›n say›s›n› 5 ile çarp›n. 1 00 puana ne kadar yak-

laflm›flsan›z çal›flma davran›fllar›n›z o derece olumlu ve

istenilir düzeydedir, bu konuda bir sorununuz olmad›-

¤› düflünülebilir. Puan›n›z 75’in alt›na düflüyorsa baz›

al›flkanl›klar›n›z› gözden geçirip düzeltmeniz gerekiyor.

Puan›n›z 50’nin alt›ndaysa S.O.S.!.. Çal›flma al›flkanl›kla-

r›n›z› de¤ifltirmek için bu kitapta önerilenleri hemen

uygulamaya bafllay›p kendinizi disipline etmelisiniz.

Kaynak: Telman, N. (1997)’den al›nm›flt›r.

Yaflam›n içinden

”

“
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Girifl” bölümünü
gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Oryantasyon” bölü-
münü gözden geçiriniz.

3. C Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Kiflisel ve Sosyal Bilgi”
bölümünü gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Oryantasyon Hizmeti
“bölümünü gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Oryantasyon ‹lkeleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Çal›flma Yöntemlerinin
Baflar›ya Etkisi” bölümünü gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Üst E¤itim Kurumlar›n›
Tan›tma” bölümünü gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Bir Meslek ile ‹lgili
Bilinmesi Gerekli Bilgiler” bölümünü gözden
geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Mesleki Bilgilerin
Paylafl›lmas›” bölümünü gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Grup Rehberli¤i”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Büyük olas›l›kla pek çok ö¤renci bir okula yeni baflla-
d›¤›nda “yabanc›l›k” duygusu yaflar. Tan›d›¤› kimse yok-
tur, okul ortam› hakk›nda bilgisi yoktur ve ihtiyaçlar›n›
bu yeni ortamda nas›l karfl›layaca¤›n› bilmiyordur. ‹flte
bu durum dikkate al›nd›¤›nda ö¤rencilerin yeni ortam›
tan›y›p bilgi edinmeleri, al›flmalar› ve kendilerini iyi his-
setmeleri için “Oryantasyon” hizmetleri planlamal› ve
uygulanmal›d›r.

S›ra Sizde 2

Anaokulu ö¤rencileri için ilgi çekici ve s›cak bir “hofl
geldiniz” etkinli¤i, “tan›flma” etkinli¤i düzenlenebilir.
Yönetici, ö¤retmen ve okul personeli kendilerini tan›-
t›r. Okul gezdirilip ihtiyaçlar›n› nereden nas›l karfl›laya-
caklar› aç›klan›r. Onlar›n kendilerini iyi hissetmeleri
için oyunlar (tan›flma ve kaynaflmaya yönelik) haz›rla-
n›r. Tüm bu etkinliklere çocuklarla birlikte veliler de
kat›labilir. Böylece çocuk yeni ortama daha kolay uyum
sa¤layabilir.

S›ra Sizde 3

Geliflim görevlerini fiziksel olgunlaflma, toplumsal bek-
lenti ve talepler ile kiflisel de¤er ve beklentiler etkiler.

Günümüz ergeni giderek çal›flma hayat›na at›lmay› er-
teliyor ve e¤itimine devam ediyor. Bu ça¤da ergenin
bir meslek alan›na yönelerek e¤itimini bu alanda sür-
dürmesi, de¤iflen bedenine uyum sa¤lamas›, karfl› cins-
le iliflkilerini düzenlemesi, kiflisel de¤erlerini gelifltire-
rek bir kimlik oluflturmas› beklenir. Tüketim de¤erleri
en çok ergenleri etkiliyor ve bu ça¤da medyan›n da et-
kisiyle kimli¤ini “sahip olma” üzerine infla ediyor. Bu
yüzden rehberlik hizmetleri ergenin sa¤l›kl› bir kimlik
geliflimine katk›da bulunabilecek rol modellerine iliflkin
örnekler sunulmal› ve geliflimi için gerekli etkinlikler
düzenlenmelidir.

S›ra Sizde 4

Etkin çal›flma “ö¤rencinin zaman›n›, belirlenmifl hedef-
ler ve saptanm›fl öncelikler do¤rultusunda programl› ve
verimli bir flekilde kullanmas›”d›r. Kendi çal›flma davra-
n›fllar›n›z› kontrol etmek isterseniz “Yaflam›n ‹çinden”
bölümünde yer alan “Çal›flma Davran›fllar› De¤erlendir-
me Ölçe¤i”ni kendinize uygulay›p dürüstçe kendi çal›fl-
ma al›flkanl›klar›n›z› de¤erlendiriniz.

S›ra Sizde 5

Ö¤renci baflar›s›n› etkileyen çal›flma al›flkanl›klar› ola-
rak flunlar düflünülür: Zaman› etkin kullanma, iyi not
tutma, aktif dinleme, h›zl› ve etkili okuma, özet ç›kar-
ma, belleme, güdülenme, çal›flma ortam›n›, sürelerini
ve aral›klar›n› iyi düzenleyebilme, bilgi kaynaklar›ndan
yararlanma becerisi vb.

S›ra Sizde 6

• Müzenin aç›k oldu¤u saatleri ö¤renip, gezi için en
uygun zaman› belirlemek, müze ilgililerine bildirmek
ve gerekiyorsa izin almak

• Çocuklar›n velilerinden ve yönetimden yaz›l› izin bel-
gesi almak

• Müze ile ilgili ön bilgileri çocuklara sunmak ve ince-
leme sorular› oluflturmak

• Nas›l gidilece¤ini planlamak
• Çocuklar›n ihtiyaçlar›n›n (susamak,ac›kmak,

wc....vb.) nas›l karfl›lanaca¤›n› planlamak(baflka...).

S›ra Sizde 7

Öncelikle iflin özellikleri, temel faaliyetler, görev ve so-
rumluluklar›, çal›flma ortam› ve koflullar›, çal›flanlarda
aranan nitelikler, mesle¤e haz›rlanma ve girifl koflullar›,
meslekte ilerleme ve kazanç koflullar›... gibi yönlerden
bilgi toplamak gerekir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Yöneltme, 
Yerlefltirme ve 
‹zleme Hizmetleri

Bu ünitede psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinde çok önemli bir yer tutan
yöneltme, yerlefltirme ve izleme hizmetleri incelenmifltir. Rehberlik hizmetleri, da-
ha 1950’lerde ö¤rencilerin kendilerine uygun bir okula, branfla, alana ve mesle¤e
yönelmesi ve yerlefltirilmesi amac›yla e¤itimde önemli görülmüfltür. Ancak, bu hiz-
metlerin kapsam› giderek genifllemifl, ö¤renciyi geliflim ve uyumu aç›s›ndan daha
iyi bir duruma ve konuma yönlendirerek yerlefltirilmesindeki sonucu izlemek ve
de¤erlendirmek olarak rehberlik hizmetleri içinde yer alm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

E¤itim sürecinde yöneltme hizmetlerinin önemini, ilkelerini ve kurallar›n›
kavrayabilecek,
Yerlefltirme hizmetlerinin türlerini ve yürütülmesini aç›klayabilecek,
‹zleme hizmetlerinin kapsam ve amac›n› kavrayabileceksiniz.

N

N
N

6



• G‹R‹fi
• E⁄‹T‹M SÜREC‹NDE “YÖNELTME” (YÖNLEND‹RME) H‹ZMET‹

• Yöneltmede Esas Al›nacak ‹lkeler ve Kurallar
• Yöneltmede Gerekli Bilgiler

• YERLEfiT‹RME H‹ZMETLER‹
• Yerlefltirmede Hizmet Türleri
• Yerlefltirme Hizmetlerinin Yürütülmesi

• ‹ZLEME H‹ZMETLER‹
• Kapsam› ve Amac›
• Mezunlar› ‹zleme Çal›flmalar›

Örnek Olay

Naz›m, küçüklü¤ünden beri mekanik ifllere merakl›yd›. Oyuncaklar›n› söker, bir-
lefltirir, radyonun içini açar, çal›flma sistemini anlamaya çal›fl›rd›. Bu u¤rafllar s›-
ras›nda inceledi¤i mekanik araçlar› bozdu¤u için annesinden azar iflitir ama
vazgeçmezdi. Okulda da bu alanla ilgili derslerde baflar›l›, sosyal alanlarda daha
az yeterliydi. Lisede fen dal›nda okudu, üniversite s›navlar›na bu alanda haz›rla-
n›yor makine mühendisli¤ini düflünüyordu. 

Naz›m’›n babas› Halke¤itim Müdürü oldu¤u için, ilçenin sosyal etkinliklerinde
faal rol oynuyor, evleri s›k s›k konuklarla dolu oluyordu. 

Naz›m lise son s›n›ftayken ilçeye yeni atanan kaymakam Muzaffer Bey ve aile-
si k›sa zamanda aile dostlar› olmufltu. Muzaffer Bey karizmatik kiflili¤i ve dene-
yimli yöneticili¤iyle ilçede hemen dikkat çekmifl, sevilen ve say›lan bir kifli olmufltu.
Naz›m’a yak›n yafllardaki iki o¤lu Tayyar ve Taner de Naz›mla arkadafl olmufllar-
d›. S›k s›k bir araya geliyor, birlikte pikniklere gidiyor ya da aile yemeklerinde bu-
lufluyorlard›. 

Muzaffer Bey ve efli Naz›m’› çok sevmifllerdi ve kendi o¤ullar›n›n yan›nda da
çekinmeden bunu ifade ediyorlard›. Hatta Muzaffer Bey s›k s›k “Benim o¤lanlar
haylaz, ak›llar› bir kar›fl havada, Nâz›m gibi bir o¤lum olsayd› da benim mesle¤i
devam ettirseydi.” demekten çekinmiyordu. 

Öyle ki Naz›m’›n do¤um gününde yakas›ndan hiç ç›karmad›¤› mülkiyeli roze-
tini ç›kar›p Naz›m’›n yakas›na takm›fl ve “bir gün kendi mülkiyeli rozetini tak›n-
caya dek” ona arma¤an etmiflti. Derken üniversite s›nav› geçti, tercihler yap›ld›.
Sonuçlar bekleniyordu. Ailesi Naz›m’a tercihlerini yaparken kar›flmam›fllard›. Fen
alan›ndaki bölümleri tercih edece¤inden emindiler. Nihayet postac› sonuç zarf›n›
getirdi. Naz›m’›n ablas› evdeydi, zarf› heyecanla açt›, Naz›m birinci tercihini ka-
zanm›flt›. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü...
Aile flaflk›nl›k içindeydi. Çünkü Nâz›m sosyal dersleri hiç sevmezdi. Bu ifle en çok
sevinen Muzaffer Bey olmufltu. Onu sonuna kadar destekleyece¤ini söylüyordu. 

Naz›m Mülkiyeye bafllad›. Durumu ilk y›lda parlak de¤ildi. Yedi dersin dör-
dünden tekrara kalm›flt›. Ama vazgeçmeyi göze alam›yordu. Çevreye al›flm›fl, ar-
kadafl edinmiflti. Ailesi s›nava tekrar girmesi için ›srar ettiyse de devam etti. Fakül-
teden y›l kayb›yla ve güçlükle mezun oldu. Stajyerlik için girdi¤i s›navda üç kez
baflar›s›z olunca umudunu yitirdi ve vazgeçmek zorunda kald›. Baflka alanda ifl
aramaya bafllad›. Birkaç ifl de¤ifltirdi. Meslek yaflam›nda bekledi¤i doyumu hiçbir
zaman bulamad›. Muzaffer Bey’in istedi¤i olmam›flt›. Ailesinin bekledi¤i olmam›fl-
t›. Ama hepsinden önemlisi Naz›m kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir alanda
e¤itim yapma ve meslek sahibi olma f›rsat›n› kullanamam›flt›. Bu onun hayat›yd›
ve bir baflkas›n›n iste¤ini yerine getirmek için harcanacak çabalar›n kendisine ve
baflkas›na yarar› olmayaca¤›n› çok geç anlam›flt›.
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Anahtar Kavramlar
• Yöneltme Hizmetleri
• Yerlefltirme Hizmetleri

• ‹zleme Hizmetleri
• Mezunlar› ‹zleme

‹çindekiler
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‹lk ünitelerde aç›kland›¤› gibi, rehberlik hizmetleri, ö¤rencinin kendini tan›yarak,
çevresindeki olanak ve koflullar hakk›nda yeterli bilgi sahibi olarak geliflmesini
desteklemeyi amaçlar. Di¤er bir deyiflle; Ö¤renci kendini tan›d›kça ve kendi geli-
flimi için yararlanabilece¤i bilgileri edindikçe, bu iki grup bilgiyi kullanarak, gelifli-
mine uygun durumlara yönelmeye bafllayacakt›r. ‹flte ö¤rencinin kendine uygun
bir e¤itim kurumuna, branfla, ifle ya da mesle¤e yönelmesi ve o konuma yerleflme-
si için yap›labilecek yard›m hizmetleri bu gruba girer. Ayr›ca ö¤rencinin okul içi ya
da d›fl› bir sosyal etkinli¤e yönelmesi, psikolojik dan›flma hizmetinden yararlanma-
s› için teflvik edilmesi, seçmeli derslerden kendi geliflimine yard›mc› olacak alanla-
r› seçmesi, e¤itim s›ras›nda uygun k›sa süreli ifl, staj, uygulama alanlar›na yönelme-
sine ve yerleflmesine yard›m edici bütün çal›flmalar bu hizmetlerin içine girer. Ge-
nel olarak bu hizmetlerin amac› bireyi içinde bulundu¤u durumdan bir üst basa-
ma¤a, geliflimi ve uyumu aç›s›ndan daha iyi bir konuma yöneltmek ve yerlefltir-
mek için çal›flmakt›r.

Bu hizmetin yürümesi için ö¤retmenin, rehberlik uzman›, okul yöneticisi ve ve-
lilerle iflbirli¤i içinde olmas› gereklidir. Ayr›ca bu hizmetler çevredeki kurumlarla
da iflbirli¤ini gerektirir.

‹zleme hizmeti, yap›lan önceki hizmetlerin bir devam› gibi düflünülebilir. Yö-
neltme ve yerlefltirme sürecinin sonucu ne olmufltur? Örne¤in; psikolojik dan›flma
yard›m› alan ö¤rencide bu hizmetin sonucu beklenen de¤ifliklik gerçekleflmifl mi-
dir? Oryantasyon hizmetleri ö¤rencilere ne ölçüde yararl› olmufltur? Okul içinde bir
e¤itici kola yerlefltirdi¤imiz ö¤renci ya da okul d›fl›nda yar› zamanl› ifle yerlefltirdi-
¤imiz ö¤renci o konuma ne derece uyum sa¤lam›flt›r. Bütün bu durumlar›n izlenip
de¤erlendirilmesi yap›lan hizmetlerin etkinli¤ini anlamak, gerekiyorsa yard›m hiz-
metlerini sürdürmek, yeni düzenlemeler yapmak için gerekir.

Bu gruba giren önemli bir çal›flma da “mezunlar› izleme”dir. Okulu bitirenler
ne yap›yor? Ne kadar› alan›yla ilgili bir üst e¤itim kurumunda okuyor, ne kadar› ça-
l›fl›yor, ne gibi ifllere yöneldiler? Özellikle okuldaki yard›m hizmetleri onlar› yafla-
ma ve uyuma ne ölçüde haz›rlayabildi? Bunlar› de¤erlendirmek için mezunlarla
iliflkiyi koparmamak, mektup, görüflme, eski mezunlar günleri düzenleme gibi yol-
larla bu bilgileri toplay›p verilen hizmetleri izleyip de¤erlendirmek gereklidir. Yi-
ne bu çal›flmalarda s›n›f ö¤retmenine önemli görevler düflmektedir.

Bu bölümde ö¤retmenlerin; ö¤rencilerin geliflim ve uyumlar›n› en iyi flekilde
sürdürmeleri için “yöneltme, yerlefltirme ve izleme” hizmetlerini nas›l yürütecekle-
rine iliflkin bilgiler sunulmufltur.

E⁄‹T‹M SÜREC‹NDE “YÖNELTME” (YÖNLEND‹RME)
H‹ZMET‹
E¤itim süreci içinde ö¤rencilerin ilgi, e¤ilim ve yetenekleri do¤rultusunda, ayn› za-
manda ülkenin ihtiyaç ve koflullar› da dikkate al›narak, üst ö¤renime, belli e¤itim
ifl ve meslek alanlar›na yönlendirilmeleri rehberlik hizmetlerinden beklenen en
önemli ifllev olmufltur. Özellikle 8. Milli E¤itim fiûras›ndan günümüze dek toplanan
e¤itim flûralar›nda bu ifllev önemle vurgulanm›fl, okul rehberlik hizmetlerinden bu
yönde etkin olmas› beklenmifltir.

Yöneltme hizmetinin e¤itim sisteminde, bafllang›c›ndan beri en çok vurgulanan bir hizmet
olmas›n›n gerekçelerini tart›fl›n›z.
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Bu husus, 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanununda (Madde 3), Türk Milli E¤i-
timinin temel amaçlar›ndan ve temel ilkelerinden biri olarak (madde 6) vurgulan-
m›flt›r. Sekiz y›ll›k ilkö¤retime geçifli düzenleyen 4306 say›l› yasada (1997), ilkö¤-
retimin 8. y›l›nda ö¤rencilerin ortaö¤retim okullar›na ve ifl alanlar›na yöneltilece¤i,
bu konuda okul rehberlik örgütünün yard›mc› olaca¤› ve Milli E¤itim Sisteminin
bu yöneltmeyi yapacak biçimde yeniden düzenlenece¤i belirtilmifltir.

Bu konuda, XV. Milli E¤itim fiuras›nda genel anlamda ilkö¤retim ve ortaö¤re-
timde yönlendirme esaslar› üzerindeki raporlara genifl yer verilmifltir. ‹lkö¤retimde
yönlendirme, ö¤rencinin mesle¤e ve bir üst e¤itime yönelmede gerçekçi bir ben-
lik kavram›na sahip olup do¤ru karar alabilme becerisini gelifltirebilmek için reh-
berlik hizmetleriyle desteklenmesinin sa¤lanmas›; bu hizmetlerin rehberlik alan›n-
da en az lisans e¤itimi görenlerce yürütülmesi; her okulda rehber uzman bulundu-
rulamayaca¤›ndan, Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerinin say›s›n›n ço¤alt›larak, bu
merkezlere alanda yüksek lisans e¤itimlilerin atanarak ö¤renci ve ö¤retmenlere
destek verilmesi yönünde kararlar al›nm›flt›r (M.E.B. Raporlar› 1996).

Yönlendirme konusunun Kalk›nma Planlar›nda da s›kl›kla yer ald›¤› yap›lan in-
celemelerde görülecektir. Kalk›nma planlar›n›n etkisiyle, rehberli¤in, Milli E¤itim
fiûralar›nda hem bir yöneltme arac›, hem de yöneltme ile efl anlaml› olarak ele al›n-
mas› alan uzmanlar›nca elefltirilen bir husus olmufltur (Do¤an 1998). Çünkü; reh-
berlik hizmetlerini tamamen ve sadece yöneltme ifllemi olarak ele almak, bu hiz-
metlerin kapsam›n› s›n›rlamaktad›r. Ayn› zamanda, bu ele al›fllarda aç›kça görüldü-
¤ü gibi, rehberlik hizmetlerini ülkenin insangücü ihtiyac›n› ayarlayan bir faaliyet
olarak görmek rehberlik anlay›fl ve ilkelerine ters düflmektedir.

Burada önemli görülen kavramlaflt›rma sorununa dikkat çekmek yerinde ola-
cakt›r. Genellikle devletin rapor, yasa ve yönetmeliklerinde “Yöneltme” olarak ni-
telenen bu kavram›, alan uzmanlar› “Yönlendirme” olarak kullanmay› tercih et-
mektedirler. Çünkü; ‘yöneltme’ de sanki bir zorunluluk, otoriter bir durum ve bi-
rey yerine karar verme gibi rehberli¤in felsefesine uymayan bir ifade biçimi söz
konusudur. Oysa “yönlendirme” daha çok bireye seçenekleri tan›tma, gösterme,
bu konuda yard›mc› olma gibi bir anlam ifade etmektedir.

Yöneltme ve yönlendirme kavramlar›n› rehberlik ilkeleri aç›s›ndan de¤erlendiriniz.

Yöneltmede Esas Al›nacak ‹lkeler ve Kurallar
Sekiz y›ll›k temel e¤itim sonunda ö¤rencinin, ortaö¤retime devam edip etmeyece-
¤i, edecekse hangi alana yönelece¤i mesleki geliflim sürecinde en kritik kararlar-
dan biridir. Bu yüzden ö¤retmen, ana baba ve toplum taraf›ndan mesleki rehber-
lik hizmetlerinin bu noktadaki ifllevi çok daha önemli görülmektedir.

‹lkö¤retimde yöneltme hizmetlerinin rehberlik anlay›fl›na uygun olarak yap›la-
bilmesi için afla¤›daki ilkelerin benimsenmesi gerekir: (Yeflilyaprak 2007)

• Yöneltme 8. y›l›n sonunda verilen bir karar olmas›na ra¤men, bu sonuca
ulaflt›ran sürecin temel e¤itimin tümünü kapsad›¤› unutulmamal›d›r. Yönelt-
menin sa¤l›kl› olmas› çocu¤un önceki y›llarda mesleki geliflimini görevlerini
baflarm›fl olmas›yla mümkündür.

• Yöneltme hizmetleri, okulöncesinden bafllayarak 8 y›ll›k ilkö¤retim boyun-
ca, çocu¤un her alandaki gelifliminin izlenerek, özellikleri, ilgi ve yetenek-
lerinin gerçekçi olarak tan›n›p ortaya konulmufl olmas›n› gerektirir.

• Yöneltmede ailenin beklentileri, koflullar› ve çevrenin olanaklar› dikkate
al›nmal›d›r.
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• Bu ifllevin gerçekleflmesinde, üst ö¤renim alanlar›, ifl ve meslek olanaklar›
hakk›nda yeterli, do¤ru ve güncel bilgilere ihtiyaç vard›r.

• Yöneltme hizmeti tüm ö¤rencilere yöneliktir. Baflar›l›, baflar›s›z, zengin fa-
kir, özel e¤itim gerektiren... gibi farkl› niteliklere sahip her çocuk için “geli-
flimine en uygun” alternatiflerin sunulmas› esast›r.

• Yöneltmede sadece örgün üst ö¤renim kurumlar› de¤il, yayg›n e¤itim ku-
rumlar›, ifl ve meslek alanlar› gibi farkl› seçenek ve alternatifleri dikkate al-
mak gereklidir.

• Yöneltmede ailenin, ö¤retmenlerin, uzmanlar›n ve ö¤rencinin görüflleri dik-
kate al›n›r. Son karar ö¤rencinin ve ailenindir. Okul bu konuda karar için
gerekli bilgiyi sa¤lamak ve alternatifleri göstermekle yükümlüdür. Ö¤ret-
men ö¤renci ad›na seçim yapma hak ve yetkisine sahip de¤ildir. Sadece al-
ternatifleri ve olas› sonuçlar›n› göstererek, zorlay›c› olmadan öneride bulu-
nabilir.

• Bu hizmetlerin gerçekleflmesinde ö¤retmenin ve velinin ö¤renciyi, ö¤renci-
nin de kendisini yeterli ve gerçekçi biçimde tan›mas› esast›r.

• Yöneltme sürecinde ö¤rencinin ilgi, yetenek, özellik ve ihtiyaçlar› esas
al›n›r.

• ‹lkö¤retim süreci içinde, ö¤rencinin gözlem ve de¤erlendirmeler sonucunda
yetersiz yönlerinin desteklenmesi ve üstün yönlerinin de zenginlefltirilmifl
programlarla gelifltirilmesi, bu sürecin sonundaki karar›n isabetli olmas›na
yard›mc› olacakt›r.

• Yöneltme hizmetlerinin sonuçlar› izlenmeli, program›n hedeflerine ne ölçü-
de ulafl›ld›¤› sürekli olarak de¤erlendirilmelidir.

• Yöneltme sürecinde verilen karar “kesin ve de¤iflmez” olarak alg›lanmama-
l›d›r. Bireyin kendisine ve mesleklere iliflkin de¤erlendirmeleri ve koflullar›n
de¤iflmesi, yap›lan seçimin de¤iflmesine yol açabilir. Bu nedenle ortaö¤re-
timdeki yayg›n ve örgün e¤itim kurumlar›na yatay ve dikey geçifllere olanak
verecek flekilde düzenlenmelidir.

Yöneltmede Gerekli Bilgiler
Daha önce aç›kland›¤› gibi, ilkö¤retim, ö¤rencilere temel bir e¤itim sa¤layan, bir
yandan günlük yaflay›fllar›yla ilgili bilgi ve becerileri, di¤er yandan ortaö¤retim için
gerekli bilgi ve becerileri kazand›ran zorunlu bir e¤itim kademesidir. ‹lkö¤retim,
çevrenin özellikleri de dikkate al›narak, ö¤rencilerin bir alana yönelmelerinde ve
meslek seçmelerinde uygun kararlar vermelerini sa¤lamak amac›yla kendilerini ve
çevreyi tan›ma, ilgi ve yeteneklerini deneme f›rsat› veren bir e¤itim program› ola-
rak alg›lanmal›d›r (Özgüven 1999).

‹lkö¤retimde rehberlik ve yöneltme hizmetleri bütünlük içinde ve ilgili kiflilerin
iflbirli¤i içinde yürütülür. S›n›f ö¤retmenleri, okul yönetimi, (varsa) uzmanlar ve ve-
liler çocu¤un geliflimi aç›s›ndan en uygun yönlendirmeyi sa¤lamak için iflbirli¤i
içinde olmal›d›r.

Yöneltmede esas al›nacak en önemli ilkeleri gerekçeleri ile tart›fl›n›z.

Onuncu Milli E¤itim fiûras›nda ö¤rencilerin bir okula ve programa yönelmeleri
sa¤lan›rken, uyulmas› gereken ölçütler ve gerekli bilgiler flu flekilde saptanm›flt›r:

• Ö¤rencinin yetenek ve baflar› durumu: Y›llara göre saptanan akademik or-
talamalar›, en son y›la iliflkin genel baflar› ortalamas›, grup dersleri baflar› or-
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talamalar›, derslerdeki geliflme derecesi, genel ve özel yetenek testleri so-
nuçlar› (yerel ve ulusal düzeyde), standart baflar› testleri sonuçlar›, ö¤renci-
nin özgeçmifli, ifl ve mesleki deneyimleri (varsa), e¤itsel kollar, spor ve kül-
tür alan›ndaki faaliyetlerde ortaya koydu¤u yetenekler, ö¤retmenin gözlem
ve de¤erlendirmeleriyle saptad›¤› özel yetenekler...

• Ö¤rencinin istedi¤i seçenekler ve nitelikleri: Ö¤rencinin program, dal, ders
tercihleri, tercih etti¤i alanlar, ifl, mesleklerin nitelikleri; bireyin nitelikleriyle
uygunluk derecesi, seçeneklerin gerektirdi¤i koflullar›yla bireyin koflullar›-
n›n de¤erlendirilmesi.

• Program, ifle girme ve devam edebilme koflullar›: Girilecek program›n ö¤-
rencinin ulaflabilece¤i yak›n çevrede bulunup bulunmamas›; e¤itim için ge-
rekli giderleri ö¤rencinin ailesinin karfl›lama olas›l›¤›; devletin ve özel kuru-
lufllar›n sa¤lad›¤› burs, paras›z yat›l›l›k, kredi gibi olanaklar.

• ‹nsangücü gereksinimi: ‹stenilen alanda istihdam ve ifl olanaklar›. Ülkenin
farkl› alan ve düzeylerde saptanan insangücü ihtiyac›.

• Okul rehberi ve s›n›f ö¤retmeninin genel görüflü: Ölçüt ve durumlar dikka-
te al›nd›¤›nda, okul rehberlik uzmanlar› ve s›n›f ö¤retmeninin genel de¤er-
lendirme sonucuna göre ö¤rencinin hangi program/alana yönelmesinin uy-
gun olaca¤› hakk›ndaki görüflleri.

Bütün bu bilgiler yöneltmenin sa¤l›kl› yap›labilmesi aç›s›ndan önemli ve gerek-
lidir. Ancak yap›lan araflt›rmalar bu konuda yeterli çal›flmalar›n yap›lmad›¤›n› ve il-
kö¤retim ö¤rencilerinin okullar›ndan bu konuda gerekli bilgi ve yard›mlar› alama-
d›klar›n› ortaya koymaktad›r (Türkmen ve di¤. 1998).

Getirilen yeni sistemde Lise 1’in (9. s›n›f›n) yöneltme s›n›f› olmas›, ergenin ken-
dini s›namas› ve daha gerçekçi bir karar vermesi aç›s›ndan iyi bir f›rsatt›r. Kuflku-
suz gencin, kendisi hakk›nda bilinç düzeyi artt›kça kararlar›nda de¤ifliklikler orta-
ya ç›kabilir. Bu durumda e¤itim sistemi, “yatay geçifller” yoluyla gence f›rsat tan›-
mal›d›r. Çünkü; kuramsal olarak geliflim ilkelerini aç›klayan görüfller ve görgül
araflt›rma bulgular›, gencin ilgi ve yeteneklerinin belirgin ve tutarl› hale gelerek
mesleki bir karar için gerekli olgunlu¤a ulaflt›¤› dönemin ancak 15-18 yafllar› ara-
s›nda oluflabildi¤ini ortaya koymaktad›r. Bu durum dikkate; al›narak ülkemizde
zorunlu temel e¤itimin 11-12 y›la ç›kart›lmas› ve bu dönemin sonunda mesleki ka-
rar›n al›nmas› uygun görülmektedir (Yeflilyaprak 1997).

YERLEfiT‹RME H‹ZMETLER‹
Psikolojik dan›flma ve rehberlikte yerlefltirme hizmetleri, kendi ilgi ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda çeflitli okul içi programlar, üst okullar, ifl ve mesleklere yönelen ö¤-
rencilerin buralara yerleflmeleri için gerekli olan yard›m çal›flmalar›n› kapsar. Ö¤-
rencilerin okul içinde bir program, ders, kurs ya da bir bölüme yerlefltirilmeleri; bir
e¤itsel kol, sosyal ve kültürel bir etkinli¤e yerlefltirilmeleri; bir üst okula ya da ay-
n› düzeyde bir baflka okula yerlefltirilmeleri; yar› zamanl› ve yaz aylar› için k›sa sü-
reli ya da yaflam boyu sürecek bir ifle yerlefltirilmeleriyle ilgili çal›flmalar, yerlefltir-
me hizmetleri aras›nda yer al›r. Buna göre, yerlefltirme hizmetleri psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlikte bilgi toplama ve yayma hizmetleriyle çok yak›ndan ilgili olup
adeta bu hizmetlerin bir sonucu niteli¤indedir.

Yerlefltirmede Hizmet Türleri
Yerlefltirme hizmetleri hizmetin verildi¤i yere göre, (a) okul içi yerlefltirme, (b)
okul d›fl› yerlefltirme hizmetleri gibi iki grup alt›nda toplanabilir. Ayr›ca, hiz-
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metlerin niteli¤i esas al›narak, (a) e¤itsel yerlefltirme, (b) meslekî yerlefltirme,
(c) sosyal yerlefltirme gibi bir s›n›flama da yap›labilir. Yerlefltirme hizmetlerinin
verildi¤i yere ya da hizmetin niteli¤ine göre gruplanmas› bu hizmetlerin daha iyi
anlafl›lmas›na olanak sa¤lad›¤› gibi, hizmetlerin yürütülmesinde, personel aras›nda
yap›lacak iflbölümüne de baz› kolayl›klar getirebilir (Kepçeo¤lu 1994).

Okul s›n›rlar› içinde kalan e¤itsel ve sosyal konulardaki yerlefltirme okul içi yer-
lefltirme hizmetleri; okul d›fl›nda kalan bir okula ya da ifle yerlefltirmeyle ilgili ça-
l›flmalarsa okul d›fl› yerlefltirme olarak aç›klanabilir. Hizmetlerin niteli¤i bak›m›n-
dan, ö¤rencilerin program, ders, kurs, bölüm ve di¤er okullara yerlefltirilmesi e¤it-
sel yerlefltirme; çeflitli sosyal, kültürel ve e¤itsel kol ve etkinliklere yerlefltirilmesi
sosyal yerlefltirme; ö¤rencilerin bir ifl ya da mesle¤e yerlefltirilmeleriyse meslekî
yerlefltirme hizmetleri içinde ele al›nabilir.

Okulda bütün ö¤rencilere aç›k ve sürekli olmas› gereken yerlefltirme hizmetle-
ri okuldaki yönetici, uzman ve ö¤retmenler aras›nda yak›n iflbirli¤ini zorunlu k›lar.
Bilindi¤i gibi, yeni program uygulamalar›, her okul düzeyinde ö¤rencilerin ilgi ve
ihtiyaçlar›na göre yerleflebilecekleri e¤itsel, sosyal ve meslekî etkinlikleri sürekli
olarak art›rmaktad›r. Bu konularda ö¤retmenlere önemli görevler yüklenmektedir.
Öte yandan, hem yaflam koflullar›, hem de ikili ya da üçlü ö¤retim uygulamalar›,
ö¤rencilerin okurken, ayn› zamanda geçici bir iflde çal›flmalar›n› zorlamakta ve tefl-
vik etmektedir. Ülkemizde özellikle ortaö¤retim döneminde ve büyük kentlerde,
ister aç›k ister kapal› olsun, hem okuyup hem çal›flan ö¤rencilerin say›s› h›zla ço-
¤almaktad›r.

Bu ö¤rencilerle yak›ndan ilgilenmek gerekir. Okul yönetimi baflta olmak üze-
re, bu ö¤rencilerin çal›flt›klar› ifl yerleriyle yak›n iliflkiler kurularak, bunlar›n daha
sa¤l›kl› ortam ve koflullar içinde, eme¤inin tam karfl›l›¤›n› alacak bir ücretle çal›fl-
malar› sa¤lanabilir. Bu iliflkiler zamanla gelifltirilerek, öncelikle ihtiyac› olan ö¤ren-
cilere yar› zamanl› ifl bulma olanaklar› art›r›labilir. Ayr›ca, bu iliflkiler baz› okullar-
da gerekli görülen, ö¤rencilerin bir ifl tecrübesi kazanmalar› amac›na dönük olarak
da sürdürülebilir.

Kiflisel sosyal yerlefltirme hizmetlerinin, hangi amaçlarla yap›laca¤›n› düflünerek, ergenlik
dönemi için örnekler veriniz.

Yerlefltirme Hizmetlerinin Yürütülmesi
Okullardaki uzman personel yerlefltirme hizmetleri içinde düflünülebilecek tüm
çal›flmalar› planlama ve programlamada gerekli çabay› göstermelidir. Okulun özel-
lik, olanak ve ihtiyaçlar›na göre, en gerekli yerlefltirme hizmetlerine öncelik ver-
mek gerekir.

Uzman personel ö¤rencilerin e¤itsel, sosyal ve kültürel kollara ve etkinliklere
yönelmesinde ve yerlefltirilmesinde sorumlu ö¤retmenlere rehberlik ve psikolojik
dan›flma anlay›fl›na daha uygun hareket edebilmeleri için gerekli yard›m› yapmal›-
d›r. Bu etkinliklerin ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar›na göre düzenlenebilmesi için
ö¤retmenlerle uzmanlar aras›nda yak›n bir iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r. Öte yandan uz-
manlar, geliflimleri bak›m›ndan belirli bir kol ya da etkinli¤e yerlefltirilmesi yararl›
görülen baz› ö¤rencilerin, bunlar›n kendi isteklerine de uyarak, do¤rudan do¤ru-
ya buralara yerlefltirilmelerine yard›mc› olmal›d›r. Psikolojik dan›flma ve rehberlik
yard›m› verilirken özel ilgi, yetenek ve ihtiyaçlar›ndan dolay› ya da özel problemi
ve uyum güçlü¤ünden dolay› baz› ö¤rencilerin çeflitli sosyal, e¤itsel, hatta meslekî
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Yerlefltirme hizmeti okuldaki
tüm ö¤rencilere aç›k ve
sürekli olmal›d›r.

Yerlefltirme hizmeti e¤itim
s›ras›nda, ihtiyac› olan
ö¤rencileri uygun ifllere
yerlefltirmeyi de kapsar.
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etkinliklere girmeleri onlar›n daha iyi geliflmelerinde ve uyum sa¤lamalar›nda bü-
yük kolayl›klar getirebilir.

Okullarda yerlefltirme hizmetlerinin gerçekçi olmas› ve öncelikle uygulamalara
dönük olarak düzenlenmesi için gerekli olan sa¤lam bilgilerin toplanmas› ve bun-
lar üzerinde gerekli incelemelerin yap›lmas› zorunludur. E¤itsel, meslekî ve kiflisel
bilgilerin toplanmas› ve incelenmesi; böylece yerlefltirme hizmetleri ile ilgili ihti-
yaçlar›n belirlenmesi amac› ile çeflitli psikolojik dan›flma ve rehberlik tekniklerin-
den yararlanmak gerekir.

Yerlefltirme hizmetlerinde okul personelinin rolleri ve görevlerini tart›fl›n›z.

‹ZLEME H‹ZMETLER‹

Kapsam› ve Amac›
Psikolojik dan›flma ve rehberlikte izleme hizmetleri çeflitli okul içi programlara,
e¤itsel kol ve sosyal etkinliklere, baflka okullara, geçici ifllere, okulu bitirerek sü-
rekli ifl ve mesleklere yerlefltirilen ö¤renciler ile, psikolojik dan›flma yard›m› alan
ö¤rencilerin bulunduklar› ortamlarda uyum ve geliflim durumlar› hakk›nda sürekli
bilgi edinmek için yap›lan çal›flmalar› içerir. ‹zleme hizmetleri olmadan psikolojik
dan›flma ve rehberlik yard›m› alan ö¤rencilerin yeni ortamlarda nas›l bir uyum ve
geliflim gösterdi¤i hakk›nda fazla bir fley söylenemez.

‹zleme hizmetlerinin önemli yararlar›ndan biri de okuldaki psikolojik dan›flma
ve rehberlik hizmetlerinin ne ölçüde etkili oldu¤u ve hatta genel olarak okul prog-
ramlar›n›n yeterli ve yetersiz yanlar› hakk›nda de¤erlendirmeye dönük bilgiler sa¤-
lamas›d›r. ‹zleme hizmetleri ile, ö¤rencilerin genel olarak psikolojik dan›flma ve
rehberlik hizmetlerinden ve özellikle psikolojik dan›flma yard›mlar›ndan ne ölçü-
de yararland›klar› ortaya konulabilir. Bu hizmetlerle okuldaki programlar›n, prog-
ram-d›fl› etkinliklerin ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar›n› ne ölçüde karfl›lad›¤› anlafl›-
labilir. ‹zleme hizmetleri ile, ö¤rencilerin ne ölçüde bir üst programa ya da bir üst
okula haz›r duruma geldikleri belirlenebilir. ‹zleme hizmetleri ile ancak, ö¤rencile-
rin yeni ifl ve meslek ortamlar›nda karfl›laflt›klar› uyum güçlükleri incelenebilir, v.b.
Görülüyor ki izleme hizmetleri yeni çal›flmalar› bafllatmak ve yap›lan çal›flmalar›
yenilemek ve gelifltirmek bak›m›ndan psikolojik dan›flma ve rehberlikte vazgeçil-
mez bir öneme sahiptir.

Psikolojik dan›flma ve rehberlikte izleme hizmetleri ö¤rencilerin uyum ve geli-
flim durumlar›n› görmek ve buna göre uygulamalarda gerekli yenilikleri yapmak
amac› ile tüm ö¤rencilere dönük olarak düzenlenmeli; hem okula devam eden ö¤-
rencileri, hem de okulu bitirerek bir baflka okula ya da ifle giren ö¤rencileri kap-
samal›d›r. Okula devam eden ö¤rencileri izleme ile okulu bitirenleri izleme ayn›
derecede önemsenmeli; izleme hizmetleri hiçbir zaman sadece, mezunlar› izleme,
biçiminde anlafl›lmamal›d›r.

Psikolojik dan›flma ve rehberlikte izleme hizmetleri tüm okullar ve ö¤retim ka-
demeleri için gerekli olup. psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin ayr›lmaz
ve tamamlay›c› bir yan› olarak anlafl›lmal› ve benimsenmelidir,

Mezunlar› ‹zleme Çal›flmalar›
‹zleme hizmetleri, bir süreklilik içinde okulu bitirenleri de kapsayaca¤›ndan, di¤er
rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerine oranla yerine getirilmesi daha da zor
olan hizmetlerdir. Sosyal ve meslekî özellikleri, içinde bulunduklar› ortam ve ko-
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Yerlefltirme hizmetleri
sürekli ve düzenli bilgi
toplamay› gerektirir.
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‹zleme hizmetleri; yöneltme
ve yerlefltirme hizmetlerinin
sonucunu de¤erlendirme
amac›yla yap›l›r.

‹zleme hizmetleri, rehberlik
programlar›n›n
de¤erlendirilmesi için
kaç›n›lmazd›r.



flullar› her gün de¤iflen çok say›da insana ulaflmak, onlarla iletiflim kurmak ve bu
iletiflimi sürdürmek her halde kolay de¤ildir. Okuldaki iflbirli¤i, personel ve para-
sal olanaklar sa¤lanmas› önemli kolayl›klar getirebilir. Öte yandan, okulu bitiren-
lerden bu iliflkiyi kurma ve sürdürme iste¤inin bulunmas›; okulun onlar› aramas›
yerine onlar›n okulu aramas›, izleme hizmetlerini daha da kolaylaflt›rabilir. Bu
amaçla, ö¤renciler okuldan ayr›lmadan onlara her f›rsatta okuldaki psikolojik da-
n›flma ve rehberlik hizmetlerinden ileride de yararlanabilecekleri; okulun kendile-
riyle iliflkiyi sürdürmek istedi¤i; yeni adreslerini, yaflamlar›nda meydana gelecek
her türlü yeni de¤iflmeleri ve geliflmeleri sürekli olarak okula bildirmelerinin ge-
rekli ve yararl› oldu¤u, kendilerine s›k s›k aç›klanmal›; ö¤rencilerde mezuniyetten
sonra da okulla iliflki kurma anlay›fl› daha okul y›llar›nda kazand›r›lmaya çal›fl›lma-
l›d›r (Kepçeo¤lu 1994).

‹zleme hizmetlerinde ö¤rencilerle ya da mezunlarla kurulacak iliflkilerde, örne-
¤in, yaz›l› iliflki kurma bir yaklafl›m biçimi olarak benimsenebilir. Adreslere yaz›l›
olarak araflt›rma formlar›, anketler, kartlar ve mektuplar gönderilip istenen bilgiler
toplanabilir. Baflka bir yaklafl›m biçimi olarak, ö¤rencilerle ve mezunlarla do¤ru-
dan do¤ruya kiflisel iliflki kurulabilir. Bu amaçla psikolojik dan›flma, mülakat, tele-
fon konuflmalar›, sohbet toplant›lar› gibi yollardan yararlan›labilir. Bir baflka yakla-
fl›m biçimi olarak ö¤renci ya da mezunlar› tan›yanlarla iliflki kurulabilir. Bu amaç-
la, gerekti¤inde veli konferanslar›, ö¤retmen ve iflverenlerle görüflmeler, okul ve ifl
yerlerine ziyaretler düzenlenebilir; veli, okul ve ifl yeri ile telefon görüflmeleri ya-
p›labilir; ö¤renciler ve mezunlar hakk›nda gazete, dergi ve di¤er yay›n organlar›n-
da ç›kan bilgiler toplanabilir.

‹zleme hizmetlerinin amaçlar›n› ve rehberlik programlar›n› de¤erlendirmedeki ifllevini
aç›klay›n›z.

Okulu bitiren ö¤rencileri izlemede onlar› bir araya getiren sosyal ve mesleki
dernek ve örgütlerden de yararlan›labilir.
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‹zleme hizmetleri mezun
ö¤rencileri de kapsar. Bu
nedenle onlarla iliflkiyi
sürdürecek bir bilgi a¤›
oluflturulmal›d›r.
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Yöneltme Hizmetlerinin Önemi ve ‹lkeleri

E¤itim süreci içinde ö¤rencinin kendine uygun
bir e¤itim kurumuna, branfla, ifle ya da mesle¤e
yönelmesi ve o konuma yerleflmesi için yap›labi-
lecek yard›m hizmetleri ‘yöneltme’ olarak tan›m-
lan›r. Ayr›ca ö¤rencinin geliflim ve uyumuna yö-
nelik olarak çeflitli etkinlik, dan›flma ve ilgili prog-
ramlara yönlendirilmesi de bu kapsamda düflü-
nülür.
Sekizinci Milli E¤itim fluras›ndan beri önemle üze-
rinde durulan yöneltme hizmetleri, Milli E¤itim
Temel Kanununda, Kalk›nma plan›nda hep vur-
gulanan bir konu olmufltur. Yöneltme hizmeti
verilirken; süreklilik içinde geliflimi izleme tan›-
ma, eflit geliflim f›rsat› sunma, farkl› seçenek ve
alternatifler hakk›nda yeterli ve gerçekçi bilgiler
toplama, çevre koflullar›n›, ailenin beklenti ve
olanaklar›n› dikkate alma gibi ilkeler benimsen-
melidir.
Yöneltmenin isabetli olabilmesi için ö¤renci, ai-
lesi, çevre ve koflullar, alternatifler hakk›nda sis-
tematik bilgilerin düzenli bir flekilde toplan›p de-
¤erlendirilmesi gereklidir.

Yerlefltirme Hizmetlerinin Türleri ve Yürütülmesi

Psikolojik dan›flma ve rehberlikte yerlefltirme hiz-
metleri, kendi ilgi ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda
çeflitli okul içi programlar, üst okullar, ifl ve mes-
lek alanlar›na yönelen ö¤rencilerin, buralara yer-
leflmeleri için gerekli olan yard›m çal›flmalar›n›
kapsar.
Yerlefltirme hizmetleri, hizmetin verildi¤i yere
göre (okul içi ve okul d›fl›) ve hizmetin niteli¤ine
göre (e¤itsel, mesleki, sosyal) çeflitli flekilde s›-
n›fland›r›labilir. Bu hizmetler okuldaki yönetici,
uzman ve ö¤retmenler aras›nda yak›n iflbirli¤ini
gerektirdi¤i gibi çevredeki kurum ve kiflilerle de
iliflki kurmay› gerektirir. Okuldaki rehberlik uz-
man› bu çal›flmalar› planlama ve programlamada
birinci derecede sorumludur. Yerlefltirme hizmet-
lerinin yürütülmesi sürekli ve güncel bilgi topla-
ma hizmetlerini gerektirir.

‹zleme Hizmetlerinin Kapsam ve Amac›

Rehberlikte izleme hizmetleri; genel olarak yö-
neltme ve yerlefltirme hizmetlerinin sonucunu
de¤erlendirmek amac›yla yap›l›r. Böylece ö¤ren-
cinin bu konuda ald›¤› hizmetlerin etkilili¤i ve
rehberlik program›n›n yeterlili¤i konusunda bilgi
edinilmifl olur. Bu bilgiler rehberlik program›n›n
gelifltirilmesi için çok önemlidir.
‹zleme hizmetleri okula devam etmekte olan ö¤-
rencileri oldu¤u gibi mezun olan ö¤rencileri de
kapsar. Bu amaçla okulu bitiren ö¤rencilerin okul
ile ba¤lant›lar›n› sürdürebilecekleri bilgi a¤› on-
lar mezun olmadan kurulmal›d›r.
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1. Rehberlikte “yöneltme ve yerlefltirme” hizmetlerin-
den sonra hangi hizmetlerin yap›lmas› gereklidir?

a. Bireyi tan›ma
b. Bilgi toplama ve yayma 
c. ‹zleme ve de¤erlendirme 
d. Müflavirlik
e. Bilgi toplama ve yayma

2. Türkiye’de rehberlik hizmetleri, okullarda daha çok

hangi hizmete yöneliktir?
a. Oryantasyon 
b. Yöneltme 
c. Tan›ma
d. ‹zleme ve de¤erlendirme 
e. Baflar›y› art›rma

3. Afla¤›dakilerden hangisi “ö¤rencilerin ilgi ve yete-
neklerinin belirlenerek uygun okul programlar›na yön-
lendirilmesi” hizmetinin en üst düzeyindeki sorumlu-
sudur?

a. Okul müdürü
b. Koordinatör dan›flman
c. Psikolojik dan›flman
d. Milli e¤itim düdürü
e. S›n›f ö¤retmeni

4. Branfl ö¤retmenleri okul rehberlik hizmetlerine yar-
d›mc› olmak için, afla¤›dakilerden hangisini yapmakla
görevlidir?

a. Ö¤rencilere yak›n çevresindeki meslekleri
tan›tmak

b. Ö¤rencilerin ailevi problemlerini belirlemek
c. Ö¤rencilerin özel sorunlar›n› çözmeye yard›m

etmek
d. Ö¤rencilerin yetenekli olduklar› alanlar›

belirlemek
e. Ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerini dersin konula-

r›yla iliflkilendirmek

5. Ortaö¤retim öncesi ö¤rencinin meslek seçimine yar-
d›m etmek isteyen bir psikolojik dan›flman öncelikle

bireyin hangi özelliklerini aç›¤a ç›karmal›d›r?
a. Yetenekleri
b. ‹htiyaçlar›
c. ‹nançlar›
d. Beklentileri
e. Tutumlar›

6. Bir ortaö¤retim kurumunda ö¤rencinin kendisine
uygun seçimlik dersleri ve etkinlikleri seçmesini sa¤la-
mak afla¤›daki rehberlik çeflitlerinden hangisinin görev
alan›na girer?

a. Düzeltici rehberlik
b. Kiflisel rehberlik
c. Uyum sa¤lay›c› rehberlik 
d. E¤itsel rehberlik
e. Mesleki rehberlik

7. Afla¤›dakilerden hangisi yöneltmede esas al›nacak
ilkelerden biri de¤ildir?

a. Program hedeflerinee ne ölçüde ulafl›ld›¤› sü-
rekli olarak de¤erlendirilmelidir.

b. Yöneltme hizmeti tüm ö¤rencilere yöneliktir.
c. Süreçte verilen karar kesin ve de¤iflmez olarak

alg›lanmal›d›r.
d. Ö¤rencinin ilgi ve yetenekleri dikkate al›n›r.
e. Tak›m çal›flmas› esast›r.

8. ‹zleme hizmetlerinin temel amac› nedir?
a. Mezunlar›n durumunu saptamak
b. Uygulanan program›n etkilili¤ini de¤erlendirmek
c. Okul dan›flman›n›n baflar›s›n› belirlemek
d. Ö¤rencilerin uyumunu saptamak
e. Etkinlikleri de¤erlendirmek

9. Ö¤rencinin okul içinde derslerle ilgili bir kursa yer-
lefltirilmesi, ne tür bir yerlefltirmedir?

a. E¤itsel
b. Mesleki
c. Sosyal
d. Kiflisel
e. Geliflimsel

10. Yöneltme yaparken afla¤›dakilerden hangisinin gö-
rüflünü dikkate almak gerekmez?

a. Ailenin
b. Ö¤retmenlerin
c. Psikolojik dan›flman›n
d. Ö¤rencinin
e. Komflular›n

Kendimizi S›nayal›m



128 Rehber l ik

OKULÖNCES‹ E⁄‹T‹M‹ Ö⁄RETMEN ADAYLARININ

KAR‹YER SEÇ‹M‹ VE GEL‹fi‹M‹

Zeynep Akda¤
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

ARAfiTIRMA ÖZET‹

Son otuz y›lda hem geliflmifl hemde geliflmekte olan ül-
kelerde okulöncesi e¤itime son derece artan bir ilgi var-
d›r. Bu ülkelerde okulöncesi e¤itimi ön plana ç›karan
iki önemli faktör vard›r. ‹lk olarak, artan say›da kad›n ifl
gücüne kat›lmaktad›r. Kad›n ve erke¤in eflit ifl f›rsatlar›-
na sahip olmas› ayr›ca ifl ye aile hayat› aras›ndaki den-
genin sa¤lanmas› iflin okulöncesi e¤itim kurumlar› ge-
rekli hale gelmifltir. ‹kinci olarak, olumlu grup dene-
yimlerinin çocuklar›n biliflsel, sosyal ve duygusal gelifli-
mini art›rd›¤› kabul edilmifltir. Bunlar›n d›fl›nda birçok
faktörde okulöncesi e¤itime verilen önemi körüklemifl-
tir örne¤in, küçük çocuklar›n beyin geliflimlerinin öne-
mi üzerine yap›lan araflt›rmalar, okulöncesi deneyimle-
re ve yeni geliflen e¤itimsel standartlara artan gereksi-
nim. Okulöncesi e¤itimde temel faktörün ö¤retmen ol-
du¤u yayg›n olarak kabul edilmektedir yani ö¤retme-
nin kalitesi okulöncesi e¤itimin kalitesini belirlemekte-
dir. Bu ba¤lamda, okulöncesi e¤itimin kalitesini artt›r-
mak için okulöncesi ö¤retmenlerinin kariyer seçimi ve
gelifliminin incelenmesi ilgi görmektedir.
Bu çal›flman›n amac› 20 tane 1., 2., 3., 4. s›n›f okulön-
cesi ö¤retmen aday› (OÖA) ile yar› yap›land›r›lm›fl gö-
rüflmelere dayanarak OÖA’n›n kariyer seçimi ve gelifli-
mini incelemektir.
OÖA’n›n cevaplar›n›n analizine bak›ld›¤›nda aç›kça gö-
rülmektedir ki PÖA’n›n büyük ço¤unlu¤unun kariyer
seçimi kendilerinin yetenek, ilgi ve isteklerine dayan-
maktad›r. OÖA’n›n küçük çocuklar› e¤itmeye yönelik
tutumu okul y›llar› boyunca olumlu yönde geliflmekte-
dir. Ayr›ca OÖA’n›n büyük ço¤unlu¤u kariyer seçimin-
den memnuniyet duymaktad›r çünkü kaliteli bir e¤itim
ald›klar›n› düflünmektedirler. Ayr›ca OÖA mezun ol-
duklar›nda birçok ifl imkân› bulabileceklerini belirtmifl-
lerdir fakat birço¤u ö¤retmen olarak çal›flmay› planla-
maktad›r. Di¤er yandan, OÖA çal›flmaya bafllad›klar›n-
da kendilerini bekleyen zorluklar›n fark›ndalar ve bu
güçlüklerin üstesinden gelmek için kendilerini baz› stra-
tejilerle donatmaktad›rlar.

Kaynak: IX. Ulusal Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik
Kongresine, (17-19 Ekim 2007) Sunulan Bir Araflt›rma

1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹zleme Hizmetleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yönetme Hizmetleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yöneltme Hizmetleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yöneltmede Gerekli
Bilgiler” bölümünü gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yöneltmede Gerekli
Bilgiler” bölümünü gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yerlefltirme Hizmetleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yöneltmede Esas
Al›nacak ‹lkeler” bölümünü gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹zleme Hizmetleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yerlefltirme Hizmetleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yöneltmede Esas
Al›nacak ‹lkeler ve Kurallar” bölümünü gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

ABD’de rehberlik hizmetleri ifl ve mesle¤e yöneltme ça-
l›flmalar› ile bafllam›flt›r. Türkiye’de geliflmekte olan bir
ülke olarak, e¤itimden azami yarar elde edebilmek için,
bireyleri ilgi ve yeteneklerine uygun e¤itim ve meslek
alanlar›na yöneltilmesini “nitelikli ifl gücü yetifltirilmesi”
aç›s›ndan gerekli görmektedir. Bu nedenle rehberlik
hizmetleri, bafllang›c›ndan beri ‘yöneltme’ ekseninde
kalk›nma planlar›, flura raporlar› ve ilgili yasalarda yer
alm›flt›r.

S›ra Sizde 2

‘Yöneltme’ kavram› daha çok birey ad›na karar verme,
otorite kullanarak yol gösterme gibi ‘güdümlü’ bir yak-
lafl›m› ça¤r›flt›r›r. Oysa yönlendirme (ya da yönelme),
bireye seçenekleri tan›tma, onun kendini do¤ru de¤er-
lendirip uygun karar vermesini destekleme anlam›nda
kullan›l›r. Rehberlik anlay›fl›nda, bireyin özgürlü¤üne
ve kendi kararlar›n› alma gücüne inanma ilkesi ile uyu-
flur.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”

“
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S›ra Sizde 3

Yöneltme hizmetleri süreklilik, do¤ru ve yeterli bilgi
toplama, tüm ö¤rencileri kapsamas› gibi ilkeler önemli-
dir. Çünkü bu hizmetlere her ö¤renci ihtiyaç duyar. Hiz-
metlerin sunulmas›nda birey ve alternatiflere iliflkin do¤-
ru, yeterli ve güncel bilgilere gereksinim vard›r. Bu hiz-
met sürekli yap›l›rsa ö¤renci geliflim ve de¤iflimleri ile
çevre koflullar›n›n farkl›laflmas› dikkate al›nabilir.

S›ra Sizde 4

Ergenlik döneminde gencin vücudundaki fizyolojik de-
¤iflikliklere uyum sa¤lamas›, karfl› cinsle sa¤l›kl› arka-
dafll›k iliflkileri kurmas› gibi geliflim görevleri ön plan-
dad›r. Bu nedenle gençlerin sosyal iliflkiler gelifltirebile-
cekleri aktivitelere yöneltilmesi, tiyatro, halk oyunlar›,
spor karfl›lamalar› gibi ö¤renci klüplerinin kurulmas› ve
onlar›n kiflisel-sosyal geliflmelerinin böylece desteklen-
mesi önerilir.

S›ra Sizde 5

Yerlefltirme hizmetleri, rehberlik uzman›n›n sorumlulu-
¤unda, onun planlama ve düzenlemeleri ile okul mü-
dürünün liderli¤inde tüm ö¤retmenlerin kat›l›m› ile sür-
dürülür. Çünkü bu hizmetlerde ö¤renciyi tan›ma ve ge-
liflimini izleme kadar çevre ve alternatiflere iliflkin sü-
reklik ve düzenli bilgi toplamay› gerektirir. Bu nedenle
tak›m çal›flmas› esast›r.

S›ra Sizde 6

‹zleme hizmetleri ile okulda yap›lan rehberlik faaliyet-
lerinin sonuçlar›n› görmek ve de¤erlendirmek amaçla-
n›r. Bir bak›ma uygulanan rehberlik program›n›n etkili-
li¤i de¤erlendirilebilir. Çünkü yap›lan di¤er hizmetlerde
hedeflenen sonuçlara ulafl›l›p ulafl›lmad›¤› (veya ne de-
rece ulafl›ld›¤›) izleme çal›flmalar› ile anlafl›l›r. Mezun
olan bireylerin yöneldikleri e¤itim ve meslek alanlar›na
uyum sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›n izlenmesi; yöneltme ve
yerlefltirme hizmetlerinin etkilili¤ini de¤erlendirmede
önemli veriler sa¤lar.
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Müflavirlik, Araflt›rma
ve De¤erlendirme,
Çevre ve Velilerle
‹liflkiler

Bu ünitede e¤itimdeki psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinde, dolayl› ola-
rak ö¤renciye yard›m› amaçlayan hizmet alanlar› incelenmifltir. Bu ba¤lamda,
psikolojik dan›flman›n, okuldaki di¤er ilgililere yönelik olarak sundu¤u uzmanl›k
deste¤i (müflavirlik, konsültasyon); hizmetleri yürütme ve gelifltirmede gerekli olan
araflt›rma ve de¤erlendirme çal›flmalar›; çevredeki kifli ve kurumlarla oldu¤u gibi,
ö¤renci velileriyle yap›lan iflbirli¤i, tan›t›m ve destek sa¤lama gibi hizmetler ele
al›nm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Rehberlikte müflavirlik hizmetlerinin amac›n› ve önemini kavrayabilecek,
Araflt›rma ve de¤erlendirme hizmetlerini aç›klayabilecek,
Çevre ve velilerle iliflkilerin rehberlik aç›s›ndan önemini kavrayabileceksiniz.

N
N
N

7



• G‹R‹fi
• MÜfiAV‹RL‹K (KONSÜLTASYON) H‹ZMETLER‹

• Okul Ortam›nda Konsültasyon
• ARAfiTIRMA VE DE⁄ERLEND‹RME H‹ZMETLER‹

• Rehberlik Hizmetlerinde Araflt›rman›n Yeri
• De¤erlendirme Süreci
• De¤erlendirmede Karfl›lafl›lan Güçlükler
• De¤erlendirme Yöntemleri

• ÇEVRE VE VEL‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER

Örnek Olay

Yüksek lisans grubuyla geliflim psikolojisi dersinin ilk haftalar›ndayd›k. On kiflilik
grubun yedisi ilk ve orta ö¤retimde ö¤retmenlik yap›yordu. Biri hariç henüz mes-
leklerinin birinci ya da ikinci y›l›ndayd›lar. Onlara önce, ö¤rencilerle yaflad›klar›
sorunlar› sordum. Harun, s›n›f ö¤retmeniydi ve birinci s›n›flarla u¤raflman›n güç-
lüklerinden yak›nd›. Ö¤renciler çok hareketliydi, s›n›f disiplinini sa¤lamakta güç-
lük çekti¤ini, çocuklar›n sadece masal dinlerken sessiz olduklar›n›, onlar› sustur-
mak için akflamlar› sürekli masal kitaplar› okuyup yeni masallar ö¤rendi¤ini an-
latt›. Hâlbuki onlara yaz› yazmay›, okumay› ö¤retmesi gerekiyordu. Turizm bölü-
münü bitirmiflti. Okuma yazma ö¤retme yöntemlerini de bilmiyordu. S›n›f› yöne-
temiyordu ve bu konuda kimden yard›m alabilece¤ini de bilmiyordu.

Muammer ise Ticaret Lisesinde 1. s›n›flara giriyordu. Yetiflti¤i alanda ders veri-
yordu, bunun için flansl›yd›. Ama onun, ö¤rencilerini masalla sakinlefltirebilmesi
mümkün de¤ildi. Ö¤rencilerle “yüz, göz olmamaya” çal›fl›yordu. Ciddiyetini koru-
maya çal›flsa da s›n›fta “otorite” sa¤layam›yordu. Hele 1/A s›n›f›ndaki Cüneyt
isimli ö¤rencisi, adeta kendisiyle bir güç yar›fl›ndayd›, uyar›lar›n›n tersine davra-
n›fllar yap›yordu. Sonunda Muammer ö¤retmen tahtaya bir ifllem yazarken s›n›fa
döndü¤ünde, onu kendi taklidini yaparken yakalam›flt›. ‹çinden “sonunda elime
düfltün” diyerek gülümsedi¤ini söyledi.
–– Ne yapt›n peki? diye sordum.
–– O anda bir fley yapmad›m, derse devam ettim. Teneffüse ç›k›nca koridorda ya-
n›ma ça¤›rd›m. Herkesin içinde var gücümle iki tokat att›m. Kimin güçlü oldu¤u-
nu gösterdim!
Birden kan›m›n dondu¤unu hissettim. Ama ne hissetti¤imi aç›klamay› biraz erte-
leyerek sordum:
–– Sonra ne oldu?
Muammer, rahat bir flekilde omuz silkti, gülümsedi;
–– Sorun halledildi. Bu hafta kuzu kuzu oturdu s›n›fta, yüzüme bile bakmad›.
Birden, benim ve arkadafllar›n›n sessizli¤inden rahats›z olarak ekledi:
–– Ben elimden geleni yapt›m, hatta daha önce iki kez dersten ç›kar›p okul psikolo-
jik dan›flman›na yollam›flt›m... Ama bir fley de¤iflmedi. Sonunda daya¤› hak etti...
Baz›lar› bundan anl›yor!
Siz Muammer’in yerinde olsayd›n›z ne yapard›n›z? Okul psikolojik dan›flman›n-
dan ‘müflavirlik’ yard›m› al›r m›yd›n›z? 
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Anahtar Kavramlar
• Konsültasyon (Müflavirlik)
• Araflt›rma ve De¤erlendirme

• De¤erlendirme Yöntemleri
• Çevre ve Veliyle ‹liflkiler

‹çindekiler



G‹R‹fi
Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri, daha önce aç›kland›¤› gibi, hangi e¤i-
tim kademesinde olursa olsun, tüm ö¤rencilerin geliflimini ve uyumunu destekle-
yen psikolojik yard›m süreçlerini kapsar. Bunlar; bireyi tan›ma, oryantasyon, psi-
kolojik dan›flma, bilgi verme, yöneltme, yerlefltirme ve izleme gibi do¤rudan ö¤-
renciye yönelik hizmetleriyle dolayl› baz› hizmetlerdir.

Rehberlik hizmetleri kapsam›na, do¤rudan ö¤renciye dönük olmayan ancak
yap›lacak hizmetlerin niteli¤ini etkileyecek baz› hizmetler daha girer. Örne¤in;
“çevre ve veliyle iliflkiler” ya da “araflt›rma gelifltirme” hizmetleri gibi. Önemli gö-
rülen bir baflka hizmet de müflavirlik (konsültasyon) hizmetidir. Bu hizmet, okul-
daki psikolojik dan›flman›n, ö¤retmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlay›fl›
kazanmalar›, bu alandaki bilgi ve becerilerini art›rmalar› için onlara yard›mc› olma-
s›d›r (Kepçeo¤lu 1994). Bir di¤er deyiflle okuldaki rehberlik, dan›flmanla ö¤renci-
nin e¤itimi ve yetifltirilmesiyle ilgili bir ya da daha fazla say›da kiflinin (ö¤retmen
yönetici, veli...) iflbirli¤i içinde, ö¤rencinin geliflmesine yönelik olarak kurduklar›
yard›m iliflkisidir (Akman 1994).

Bütün bu hizmetler, kolayca anlafl›laca¤› gibi birbirini tamamlayan, birbirini
destekleyen, baz› noktalarda iç içe girmifl hizmetlerdir. Bir hizmet grubunu ç›kar›r-
sak di¤er tüm hizmetler aksar, eksik kal›r. Tümü ö¤rencinin geliflimi, uyumu, da-
ha baflar›l› ve mutlu olmas› için gereklidir.

MÜfiAV‹RL‹K (KONSÜLTASYON) H‹ZMETLER‹
Psikolojik dan›flma ve rehberlikte müflavirlik hizmetlerinin amac›, okuldaki yöne-
tici ve ö¤retmenlerin daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlay›fl›na sahip olmas›n›
ve böylece okuldaki çal›flmalarda bu anlay›fl›n esas al›nmas›n› ve tüm olanaklar›n
bu anlay›fla uygun bir biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r. Buna göre, müflavirlik
hizmetleri do¤rudan do¤ruya ö¤rencilere dönük olmayan, ancak ö¤rencilere veri-
len psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin etkilili¤ini art›rmaya yard›m eden
hizmetlerdir. Bu hizmetler psikolojik dan›flma ve rehberlikte “konsültasyon hiz-
metleri” olarak da bilinmektedir (Kepçeo¤lu, 1994).

Uzman personelin bir yandan okuldaki ö¤rencilere psikolojik dan›flma ve reh-
berlik yard›m› verirken, öte yandan birlikte çal›flt›klar› yönetici ve ö¤retmenlerde
yeterli ve ortak bir rehberlik anlay›fl› kazand›rmaya çaba göstermeleri gerekir. Bi-
lindi¤i gibi, psikolojik dan›flma ve rehberlikte, okullardaki yönetici, psikolojik da-
n›flman ve ö¤retmenlerin bir tak›m halinde, yak›n iflbirli¤i içinde çal›flmalar› her za-
man benimsenmifl ve önemsenmifltir. Tak›m halinde çal›flman›n en baflta gelen ko-
flullar›ndan biri, kuflkusuz, tak›mdaki üyelerin ayn› amaca eriflmek üzere ortak ve
yeterli bir anlay›fla sahip olmas›d›r. ‹flte, psikolojik dan›flma ve rehberlikte, ilgili
personel aras›nda bu ortak ve yeterli anlay›fl›n sa¤lanmas› için ayr› bir grup hizme-
tin, yani müflavirlik hizmetlerinin, yerine getirilmesine ihtiyaç duyulmufltur.

Ülkemizde okullarda rehberlik ve psikolojik dan›flma anlay›fl ve uygulamalar›-
n›n çok uzun bir geçmifli ve gelene¤i bulunmad›¤›ndan, müflavirlik hizmetlerine
duyulan ihtiyaç daha da fazlad›r. Gerek okullarda psikolojik dan›flma ve rehberlik
ile ilgili uzman personelin azl›¤›, gerekse yönetici, uzman ve ö¤retmenlerin sahip
olduklar› rehberlik ve psikolojik dan›flma anlay›fllar› aras›nda önemli farklar›n ve
yetersizliklerin bulunmas› (Kepçeo¤lu, 1974), ülkemiz için psikolojik dan›flma ve
rehberlikte müflavirlik hizmetlerinin önemle ele al›nmas›n› gerektirmektedir.
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Müflavirlik (konsültasyon)
hizmeti: Okuldaki psikolojik
dan›flman›n, ö¤retmen ve
yöneticilerin ortak bir
rehberlik anlay›fl›
kazanmalar›, bu alandaki
bilgi ve becerilerini
art›rmalar› için onlara
yard›mc› olmas›d›r.

Müflavirlik hizmetlerinin
temel amac›, okuldaki
yönetici ve ö¤retmenlerin
daha yeterli ve ortak bir
rehberlik anlay›fl›na sahip
olmas›n› sa¤lamakt›r.



Okullarda yöneticilere ve ö¤retmenlere dönük olarak düzenlenecek müflavirlik
hizmetlerinde, en baflta, uzman personelin etkin olmas› ve bu hizmetler için gere-
ken meslekî yeterlili¤e sahip bulunmas› beklenir. Ancak, yöneticilere ve ö¤ret-
menlere müflavirlik ederek okulda psikolojik dan›flma ve rehberlik çal›flmalar›na
uygun ortam ve yeterli anlay›fllar kazand›rma çabalar›, hiçbir zaman, bir ö¤retme,
bilgi aktarma ya da ak›l verme biçiminde al›nmamal›d›r. Bunun tam tersine, müfla-
virlik hizmetleriyle kazand›r›lmaya çal›fl›lan ortak ve yeterli anlay›fllar psikolojik
dan›flma ve rehberlik hizmetlerinde gerekli olan birlikte çal›flma, karfl›l›kl› yard›m-
laflma, uygulamalar› birlikte programlama ve yürütme, ifl bafl›nda birlikte yaparak
ö¤renmenin do¤al bir sonucu olarak düflünülmelidir.

Müflavirlik (konsültasyon) hizmetlerinden etkili ve yararl› sonuçlar alabilmek
için, uzman personelin gerekli çabay› göstermesi kadar, bu hizmetlerden yarar-
lanarak ortak ve yeterli bir anlay›fl kazanmas› ve bu anlay›flla çal›flmalara kat›l-
mas› beklenen personelin gönüllü ve istekli olmas› da önemlidir. Bu gönüllülü-
¤ü ve isteklili¤ini sa¤laman›n en uygun yoluysa insanc› iliflkilere dayanan karfl›-
l›kl› iflbirli¤idir.

Okulda müflavirlik (konsültasyon) hizmetlerinin amac›n› rehberli¤in ilkelerini göz önüne
alarak aç›klay›n›z.

Bu iflbirli¤inde ortak anlay›fl, sayg›, güven, inanç ve dürüstlü¤ün yan› s›ra tüm
psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinde gerçek uygulamalar›n ortaya konul-
mas› ve bu hizmetlerle eriflilebilecek sonuçlar›n gerçeklefltirilmesi, en büyük des-
te¤i sa¤layacakt›r. ‹yi ve yeterli uygulamalar, kuflkusuz, psikolojik dan›flma ve reh-
berlik alan›na karfl› olumlu tutum, anlay›fl ve inançlar›n geliflmesine ve yerleflmesi-
ne önemli katk›lar getirecektir.

Okul Ortam›nda Müflavirlik (Konsültasyon)
Okullarda dan›flmanlar›n müflavirlik (konsültasyon) rolü, onlar›n;

• Ö¤retmenlere, yönetime ve di¤er personele uzmanl›k hizmeti sa¤lamas›yla;
• Üçüncü kiflinin, yani ö¤rencilerin, geliflimsel ve uyum ihtiyaçlar›na yönelik

kaynak olan bir uzmanl›k sa¤lamas›yla,
• ‹htiyaç duyulan bilgi ve becerileri sunmas›yla gerçekleflmektedir.
Dan›flmanlar, ö¤retmenlere, yöneticilere ve di¤er personele uzmanl›k hizmeti

sunarken afla¤›daki anlay›fl ve becerilerle hareket etmelidir:
- ‹nsan›n geliflim özelliklerini, olas› uyum sorunlar›n› ve süreçlerini, bir dö-

nemden di¤erine geçerken insanlar›n gereksinim duyabilece¤i bilgiyi
edinmelidir.

- S›n›f içi psikolojik ya da duygusal geliflimsel özelliklere göre e¤itim yap›lma-
s› gerekti¤ini bilmelidir.

- ‹nsan iliflkileri ve iletiflim becerilerini gelifltirici anlay›fl, bilgi ve beceriye sa-
hip olmal›d›r.

- Kiflisel özellikleri ve becerileri belirleyebilmeli ve bireyin potansiyellerini
gelifltirmesi için yard›m edebilmelidir.

- E¤itsel ve kariyer geliflimi bilgisine sahip olmal›d›r.
- Ailelerle ve e¤itimcilerle iletiflim kurma, dan›flma ve müflavirlik yapabilme

becerisi olmal›d›r.
- Grup sürecine iliflkin ve grup motivasyonunu artt›r›c› becerileri bilmelidir.
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Müflavirlik (konsültasyon)
hizmetlerinin baflar›s›,
psikolojik dan›flmanlar›n
mesleki yeterli¤ine, karfl›l›kl›
anlay›fl, iflbirli¤i ve ö¤renme
çabalar›yla okul personelinin
gönüllülü¤ü ve isteklili¤ine
ba¤l›d›r.



Yukar›daki özelliklerin yan› s›ra, hedef kitlesini tan›mal›d›r. Uzmanl›k yapa-
ca¤› grubun özelliklerini anlayabilmelidir. Okulun yap›s›n› ve özelliklerini bilme-
lidir. Çevre özelliklerinin, hem kuruma, hem de bireylere etkisi hakk›nda bilgi
sahibi olmal›d›r.

Bir anaokulu ö¤retmeni olarak konsültasyon çal›flmalar› içinde ailelerle ne gibi etkinlik-
ler yapabilece¤inizi tart›fl›n›z.

Afla¤›daki tabloda; yönetici, ö¤retmen, aile ve ö¤rencilerle yap›labilecek kon-
sültasyon hizmetleri özetlenmifltir (Akboy ve ‹kiz 2007, s. 131)

ARAfiTIRMA VE DE⁄ERLEND‹RME H‹ZMETLER‹
Uygulanmakta olan psikolojik dan›flma ve rehberlik programlar›n›n etkilili¤i ve bu
programlar›n y›ldan y›la gelifltirilip yenilenmesi ancak, araflt›rma ve de¤erlendirme
hizmetleriyle sa¤lanabilir. Tüm psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin ger-
çekçi olarak bir programa ba¤lanabilmesi için, bu hizmetlerden yararlanacak bi-
reylerin, ihtiyaç ve geliflim durumlar› üzerinde baz› inceleme ve araflt›rma çal›flma-
lar›n›n yap›lmas› gerekir.

Konsültasyon Aktiviteleri

Yöneticilerle Ö¤retmenlerle Ailelerle Ö¤rencilerle

Planlama

okul ve toplum

ihtiyaç

belirleme

Tavsiyeler verme
Olumlu okul, ev

iflbirli¤i gelifltirme Akran dan›flmanl›¤›,

akran özel ö¤retmen-

li¤i, dinleme becerileri,

akran arabuluculu¤u

programlar› gelifltirmeÖzel ihtiyac› olan

ö¤rencileri belirle-

me

Akademik ya da kiflisel

geliflim bozuklu¤u olan-

lar› belirleme ve müda-

hale etme

Gönüllü programla-

ra kat›lma

Yönetsel destek

sunma ve iflbirli¤i

Yaflam becerileri, krize

müdahale, mant›ksal ç›-

kar›mda bulunma, s›n›f

yönetimi, özel e¤itim,

temel önleme ve erken

müdahale hizmet içi

e¤itim sa¤lama

Aile e¤itimi gruplar›

yürütme

Liderlik ve etkili iletiflim

e¤itimi verme

Aile, okul, toplum

iliflkilerini kolaylafl-

t›rma ve gelifltirme

Çocuklar›n e¤itsel

ihtiyaçlar›, kariyer

planlama, maddi

destek, e¤itim belir-

leme, ergenlik stre-

si, anababal›k bece-

rileri, madde kulla-

n›m›n› önleme gibi

konularda e¤itim,

seminer ya da çal›fl-

tay planlay›p, düzen-

leyip, yürütme

Yaflam becerileri, stres

yönetimi, karar verme

becerileri, zaman yöne-

timi, çat›flma çözümü,

verimli çal›flma beceri-

leri, benlik sayg›s›, at›l-

ganl›k, duygu kontrolü,

boflanm›fl anababa ço-

cuklar›, alkolik ana ba-

ba çocuklar› gibi konu-

larda grup e¤itimi, reh-

berli¤i ya da çal›fltaylar›

yürütme

Olumlu bir okul

atmosferi olufltu-

rulmas›na yard›m

sa¤lama

Çözüm bulucu ve iyi-

lefltirici ya da reçete su-

nucu programlar gelifl-

tirme

Dan›flmanl›k prog-

ram›n›n okul amaç

ve hedefleriyle bü-

tünlefltirme

Okul ve Aile iflbirli¤ini

gelifltirici bir tak›m ça-

l›flmas› oluflturma

1357.  Ünite -  Müflavir l ik ,  Araflt › rma ve De¤er lendirme,  Çevre  ve  Vel i le r le  ‹ l iflk i ler

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

Tablo 7.1
Konsültasyon
Aktiviteleri



Rehberlik Hizmetlerinde Araflt›rman›n Yeri
Her bilimsel çal›flma alan›nda oldu¤u gibi, psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›n-
da da araflt›rma hizmetleri günümüzde büyük bir önem tafl›maktad›r. Psikolojik da-
n›flma ve rehberlik hizmetlerinin çevre koflullar›yla bireylerin ilgi, ihtiyaç ve özel-
liklerine göre düzenlenebilmesi için öncelikle araflt›rma yap›lmas›n› gerektirir. Hiz-
metlerin gerçekçi ve etkili olup olmad›¤› hakk›nda, araflt›rmaya dayal› baz› say›sal
bilgiler ve kan›tlar bulunmadan, hiçbir de¤erlendirme yap›lamaz. ‹flte, bir yandan
nereden ve nas›l bafllanaca¤›n› gerçekçi olarak belirlemede, öte yandan verilen
hizmetleri de¤erlendirmede araflt›rma ve de¤erlendirme hizmetlerinin vazgeçilmez
bir yeri vard›r. Bu nedenle rehberlik ve psikolojik dan›flmada, geleneksel olarak bi-
linen de¤erlendirme hizmetleri, günümüzde araflt›rma ve de¤erlendirme hizmetle-
ri olarak bir arada ele al›nmakta; uzman personelinse, her fleyden önce, iyi araflt›r-
mac› olmas› gerekti¤i ayr›ca vurgulanmaktad›r.

Okullarda psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak, çeflitli ko-
nularda araflt›rma ve de¤erlendirme çal›flmalar› düzenlenebilir. Bunlar›n çoklu¤u,
geniflli¤i ve süreklili¤i, kuflkusuz, uzman personel ve yard›mc› personel say›s›yla,
bu amaçla sa¤lanan parasal destek, yer, araç ve gereçlerle yak›ndan ilgilidir. An-
cak, bir anlay›fl kazand›rmas› bak›m›ndan okullardaki psikolojik dan›flma ve
rehberlik uygulamalar› içinde düflünülecek araflt›rma ve de¤erlendirme
konular›ndan baz›lar› flöylece s›ralanabilir:

• Ö¤rencilerin psikolojik dan›flma ve rehberlik yard›mlar›na duyduklar› ihtiya-
c›n belirlenmesi.

• Ö¤renci baflar›s›n› etkileyen çeflitli etmenlerin incelenmesi.
• Ö¤rencilerin belli bafll› ö¤renme güçlüklerinin ortaya ç›kar›lmas›.
• Ö¤rencilerin yetenekleriyle baflar› durumlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.
• Ö¤rencilerin çeflitli problemlerinin incelenmesi.
• Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleriyle ö¤rencilerde meydana gelen

davran›fl de¤iflikliklerinin belirlenmesi.
• Ö¤renciler aras›ndaki sosyal iliflkilerin ortaya ç›kar›lmas›.
• Ö¤rencilerin belli bafll› uyum güçlüklerinin incelenmesi.
• Okulun ö¤renci özelliklerinin belirlenmesi.
• Ö¤rencilerin meslekî ilgi ve tercihlerinin incelenmesi.
• Çeflitli psikolojik ölçme araçlar›n› gelifltirme ve bunlar üzerinde geçerlik ve

güvenirlik çal›flmalar› yap›lmas›.
• Bireysel ve grupla psikolojik dan›flma hizmetlerinin, karfl›laflt›r›lmal› olarak,

etkilili¤inin ortaya konulmas›.
• S›n›f içi rehberlik çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi.
• Psikolojik dan›flma ve rehberlik program›nda yer alan her grup hizmetin et-

kilili¤inin de¤erlendirilmesi.
• Ö¤rencilerle okul rehberlik ve psikolojik dan›flma merkezi (servisi) aras›n-

daki iliflkilerin incelenmesi.
• Ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin, yöneticilerin ve velilerin psikolojik dan›flma ve

rehberlik hizmetlerinden beklentilerinin araflt›r›lmas›.
• Yönetici, ö¤retmen ve velilerin sahip olduklar› rehberlik anlay›fl›n›n belir-

lenmesi.
• Yönetici ve ö¤retmenlerin rehberlik ve psikolojik dan›flmayla ilgili görev an-

lay›fllar›n›n ortaya konulmas›.
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Okullardaki psikolojik
dan›flma ve rehberlik
çal›flmalar›na baflkalarken
özellikle ö¤renci ihtiyaçlar›
saptanmal›d›r.



• Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerindeki yetersizlikler ve bu yetersiz-
liklerin kaynaklar›n›n araflt›r›lmas›.

• Mezunlar›n yöneldi¤i belli bafll› okul, ifl ve meslek alanlar›n›n araflt›r›lmas›,
v.b.

Bir okulda psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerine yeni bafllanacaksa ilk yap›lmas›
gereken araflt›rma konusu ne olmal›d›r?

Yukar›da s›ralanan araflt›rma konular›ndan her biri psikolojik dan›flma ve reh-
berlik program›n› de¤erlendirmede kullan›labilecek baz› de¤erler ortaya koyabilir.
Ancak, bunlardan önemli bir k›sm› do¤rudan do¤ruya program›n de¤erlendirilme-
siyle ilgilidir. Ancak bunlara dayanarak, psikolojik dan›flma ve rehberlik uygulama-
lar› daha gerçekçi düzeylerde sürdürülebilir, gelifltirilebilir ve yenilenebilir. Yoksa,
hiçbir inceleme ve araflt›rmaya dayanmayan programlama, gelifltirme ve yenileme
çabalar› gerçekten hiçbir sonuca ulaflt›rmayabilir.

Gerek araflt›rma, gerekse de¤erlendirme hizmetleri, süreklilik isteyen hizmet-
lerdir. Bir yandan, psikolojik dan›flma ve rehberlik programlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gere¤i; öte yandan, geliflme ve de¤iflmelerin sürekli olarak izlen-
mesi ve bunlarla ilgili yeni uygulamalar›n programda zaman›nda yer almas› ihtiya-
c›, bu süreklili¤i zorunlu k›lan nedenler aras›ndad›r. Kald› ki birer süreç olarak
araflt›rma ve de¤erlendirme çal›flmalar›n›n önemli niteliklerinden biri, bunlar›n sü-
rekli ve zaman al›c› olmas›d›r.

Araflt›rma ve de¤erlendirme hizmetleri çok iyi bir flekilde planlanmal› ve bu
hizmetlerde görev alacak personel belirlenmelidir. Herfleyin planlanmas› gerekir;
ancak, plan› yap›lmam›fl bir araflt›rma ve de¤erlendirme hizmetlerinden söz edile-
mez. Araflt›rma ve de¤erlendirme planlar› çok çeflitli flekillerde haz›rlanabilir. De-
¤erlendirme, araflt›rman›n ortaya koydu¤u sonuçlara dayanaca¤›ndan araflt›rma
plan›n›n bir bölümü gibi ele al›nabilir. Araflt›rma plan› araflt›rmada görev alacak
personelin say› ve niteliklerine, araflt›rma için ayr›lan süreye göre de¤iflmek üzere,
az ya da çok ayr›nt›l› olabilir.

Bir okulda uygulanan rehberlik program›n› de¤erlendirme çal›flmalar›n›n temel amac›n›
tart›fl›n›z.

De¤erlendirme Süreci
Rehberlik hizmetlerinin de¤erlendirilmesi, asl›nda program›n bir parças›d›r. Di¤er
bir ifadeyle e¤itim etkinliklerinde oldu¤u gibi rehberlikte de de¤erlendirme nor-
mal sürecin bir boyutudur. Bunu afla¤›da flematik olarak flöyle ifade etmek müm-
kündür (Özgüven 1999):
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Bir okuldaki rehberlik
program›n›n gelifltirilmesi,
sürekli araflt›rma ve
de¤erlendirme hizmetleriyle
desteklenmesine ba¤l›d›r.
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fiekil 7.1

Tasarlanan rehberlik
hizmetlerinin uygulanmas›

Tasarlanan rehberlik
hizmetlerinin uygulanmas›

Tasarlanan rehberlik
hizmetlerinin uygulanmas›

Tasarlanan rehberlik
hizmetlerinin uygulanmas›



Bu flemada görüldü¤ü gibi süreç flu aflamalar› içermektedir:
• Uygulanacak rehberlik program›ndan beklenen ve ulafl›lmas› istenen genel

hedeflerin saptanmas›.
• Genel hedeflerin, gözlenebilir ve ölçülebilir hedef davran›fllar halinde ifade

edilmesi ve uygulaman›n planlanmas›.
• Rehberlik hizmetlerinin planland›¤› flekilde ö¤rencilere sunulmas› ve uygu-

lamalar›n gerçeklefltirilmesi.
• Ö¤renci davran›fllar›n›n ölçülmesi için belirleyici ölçütlerin saptanmas› ve

uygun ölçme araçlar›n›n belirlenmesi ve haz›rlanmas›.
• De¤erlendirme araflt›rmas›na iliflkin desen ve ifllem yollar›n›n kararlaflt›r›l-

mas›.
• Ölçme ve bilgi toplama teknik ve araçlar›n›n uygulanarak verilerin sap-

tanmas›.
• Toplanan verilerin istatistiksel ve mant›ksal analizlerinin yap›larak de¤erlen-

dirme araflt›rmas›nda kurulan denencelerin, belirlenen sorular aç›s›ndan ve-
rilerin irdelenmesi (Genel hedeflere ulaflma derecesini ve hedef davran›flla-
r›n gerçekleflme derecesini saptama).

• Sonuçlar›n tart›fl›lmas›, de¤erlendirilmesi ve geliflmeye yönelik önerilerin
saptanmas› ve yap›lan çal›flman›n bir rapor haline getirilerek ilgililerle (ö¤-
retmenler, yöneticiler, ö¤renciler, veliler) paylafl›lmas›.

Rehberlik program›n› de¤erlendirme sürecinde planlaman›n önemini aç›klay›n›z.

De¤erlendirmede Karfl›lafl›lan Güçlükler
Rehberlik hizmetlerini de¤erlendirmeye giriflmeden bu konudaki güçlük ve s›n›rl›-
l›klar›n bilinmesi, de¤erlendirme çal›flmalar›n›n planlanmas›nda daha gerçekçi ve
daha uygun yöntemlerin benimsenmesi aç›s›ndan yarar sa¤layabilir. Genel olarak
uzmanlar, bu çal›flmalar›n de¤erlendirilmesinde karfl›lafl›lan güçlükleri afla¤›daki
noktalarda toplamaktad›r (Gibson & Mitchell 1990; Tan 1992; Özgüven 1999).

• Rehberlik hizmetlerini de¤erlendirmede en önemli güçlük, program›n he-
deflerinin somut, aç›k ve kesin olarak saptanmam›fl olmas›ndan kaynakla-
n›r. Di¤er bir deyiflle pek çok okul programa çok genel, genifl ve soyut he-
defler koyar, dolay›s›yla bu hedeflere ulaflma derecesini ölçmede kullan›la-
cak ölçütler de kesinlik ve geçerlik kazanamaz.

• Di¤er bir nokta, rehberlikle ilgili hedeflere ulafl›lmas›n›n zaman al›c› olmas›-
d›r. Hedeflerin birço¤unun uzun vadede gerçekleflecek olmas› onlar› belli
aflamalarda gözleyip de¤erlendirmeyi güçlefltirmektedir.

• Rehberlik hizmetlerinde genel hedef ö¤rencinin geliflimi, uyumu ve kendini
gerçeklefltirmesidir. Bu hedeflere ulafl›lmas› sadece rehberlik hizmetlerinin
bir sonucu de¤ildir. Aç›kt›r ki bu durumu ailesel, e¤itsel, toplumsal pek çok
baflka de¤iflkenler de etkilemektedir. Rehberlik hizmetleri ö¤rencinin “gelifl-
me ve uyumuna yard›mc› olma” ifllevini üstlenmifltir. Ancak bu yard›m›n et-
kisi, di¤er etkenlere ba¤l›d›r, onlardan etkilenir. Bu nedenle tüm di¤er et-
kenler grubu içinden rehberlik hizmetlerinin etki derecesini ay›rarak ölçmek
oldukça güçtür.

• De¤erlendirme çal›flmalar›nda bir di¤er güçlük uygun örneklem gruplar› be-
lirlemektir. Genel olarak deney grubu ve kontrol grubunu efllefltirmenin
güçlükleri söz konusudur.
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Araflt›rma ve de¤erlendirme
hizmetleri; süreklilik,
planl›l›k, profesyonel destek,
iflbirli¤i gibi niteliklere sahip
olursa etkili olabilir.



• Bütün bunlardan baflka okullarda de¤erlendirme çal›flmalar›n› yapabilecek
personel, ekonomik olanaklar, araç gereç, zaman yetersizli¤i gibi nedenler
güçlük yaratabilir.

Rehberlik hizmetlerinin de¤erlendirilmesinde karfl›lafl›lan güçlükleri gidermede neler ya-
pabilece¤ini tart›fl›n›z.

De¤erlendirme Yöntemleri
Rehberlik çal›flmalar› kapsam›nda yap›lacak de¤erlendirme çal›flmalar›, araflt›rma
yöntem ve tekniklerine uygun olarak planlan›r ve gerçeklefltirilir. Rehberlik hiz-
metlerini de¤erlendirmek üzere afla¤›daki yöntemler önerilebilir (Gibson & Mitc-
hell 1990):

1) Önce ve sonra ölçüm yöntemi: Bu yöntemde uygulanacak programa bafl-
lamadan önce, belirlenen ölçütler bak›m›ndan, ö¤renci grubunun durumu ölçülür,
daha sonra program uygulan›r ve bu süreç sonunda yeniden ölçüm yap›l›r. E¤er
belirlenen ölçütler bak›m›ndan bir de¤iflim varsa bu de¤iflim büyük ölçüde prog-
ram etkisine ba¤lan›r. Bu uygulamaya “Tek grup öntest sontest deseni” ad› da ve-
rilmektedir (Özgüven 1999). Bu uygulama daha çok belli bir grup için düzenlen-
mifl, sistemli ve özel programlar için kullan›labilir. Örne¤in; bir gruba yap›lan mes-
leki grup rehberli¤i, e¤itsel grup rehberli¤i, at›lganl›k e¤itimi, sigaray› b›rakma
program›... vb. Bu tip uygulamalarda 5-10 oturumluk düzenli bir program uygula-
n›r. Kat›lanlar›n program›n bafl›ndaki durumlar› (saptanan ölçüt de¤iflkenleri aç›-
s›ndan) ve program sonundaki de¤iflimleri ölçülüp de¤erlendirilir.

2) Karfl›laflt›rma yöntemleri: Bu yöntemler bir grubu baflka bir grupla k›yas-
layarak de¤erlendirmeye dayan›r. Genel olarak “Deney ve kontrol gruplu araflt›r-
ma desenleri” bu tip yöntemlerdir. Deney grubu, de¤erlendirilecek çal›flman›n uy-
guland›¤› gruptur. Kontrol grubuna uygulama yap›lmaz. Ele al›nan ölçütlere göre
iki grup k›yasland›¤›nda deney grubunun ölçülen de¤iflkenler aç›s›ndan gösterdi-
¤i fark rehberlik uygulamalar›na ba¤lan›r. Burada iki okulun karfl›laflt›r›lmas›, iki
gurubun karfl›laflt›r›lmas› ya da hizmetin verildi¤i s›n›fla verilmeyen s›n›f›n karfl›lafl-
t›r›lmas› gibi desenler uygulanabilir. Ancak, bu yöntemde güçlük, deney grubu ile
kontrol grubunu, ölçülen de¤iflken d›fl›nda, eflitleyebilmektir.

3) Görüfl taramas›na dayal› yöntemler: Bu yaklafl›mlarda programa kat›lan
ve yararlanmas› beklenen kiflilerin program hakk›ndaki görüflleri soru listeleri, de-
receleme ölçekleri, kan› ölçekleri gibi araçlarla saptan›r. Uygulanan program hak-
k›nda ö¤rencilerin, uzmanlar›n, ö¤retmen ve yöneticilerin ve velilerin görüfl ve de-
¤erlendirmeleri saptanabilir.

Bu yöntemlerin d›fl›nda rehberlik hizmetlerinin de¤erlendirilmesinde “izleme”
araflt›rmalar› ve program› yürütenlerin kendilerini de¤erlendirmeleri de kullan›la-
bilir (Kuzgun 1992; Özgüven 1999; Thompson 1992).

4) ‹zleme Araflt›rmas›: Bu tip de¤erlendirmeler okuldan mezun olanlar›, oku-
lu terk edenleri ya da hizmetlerden yararlananlar› izlemek ve durumlar›n› belli öl-
çütlere göre saptamak yoluyla yap›l›r. ‹zleme araflt›rmalar›, uygun ve yeterli bir “ör-
neklem” bulma ve okulun, ailenin, di¤er de¤iflkenlerin etkisiyle rehberlik hizmet-
lerinin etkisini birbirinden ay›rdetmenin güçlü¤ü gibi s›n›rl›l›klar tafl›r.

5) Hizmetleri yürüten ilgililerin (s›n›f ö¤retmeni, uzman vd.) kendileri-
ni de¤erlendirmesi: Rehberlik hizmetlerini yürütenler baz› ölçütlere göre rehber-
lik program›n› ve faaliyetlerini de¤erlendirebilirler. Ölçütler tak›m›n›n gelifltirilme-
sinde rehberlikte sa¤lanan hizmetler, saptanm›fl hedefler ya da gelifltirilmifl baz› öl-
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De¤erlendirmede
karfl›lafl›lan güçlükleri
aflmada; bu uygulaman›n
önemi ve gere¤inin okul
personeli taraf›ndan
benimsenmesi, onlar›n
deste¤ini sa¤lamak
aç›s›ndan önemlidir.



çütlerden yararlan›labilir. Bu ölçütleri, iflaretleme listeleri ya da dereceleme ölçek-
leri haline getirilip kiflisel kan›lar saptanarak de¤erlendirme yap›labilir. Ayr›ca ilgi-
liler rehberlik çal›flmalar›nda neye ne kadar zaman harcad›klar›n› gösteren zaman
analizleri yapabilirler (Thompson 1992). Ancak, de¤erlendirme sonuçlar›n›n yan-
s›zl›¤›n› sa¤lama “kuflkulu” olabilir. Ayr›ca sistemin “iç ölçütler” yönünden de¤er-
lendirilmifl olmas› “d›fl ölçütlere” göre de durumun ayn› oldu¤unu ortaya koymaz.

Rehberlik çal›flmalar›n› de¤erlendirme yöntemlerinden tek ya da iki gruplu araflt›rma de-
senlerini hangi durumlarda tercih edersiniz, örnek veriniz.

Sonuç olarak rehberlik hizmetlerinin de¤erlendirilmesinde kullan›lan her yön-
temin s›n›rl› yönleri bulunmaktad›r. Bu nedenle de¤erlendirmede farkl› yöntem ve
tekniklerden yararlan›lmas›, güçlükler konusunda önlemler al›nmas›, de¤erlendir-
me ilkelerine uyulmas› bu s›n›rl›l›klar› büyük ölçüde azaltabilir.

ÇEVRE VE VEL‹YLE ‹L‹fiK‹LER
Çevre ve veliyle kurulacak yak›n iliflkiler, okuldaki psikolojik dan›flma ve rehber-
lik hizmetlerinin etkilili¤ini art›r›r. Bu bak›mdan, son y›llarda rehberlik ve psikolo-
jik dan›flmada çevre ve veliyle iliflkiler konusunda düzenlenen çal›flmalar ayr› bir
hizmet grubu olarak önemle ele al›nmakta ve sürdürülmektedir

Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinde ve bu hizmetlerin hemen he-
men her aflamas›nda velilerle iliflki kurulmas› ve iflbirli¤i sa¤lanmas›n›n gere¤i ve
önemi üzerinde s›k s›k durulmufltur. Buna göre, her f›rsatta okuldaki psikolojik
dan›flma ve rehberlik hizmetleri, e¤itim program› ve çocuklar›n›n yetenek, ilgi,
baflar› ve geliflim durumlar› hakk›nda velilere aç›klamalarda bulunmak gerekir.
Bu aç›klamalar çeflitli psikolojik dan›flma ve rehberlik tekniklerinden, toplant›lar-
dan ve okul aile iliflkileri içinde yer alan türlü f›rsatlardan yararlanarak sürekli bir
biçimde yap›labilir.

Okuldaki hizmetleri tan›tmada, veliler ve çevredeki di¤er ilgili kifli ve kurum-
larla yak›n iliflkiler kurmada okul müdürlerinin ilgi ve deste¤i çok önemlidir. Okul
müdürleri bir yandan çevre ve velilerle kurulacak yak›n iliflkilerde etkin rol alabi-
lirler ve bu iliflkileri do¤rudan do¤ruya kurup sürdürebilirler. Öte yandan, okul
müdürleri çevre ve veliyle kurulacak yak›n iliflkiler için okulundaki di¤er yönetici,
uzman ve ö¤retmenleri teflvik edebilir ve bu iliflkiler için onlara baz› f›rsatlar, ko-
layl›klar ve olanaklar sa¤layabilir.

Okulun çevrede, psikolojik dan›flma ve rehberlik yard›m› veren baflka kurulufl-
lar›n çal›flmalar›n› tan›mas› ve bunlarla yak›n iflbirli¤i yapmas› gerekir. Ayr›ca, çev-
redeki çeflitli düzeylerdeki di¤er okullar›n psikolojik dan›flma ve rehberlik çal›flma-
lar›n› tan›ma ve buralardaki uzman personelle iflbirli¤i yapma, okuldaki hizmetle-
rin daha da geliflmesine katk›da bulunur. Bu tür iflbirli¤i psikolojik dan›flma ve reh-
berlik hizmetlerinin çevresel koflullara göre daha gerçekçi bir biçimde programlan-
mas›na yard›mc› oldu¤u gibi, çevrede ortaklafla araflt›rma ve de¤erlendirme proje-
lerinin sürdürülmesine de olanaklar haz›rlayabilir.

Çevrede psikolojik dan›flma ve rehberlik yard›m› veren di¤er kurulufllar›n ta-
n›nmas› ve bunlarla yak›n iliflkilerin kurulmas›, okulun, gerekti¤inde psikolojik da-
n›flma ve rehberlik yard›m› almak üzere bu kurulufllara ö¤renci gönderebilmesi
için de zorunludur. Psikolojik dan›flma ve rehberlikte bir etik kural olarak, çeflitli
nedenlerden dolay› gerekli görüldü¤ü ya da okulda sa¤lanan psikolojik yard›m›n
etkili olmad›¤› durumlarda bireylerin psikolojik dan›flma ve rehberlik yard›m› al-
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Rehberlik çal›flmalar› içinde,
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rehberli¤i çal›flmalar›”
yapmas› önemli yer tutar.



mas› için, kendi istekleriyle baflka uzman kifli ve kurulufllara yönlendirilmeleri
esast›r. Buna göre, gerekti¤inde psikolojik dan›flma ve rehberlik yard›m› almalar›
için okuldaki baz› ö¤renciler çevredeki yetkili kifli ve kurumlara gönderilmelidir.
Genellikle, resmî ifllemlerle sürdürülen bu tür ö¤renci gönderme hizmetlerinde ku-
rumlar ve kiflileraras› iyi iliflkilerin ve yak›n iflbirli¤inin olumlu etkisi her zaman
gözlenebilmektedir.

Bir yandan çevreyle yak›n iliflkiler ve iflbirli¤i sürdürülürken, öte yandan da ö¤-
rencilere ve velilere çevrede psikolojik dan›flma ve rehberlik yard›m› veren baflka
uzman ve kurulufllar hakk›nda tan›t›c› bilgiler verilmeli; gerekti¤inde buralardan
psikolojik yard›m almalar› için veliler ve ö¤renciler teflvik edilmelidir.

Okullardaki psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin çevrede tan›t›lmas›
ve bu hizmetlerin etki alan›n›n geniflletilmesi amac›yla okul aile birli¤i, okul koru-
ma ve yard›m dernekleri gibi okul, veli ve çevre birli¤ini esas alan çeflitli birlik ve
derneklerin çal›flmalar›ndan genifl ölçüde yararlan›labilir. Bu dernekler okulu ve
okuldaki hizmetleri çevreye tan›tmada do¤rudan do¤ruya etkin olabilirler. Ayr›ca,
okuldaki yöneticiler, ö¤retmenler ve özellikle uzmanlar bu örgütlerin genel top-
lant›lar›na kat›larak halka ve velilere psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri
hakk›nda tan›t›c› bilgiler verebilirler.

Çevredeki yay›n organlar›, radyo ve televizyon programlar› da okul, veli ve
çevre iliflkilerini art›rmada, okuldaki psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerini
çevreye tan›tmada yararl› olabilir. Bu amaçla, çevrede yay›nlanan gazete ve dergi-
lerle radyo ve televizyon programlar› için, okulda düzenlenen psikolojik dan›flma
ve rehberlik hizmetleri hakk›nda genel yönleriyle tan›t›c› yaz›lar ve konuflmalar
haz›rlanmal›; bunlar›n yay›nlanmas› için çaba gösterilmelidir. Bu konuda okul mü-
dürü ve uzmanlar›n gerekli haz›rl›¤› yapmalar› ve çevredeki yay›n f›rsatlar›ndan
yararlanmalar› beklenir.
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Müflavirlik (Konsültasyon) Hizmetlerinin Amac›

ve Önemi

Bu hizmet okuldaki rehberlik uzman›n›n, ö¤ret-
men ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlay›fl›
kazanmalar›, bu alandaki bilgi ve becerilerini ar-
t›rmalar› için onlara yard›mc› olmas›d›r. Müflavir-
lik hizmetinin amac›, okuldaki çal›flmalarda or-
tak ve yeterli bir rehberlik anlay›fl›n›n benimsen-
mesini sa¤layarak bu hizmetlerin etkili¤ini art›ra-
bilmektir. Bu hizmetlerin etkili olabilmesi için
uzman›n mesleki yeterlili¤i, ö¤retmen ve yöneti-
cilerle iflbirli¤i, planl› ve sistematik olarak bu hiz-
metlere önem vermesi, karfl›l›kl› anlay›fl ve yar-
d›mlaflmay› gelifltirmesi kadar, okul personelinin
istekli ve gönüllü olmas› gereklidir.

Araflt›rma ve De¤erlendirme Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinin ö¤rencilerin ilgi, ihtiyaç
ve özelliklerine göre, çevresel olanak ve koflulla-
r›n dikkate al›narak düzenlenebilmesi için önce-
likle durumu saptamaya yönelik araflt›rmalar ge-
reklidir. Araflt›rma ve de¤erlendirme çal›flmalar›,
okul rehberlik hizmetlerinin eksik ve yetersiz
yönlerini ortaya koyarak giderilmesi ve böylece
programlar›n gelifltirilmesi amac›na hizmet eder.
Bir rehberlik program›nda ilk ad›m hedeflerin
saptanmas›d›r. Sonra bu hedeflere ulaflmak için
gerekli hizmetlerin planlanmas› ve uygulanma-
s› gelir. Son aflamaysa sonuçlar›n de¤erlendiril-
mesidir. Bu çal›flmalar sürekli, planl›, profesyo-
nel düzeyde ve iflbirli¤i içinde yap›lmal›d›r. De-
¤erlendirmedeki güçlükleri gözönüne almak,
özellikle planlama aflamas›nda önemlidir. De-
¤erlendirmede; tek ya da iki gruplu öntest son-
test araflt›rma desenleri, görüfl taramas›, izleme
araflt›rmalar› ve öz de¤erlendirme gibi yöntem-
ler kullan›labilir.

Çevre ve Veliyle ‹liflkilerin Rehberlik Aç›s›ndan

Önemi

Rehberlik hizmetleri ö¤rencinin geliflimini ve
uyumunu etkileyen kifli ve kurumlarla da iflbirli-
¤i gerektirir. Özellikle velilerle yak›n, s›cak bir
etkileflime dayal› iflbirli¤inin sa¤lanmas› önemli-
dir. Rehberlik uzman›, velilere yönelik aile e¤iti-
mi ve rehberli¤i programlar› düzenlemelidir. Çev-
redeki sa¤l›k kurumlar›yla iliflki kurmak, ihtiyac›
olan çocuklar› refere etmek (havale) için iflbirli¤i
yapmak, çevredeki di¤er kurumlardan rehberlik
çal›flmalar› için destek almak son derece önemli-
dir. Bu nedenle çevredeki ifl olanaklar›, yard›m
kurumlar›, üniversiteler vb. koflullar› tan›mak,
iliflkiye geçmek ve gerekti¤inde iflbirli¤i yapmak
rehberlik çal›flmalar›n› gelifltirmede özel bir öne-
me sahiptir.
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1. I. Oryantasyon hizmetleri
II. Konsültasyon hizmetleri
III. Araflt›rma ve de¤erlendirme hizmetleri
IV. Psikolojik dan›flma hizmetleri

Yukar›da verilenlerden hangileri do¤rudan do¤ruya
ö¤renciye yönelik psikolojik dan›flma ve rehberlik
hizmetlerindendir?

a. Yaln›z I
b. I ve II
c. I ve IV
d. I, II ve III
e. I, II, III ve IV

2. Bir okuldaki psikolojik dan›flman›n, ö¤retmen ve
yöneticilerin ortak bir rehberlik anlay›fl› kazanmalar› ve
bu alanda bilgi ve becerilerini art›rmalar› için onlara
yard›m hizmeti sunmas›na ne ad verilir?

a. Psikolojik dan›flma
b. Psiko – e¤itim
c. Konsültasyon
d. Refere
e. Gelifltirme

3. Müflavirlik (konsültasyon) hizmetlerinin etkinli¤i ön-

celikle neye ba¤l›d›r?
a. Psikolojik dan›flman›n mesleki yeterli¤ine
b. Ö¤renci ve psikolojik dan›flman oran›na
c. Uygun ortam olmas›na
d. Gönüllülü¤e
e. Ö¤retmen tutumlar›na

4. Bir okulda rehberlik çal›flmalar›n› planlarken ilk

araflt›r›lacak konu afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Verilerin sosyo ekonomik düzeylerinin belir-

lenmesi
b. ‹htiyaç analizi çal›flmalar›n›n yap›lmas›
c. Ö¤rencilerin mesleki ilgi ve tercihlerinin belir-

lenmesi
d. Mezunlar› izleme çal›flmas›
e. S›n›f içi rehberlik çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi

5. De¤erlendirme sürecinin ilk aflamas›nda afla¤›daki-
lerden hangisi yer al›r?

a. Taslak plan›n gelifltirilmesi
b. Araflt›rma deseni ve ifllem yollar›n›n belirlen-

mesi
c. Hedeflerin saptanmas›
d. Ölçme kriter ve araçlar›n›n haz›rlanmas›
e. Sonuçlar›n kestiriminin yap›lmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi rehberlik programlar›n›n
de¤erlendirilmesinde karfl›lafl›lan en önemli güçlük-
tür?

a. Program›n uygulanmas›n›n uzun süre gerektir-
mesi

b. Uygun örneklem belirlemenin güç olmas›
c. Sonuçlar› tan›mlay›p ölçmenin mümkün olma-

mas›
d. Program›n hedeflerinin somut olarak saptanma-

m›fl olmas›
e. Nitelikli program de¤erlendirmecilerinin olma-

mas›

7. Rehberlik çal›flmalar›n› de¤erlendirmede daha gü-

venilir veriler elde etmek için hangi yöntem tercih
edilmelidir?

a. Önce ve sonra ölçüm yöntemi
b. Karfl›laflt›rma yöntemleri
c. Görüfl taramas›
d. ‹zleme araflt›rmas›
e. Öz de¤erlendirme

8. Bir okulda çevre ve veliyle iliflkiler kurmada en

önemli rol kime aitdir?
a. Ö¤retmene
b. Psikolojik dan›flmana
c. Okul müdürüne
d. S›n›f rehber ö¤retmenine
e. Okul koordinatörüne

9. Afla¤›dakilerden hangisi araflt›rma hizmetleri kap-
sam›nda araflt›r›lacak konulardan biri de¤ildir?

a. Ö¤renci baflar›s›n› etkileyen etmenler
b. Ö¤renme güçlükleri
c. Ö¤rencilerin uyum güçlükleri
d. Ö¤rencilerin mesleki ilgileri
e. Okulun tarihçesi

10. Müflavirlik hizmetleri afla¤›dakilerden hangisine
yönelik de¤ildir?

a. Ö¤retmenlere
b. Mezunlara
c. Ö¤rencilere
d. Velilere
e. Yöneticilere

Kendimizi S›nayal›m
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OKUL ZORBALI⁄INA ‹L‹fiK‹N Ö⁄RETMEN TUTUM-

LARININ ‹NCELENMES‹

Ifl›k Dursun

Ankara Üniversitesi 

isik.dursun1@gmail.com

ARAfiTIRMA ÖZET‹

Bu çal›flmada ortaö¤retim kurumlar›nda görev yapan

ö¤retmenlerin zorbal›¤a yönelik tutumlar›n› incelen-

mifltir. Çal›flma kapsam›nda bu temel amaca ba¤l› ola-

rak ö¤retmenlerin cinsiyet, mesleki k›dem, branfl ve

görev yapt›klar› okul türü de¤iflkenlerine göre tutum

puanlar› ortalamalar› aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›l-

m›flt›r. Okul zorbal›¤›na iliflkin olarak ö¤retmen tu-

tumlar›n› belirleyebilmek amac›yla “Zorbal›¤a ‹liflkin

Ö¤retmen Tutumlar› Ölçe¤i” gelifltirilmifltir. Ölçe¤in

geçerlilik ve güvenirlik çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir.

Araflt›rman›n çal›flma grubunu 2006-2007 ö¤retim y›-

l›nda Ankara’n›n Yenimahalle, Alt›nda¤, Sincan, Çan-

kaya, Gölbafl›, Mamak, Bala ilçelerinde resmi ortaö¤-

retim kurumlar›nda görev yapmakta olan toplam 372

ö¤retmen oluflturmufltur. Elde edilen veriler SPSS prog-

ram›nda çözümlenmifltir. Tutum puanlar› aras›nda cin-

siyet bak›m›ndan farkl›l›k bulunup bulunmad›¤› “t”

testi ile test edilmifltir. Tutum puanlar› aras›nda mesle-

ki k›dem, branfl ve görev yap›lan okul türü bak›m›n-

dan farkl›l›k bulunup bulunmad›¤›ysa Tek Yönlü Var-

yans Analizi ile incelenmifltir. Araflt›rma bulgular› zor-

bal›¤a yönelik tutumlarla cinsiyet aras›nda anlaml› bir

iliflki oldu¤unu göstermifltir. Kad›n ö¤retmenlerin okul

zorbal›¤›na yönelik tutumlar› erkek ö¤retmelerin tu-

tumlar›na göre daha olumludur. Ayr›ca, ö¤retmenlerin

tutum puanlar› aras›nda mesleki k›dem bak›m›ndan

da anlaml› bir fark saptanm›flt›r. 6-10 y›ll›k ö¤retmen-

ler ile 16-20 y›ll›k ö¤retmenlerin tutum puanlar› ara-

s›nda fark oldu¤u belirlenmifltir. 16-20 y›ll›k ö¤retmen-

ler, 6-10 y›ll›k ö¤retmenlerden okul zorbal›¤›na yöne-

lik olarak daha olumlu bir tutum içinde görünmekte-

dir. Bulgulara göre ayr›ca, ö¤retmenlerin tutum puan-

lar› aras›nda branfl bak›m›ndan anlaml› bir fark olma-

d›¤› görülmüfltür. Ö¤retmenlerin tutumlar› görev yap-

t›klar› okul türüne ba¤l› olarak da anlaml› bir biçimde

farkl›l›k göstermemifltir. Özetle tutum puanlar› ele al›-

nan de¤iflkenlerden ikisi, yani cinsiyet ve k›dem y›l›

bak›m›ndan farkl›l›k göstermifltir.

Kaynak: IX. Ulusal Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik

Kongresine, (17–19 Ekim 2007) Sunulan Bir Araflt›rma

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü göz-

den geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Müflavirlik (konsülta-

syon) bölümünü gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konsültasyon”

bölümünü gözden geçiriniz.

4. b an›t›n›z do¤ru de¤ilse “Rehberlik Hizmetlerinde
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5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “De¤erlendirme Süreci”
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S›ra Sizde 1

Okulda konsültasyon (müflavirlik) hizmetlerinin amac›,

okuldaki tüm personelin ortak ve yeterli bir rehberlik

anlay›fl›na sahip olmas›n› sa¤lamakt›r. Çünkü bu hiz-

metler bir ekip çal›flmas›n› ve iflbirli¤ini gerektirir. Tüm

ö¤rencilerin geliflim ve uyumlar›n›n desteklenmesi için

rehberlik uzman›, okuldaki personeli de bu konuda

e¤itmek ve bu anlay›fla uygun bir okul ortam› olufltura-

bilmek için müflavirlik hizmetlerine önem vermelidir.

S›ra Sizde 2

Çocuklar›n geliflimine yönelik olarak ifl birli¤i yapma,

çocuklardaki uyum sorunlar›n› gidermede ortak bir

strateji gelifltirip uygulama, aileleri gönüllü programla-

ra katma, aile e¤itimi ve aile rehberli¤i programlar›

yürütme…

S›ra Sizde 3

Kuflkusuz bir okulda psikolojik dan›flma ve rehberlik

çal›flmalar›na yeni bafllanaca¤› zaman öncelikle ö¤ren-

cilerin ihtiyaçlar› araflt›r›lmal› ve belirlenmelidir. Böyle-

ce yap›lacak rehberlik hizmetleri bu ihtiyaçlar› karfl›la-

yabilecek önceliklere yer verebilir.

S›ra Sizde 4

Bir okulda uygulanan rehberlik program›n› de¤erlen-

dirme çal›flmalar›n›n temel amac›; program› gelifltirebil-

mektir. De¤erlendirme çal›flmalar› sonucu, program›n

etkilili¤i saptanabilir, eksik ve yetersiz yönler belirlenir

ve böylece gerekli düzenlemeler yap›larak rehberlik

program›n›n gelifltirilmesi sa¤lanabilir.

S›ra Sizde 5

Araflt›rma ve de¤erlendirme çal›flmalar›nda planlama,

süreci önceden görüp, gerekli haz›rl›klar›n yap›lmas›n›

sa¤lar. Araflt›rman›n amac›na uygun flekilde gerçekleflti-

rilebilmesi için, süre, maliyet, kaynaklar ve araçlar ger-

çekçi olarak planlanmal›d›r. Sonuçlar›n nas›l de¤erlen-

dirilece¤i de bu planda yer almal›d›r. Bunlar yap›lmaz-

sa araflt›rman›n sonuçlanmas› ya da sonuçlar›n ifle yara-

mas› “hayal” olabilir!

S›ra Sizde 6

De¤erlendirmede karfl›lafl›lan güçlükleri gidermede;

rehberlik program›n›n hedeflerinin somut olarak (ye-

terlikler ve hedef davran›fllar) belirlenmesi, k›sa-orta ve

uzun vadeli de¤erlendirmeler yap›lmas›, örneklemin

uygun seçilmesi, programda de¤erlendirme için zaman

ayr›lmas› önerilebilir. De¤erlendirmenin önemi ve ge-

re¤i tart›flmaya aç›l›p tüm personelin bu süreçte görev

almas› sa¤lanabilir.

S›ra Sizde 7

Uygulanan bir grup rehberli¤i program›n›n etkilili¤ini

test etmede, e¤er bir karfl›laflt›rma grubumuz yoksa “tek

grup ön test – son test deseni” ile de¤erlendirme yapa-

biliriz. E¤er, karfl›laflt›rma yapabilece¤imiz kontrol gru-

bu varsa “deney ve kontrol gruplu ön test – son test

araflt›rma deseni “uygulayabiliriz. Örne¤in; At›lganl›k

e¤itimi, mesleki grup rehberli¤inin etkilili¤i, akran ara-

buluculu¤u program›n›n etkisini de¤erlendirme vb.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›



146 Rehber l ik

Akboy, R. ve ‹kiz, E. (2007) Psikolojik Dan›flma ve

Rehberlikte Ça¤dafl Bir Anlay›fl Ankara: Nobel Yay›n

Da¤›t›m.

Akman, Y. (1994) “Okullarda Psikolojik dan›flma ve

Rehberlik Servislerinde Verilen Konsültasyon

Hizmetlerinin Yeri ve Önemi” I. E¤itim Bilimleri

Kongresi Kitab›, Cilt 3, s. 984–993, Adana: Çukurova

Üniversitesi.

Gibson, R.L. ve Micthell, M.H. (1990) Introduction to

Counseling and Guidance. (Third Edition) New

York: McMillan Pub. Comp.

Kepçeo¤lu, M. (1974) “Orta Dereceli Okullarda

Rehberlik Anlay›fl›” (Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi)

Ankara: H.Ü.

Kepçeo¤lu, M. (1994) Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik,

Ankara: Özerler Matbaas›.

Kuzgun, Y. (1992) “‹lkö¤retimde Rehberlik” H.Ü. E¤itim

Fakültesi Dergisi, Say›: 8, ss. 39–42.

Özgüven ‹.E. (1999) Ça¤dafl E¤itimde Psikolojik

Dan›flma ve Rehberlik, PDREM Yay›nlar›, Ankara:

Sistem Ofset.

Tan, H. (1992) Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik M.E.B.

Ö¤retmen Kitaplar› Dizisi, ‹stanbul: Milli E¤itim

Bas›mevi.

Thompson, R. (1992) School Counseling Renewal

Strategies for the Twenty-first Century Indiana:

Accelerated Development Inc. Publis.

Yeflilyaprak, B. (2007) E¤itimde Rehberlik Hizmetleri

(15. bask›) Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m.

Yararlan›lan Kaynaklar



147

Ö¤retim
Kademelerine
Göre Rehberlik

Farkl› ö¤retim kademelerine göre rehberlik hizmetleri farkl›lafl›r m›? Bu soruya ya-
n›t›m›z hem evet, hem hay›r olabilir. Çünkü; farkl› ö¤retim kademelerinde rehber-
li¤in genel amac› ve ilkeleri de¤iflmez. Ancak, uygulanan programlar, seçilen et-
kinlikler, kullan›lan yöntem ve teknikler de¤iflebilir. Bunun nedeni de her ö¤retim
kademesindeki ö¤rencilerin yafllar›na ba¤l› olarak geliflim dönemleri, ihtiyaç ve
sorunlar›n›n farkl› olmas›d›r. Ayr›ca her ö¤retim kademesinde yer alan okullar›n
amaçlar›, yap›lar›, ifllevleri ve iflleyiflleri aç›s›ndan aralar›nda farkl›l›klar bulunur.
‹flte bu nedenler ö¤retim kademelerine göre rehberlik hizmetlerinde örgütlenme,
planlama ve yürütme aç›s›ndan baz› farkl›l›klar gerektirir.

Bu bölümde; ö¤retim kademelerine göre okullar›n amaç, yap› ve iflleyifllerinde-
ki farkl›l›klara ba¤l› olarak rehberlik hizmetlerinin önemi, gerekçesi ve kapsam›
üzerinde durulmufltur.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Okulöncesi e¤itimdeki rehberlik hizmetlerini kavrayabilecek,
‹lkö¤retimdeki rehberlik hizmetlerini kavrayabilecek,
Ortaö¤retimdeki rehberlik hizmetlerini ve özelliklerini aç›klayabilecek,
Yüksekö¤retimdeki rehberlik hizmetlerini aç›klayabileceksiniz.

N
N
N
N

8
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Örnek Olay

Hülya han›mla karfl› komflusu Asiye han›m sabah kahvelerini içerken birden ço-
cuklar›n odas›ndan sesler ve gürültüler yükselir. Hülya han›m kahve fincan›ndan
son yudumu aceleyle içip aya¤a kalkarken;

- “Bizimkiler yine kap›flt›, okula bafllayacaklar› için ikisi de çok gergin ve heye-
canl›, üstelik birbirlerini k›skan›yorlar”dedi. Daha sözünü bitirmeden iki k›z› a¤-
layarak içeri girdiler. Ellerinde mücadeleden yaral› ç›km›fl okul çantalar›yla ka-
lem, silgi gibi malzemeleri yerlere saç›ld›... Ba¤›r›fl ç›¤›r›fl birbirlerini flikayet eder-
ken, bir yandan da a¤l›yorlard›.

‹ki han›m onlar› sakinlefltirip olan biteni anlay›ncaya kadar bitkin düflerler. ‹l-
kokula bafllayacak olan Günsu, anas›n›f›nda ö¤rendi¤i cümleleri defterine yazar-
ken 4 yafl›ndaki kardefli Elif kalemi elinden almaya çal›flm›fl, mücadele s›ras›nda
Günsu’nun defteri y›rt›lm›fl, o da intikam olarak Elif’in boyama kitab›n› y›rtm›flt›.
Günsu yak›nmas›n› sürdürüyordu:

- Ö¤retmen defterime bakar ve ya yaz› yazmad›m diye bana k›zarsa !....
Elif m›zm›zlanmaya devam ediyordu;
- Ben de ablam›n okuluna gidece¤im! Bana ne... Ben anaokuluna gitmem!
Çocuklar›n gönlü olup bahçede oyuna ç›k›nca Hülya han›m dertlenir;
- Günsu ilkokula bafllayaca¤› için çok gergin. Komflunun k›z› onu korkutmufl,

ödevini yapmazsan ö¤retmen seni çok fena cezaland›r›r diye. Hem okula gitmek
istiyor, hem de ceza al›rsam diye korkuyor. Nas›l al›flacak bilmem. Elif de di¤er
yandan anaokuluna yeni bafllayaca¤› için huysuzluk ediyor. Evden uzaklaflmak
istemiyor. Ablas›n› k›skan›yor, ondan ayr›lmaktan da korkuyor. Ne kadar okula
haz›rlamaya çal›flsam da nafile! Uyum sa¤layamazlarsa diye kayg›lan›yorum.
Hay›rl›s›yla ikisi de okuluna bafllasa da ben de rahat etsem. Ne güzel, sizinkiler
büyüdüler böyle dertleriniz yok” diye Asiye han›ma g›ptayla bakar.

Asiye han›m,
- Büyüseler de dertleri bitmiyor ki... Biliyorsun, ‹lknur bu y›l sekizinci s›n›fa gi-

decek. ‹lkö¤retimi bitirince hangi liseye gidece¤ine bir türlü karar veremiyoruz.
Babas› Anadolu lisesi diye tutturuyor, “k›z› doktor olsun” istiyormufl. ‹lknur çal›fl-
may› sevmez, do¤rusu ben onun meslek lisesine gidip anaokulu ö¤retmeni olmas›-
n› istiyorum. ‹flte a¤abeyi Anadolu lisesinde okuyor da ne oluyor. Geçen sene veli
toplant›s›nda utanc›mdan yerin dibine geçtim, notlar› çok düflük diye hocas› flika-
yetçi. Do¤rusu Bir tek beden e¤itimi hocas› övdü, bu çocuk basketbol y›ld›z› olabi-
lirmifl! Malum bizim o¤lana Allah boy vermifl! O da lise bitince spor akademisine
gidece¤im diye tutturmufl. Ders falan çal›flt›¤› yok, güç bela s›n›f geçti. Bu y›l ne ya-
pacak bakal›m, bir de üniversite s›nav›na haz›rlanacak. Dershaneye kay›t yapt›r-
d›k, dünya kadar para. Çal›flsa da bir ifle yarasa yüre¤im yanmaz!

Hülya han›m ona hak verircesine “off..!” çekti;
- Do¤ru dediniz, çocuklar büyüdükçe sorunlar› bitmiyor sadece de¤ifliyor..
- Hakl›s›n, bazen kendimi çaresiz hissediyorum. Kime dan›flaca¤›m›, kimden

yard›m alaca¤›m› bilmiyorum.
Bofl fincanlar› tepsiye koyan Hülya han›m salondan ç›kmak için birkaç ad›m

atm›flt› ki aniden birfley an›msam›fl gibi duraksad› ve Asiye han›m’a dönerek sordu:
- Peki bu çocuklar›n okullar›nda psikolojik dan›flmanlar yok mu? Onlar ana

babalara yol gösteremezler mi? Bu çocuklar›n sorunlar›na yard›mc› olmazlar m›?
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G‹R‹fi
Farkl› e¤itim kademelerine göre rehberlik hizmetleri farkl›lafl›r m›? Bu soruya yan›-
t›m›z genel amaç ve ilkeler aç›s›ndan “hay›r”, program ve etkinlikler aç›s›ndan
“evet” olacakt›r.

Genel olarak hangi e¤itim kademesinde verilirse verilsin rehberlik hizmetleri-
nin amac› ve genel ilkeleri de¤iflmez. Ancak bu genel amaç içinde yer alan daha
alt ve özel amaçlar ve bunlar› gerçeklefltirmede uygulanacak programlar, seçilen
etkinlikler, kullan›lacak teknik ve yöntemler de¤iflebilir.

Bu nedenle bu bölümde ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar› aç›s›ndan reh-
berlik hizmetlerindeki baz› farkl›l›klar üzerinde durulacakt›r. Çünkü; bu iki e¤itim
kademesi:

1) Okullar›n amaçlar›, yap›s›, ifllevi ve iflleyifli aç›s›ndan farkl›l›klar tafl›maktad›r.
2) Ö¤rencilerin geliflim özellikleri, ihtiyaç ve sorunlar› aç›s›ndan farkl›l›klar

tafl›maktad›r. 
Kuflkusuz bu farkl›l›klar› kabul etmek, yukar›da vurgulanan hizmetlerin sürek-

lili¤i yaklafl›m›na ters düflmemektedir. Sadece hizmetler burada belirtilen iki nok-
ta dikkate al›narak planlanmal› ve yürütülmelidir. Bu nedenle bu bölümde her iki
e¤itim kademesindeki okullar›n amaçlar›, yap›s›, ifllevi ve iflleyifline k›saca de¤i-
nildikten sonra bu dönemlerde rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekçeleri üze-
rinde durulacak ve bu hizmetlerin nas›l olmas› gerekti¤i konusunda aç›klamalar
yap›lacakt›r.

OKULÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE REHBERL‹K H‹ZMETLER‹
Girifl bölümünde vurguland›¤› gibi, farkl› ö¤retim kademelerinde rehberlik hizmet-
lerinin temel amac› ve ilkeleri de¤iflmez. Amaç, çocu¤un geliflim ve uyumuna uy-
gun ortam› yaratmak ve onun kendini gerçeklefltirme sürecinde ilerlemesine yar-
d›mc› olmakt›r. Biliyoruz ki, farkl› ö¤retim düzeyindeki ö¤rencilerin geliflim özel-
likleri ve ihtiyaçlar› da farkl›d›r. Geliflimsel rehberlik anlay›fl›nda gördü¤ümüz gibi,
okuldaki rehberlik hizmetleri temelde bu özelliklere göre planlan›p yürütülmezse
hedeflerine ulaflamaz.

Okulöncesi e¤itim, geliflim dönemi “ilk çocukluk” ya da “oyun dönemi” ola-
rak nitelenen 2-6 yafl dilimini özellikle 4-6 yafllar›n› kapsar. Bu dönemde, zorun-
lu temel e¤itim ça¤›na gelmemifl çocuklar›n bedensel, zihinsel, duyuflsal ve sos-
yal geliflimi, planlanm›fl bir ortam içinde sa¤lanarak, ilkö¤retime haz›rlanmalar›
amaçlan›r.

Okulöncesi ö¤retimde; görevli ö¤retmenler ve rehberlik uzmanlar› planlanm›fl
yaflant›lar ve uygun koflullarda oluflturulmufl etkinlikler bu döneme özgü geliflim
görevlerinin sa¤l›kl› bir flekilde baflar›lmalar›n› kolaylaflt›r›rlar. Bunu sa¤larken dö-
nemin geliflim özelliklerini iyi bilmeli, çocuklar›n bireysel farklar›n› dikkate almal›
ve geliflimi destekleyici koflullar› yaratabilmelidirler.

Okulöncesi E¤itimin ‹fllevi
Okulöncesi dönem geliflimi h›zl›d›r ve sonraki dönemlere yönelik sonuçlar› etkile-
yen kritik bir özelli¤e sahiptir. 

Bu konuda yap›lm›fl araflt›rmalar okulöncesi dönemdeki geliflmelerin, çocu¤un
daha sonraki ö¤renme ve geliflme alanlar›n› büyük ölçüde etkiledi¤ini göstermek-
tedir. Öyle ki, araflt›rma bulgular›na göre, 17 yafl›na kadar olan zihinsel geliflmenin
% 50’si 4 yafl›na, % 30’u 8 yafl›na dek oluflur. Çocuklar›n 18 yafl›na dek gösterdik-
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leri okul baflar›s›n›n % 33’ü 0-6 yafl aras›ndaki kazan›mlarla aç›klanmaktad›r. Sade-
ce zihinsel geliflim aç›s›ndan de¤il, duygusal, sosyal geliflim ve kiflili¤in oluflumu
aç›s›ndan da bu dönem, uzmanlarca önemle vurgulan›r.

Genel olarak okulöncesi e¤itimin ifllevleri flu flekilde aç›klanabilir:
• Çocuklar›n beden, zihin, psikososyal geliflim olmak üzere bütünsel geliflim-

lerine ve bak›mlar›na yard›mc› olmak.
• Gecekondu, k›rsal yöreler gibi elveriflsiz bölgelerde yaflayan çocuklar›n,

yetersiz kültür ve yaflam koflullar›ndan dolay› oluflan farkl›l›klar› gidere-
rek, onlara ortak bir yetiflme ortam› oluflturmak ve böylece temel e¤itime
haz›rlamak.

• Çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflmalar›n› sa¤lamak.
• Çevresiyle uyumunu sa¤layacak, kiflisel ve sosyal yaflam için gerekli temel

insan iliflkilerini gelifltirmek ve sa¤l›kl› davran›fllar kazand›rmak.
• Düzenli çal›flma, iflbirli¤i yapma al›flkanl›¤› ve becerileri kazanmak.

Okulöncesi e¤itimin ifllevlerini gerçeklefltirmede rehberli¤in rolü nedir?

Okulöncesi E¤itimde Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri
Okulöncesi e¤itim döneminde rehberli¤in amac›, çocu¤un temel ihtiyaçlar›n›n sa¤-
l›kl› bir flekilde doyurulmas›na ve geliflim görevlerinin gerçekleflmesine yard›mc›
olmakt›r.

Rehberlik anlay›fl›na sahip olan bir okulöncesi ö¤retmeni, bu dönemde, çocu-
¤un her yönüyle sa¤l›kl› olarak geliflmesi, okul ortam›na uyum sa¤lamas›, potansi-
yellerini ortaya koyabilmesi ve yetenek alanlar›n› keflfedebilmesi için özgür, rahat,
s›cak ve güvenli bir atmosfer yaratmaya çal›fl›r. Çocu¤un sa¤l›kl› geliflebilmesi için
özellikle, gerekli olan fiziki ve sosyal çevreyi sa¤lar. Oluflturulan böyle bir ortam-
da çocuklar, akran gruplar› içinde, kendini tan›maya, yaflam› sürdürebilecek bece-
rileri kazanmaya bafllayarak birlikte yaflama kurallar›n› ö¤renirler. Akran gruplar›,
çocu¤un geliflimi aç›s›ndan çok önemlidir Ona yeni yaflant›lar sa¤lar. Onu sosyal
ve psikolojik doyuma ulaflt›r›r. Okulöncesi e¤itim kurumlar›, çocu¤un bedenini
kullanma, oyun oynama, yeni fleyler ö¤renerek merak duygusunu giderme, hayal
ve isteklerini aç›¤a vurma ve ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma gibi temel gereksinimlerini
de karfl›lar. Rehberlik hizmetlerinin ifllevi de bu gereksinimleri karfl›lamaya dönük-
tür. Çünkü; geliflim gereksinimleri karfl›lanan çocuklar, sa¤l›kl› ve uyumlu olabilir
(Yeflilyaprak, 2007).

Okulöncesi e¤itimde çocu¤un ilgilerini, yetenek ve becerilerini gelifltirmek için
çeflitli etkinlikler düzenlemek, çocu¤a kendini s›nama ve tan›ma olanaklar› sun-
mak, çocu¤un yapt›klar›n› izlemek, ona dönüt vermek ve do¤ru davran›fllar›n› pe-
kifltirmek gerekir. Çocu¤un yetenek alanlar›n›n erken keflfi aç›s›ndan uygun f›rsat-
lar sunulmas› çok önemlidir. Unutulmamal›d›r ki sanat alan›nda “dahi çocuk” ola-
rak nitelenen bir çok ünlü (örn. Suna Kan, ‹dil Biret, Bedri Baykam... vd.) henüz
3-5 yafllar›nda yetenekleri keflfedilerek ve uygun yönlendirme olanaklar› sa¤lana-
rak yetiflmifllerdir.

Bu dönemde rehberlik hizmetlerinin hedef ve kapsam›na, üç rehberlik alan›
aç›s›ndan bakarsak;

• Kiflisel geliflim alan›nda: Çocu¤un kendini kabul, özgüveni gelifltirme, olum-
lu bir benlik kavram› oluflturma, sosyalleflmeyi sa¤lama hedeflerine yönelik
planlanm›fl etkinlikler amaçlan›r.
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• E¤itsel geliflim alan›nda: Okul ortam›n› tan›ma ve baz› kurallara uyum sa¤-
layarak ilkö¤retime haz›r olma hedefi esast›r. Bu anlamda çocu¤un okulu
sevmesi, okumaya ve e¤itime karfl› güdülenmesi ve e¤itsel baflar›da gerekli
olan baz› temel becerileri kazanmas› amaçlan›r.

• Mesleki geliflim alan›nda: Mesleki geliflim döneminin bafllang›c› olarak ço-
cukta bir meslek fikrinin oluflmaya bafllamas›, ifl yapma, çal›flma, üretme sü-
recine iliflkin olumlu tutumlar gelifltirmesi gibi, bu döneme özgü, mesleki
geliflim görevlerinin gerçekleflmesine yönelik etkinlikler planlan›r.

Her üç alanda yer alan rehberlik etkinlikleri, okulöncesi e¤itim programlar›n-
daki ünitelerle bütünlefltirilerek uygulan›r. Bu dönemde esas olan oyunlar, drama
etkinlikleri, bedensel egzersizler yoluyla planlanan hedefler gerçeklefltirilmeye
çal›fl›l›r.

Bu dönemde, ö¤retmenin çocu¤a yak›n ilgi ve sevgi göstermesi, olumlu model
olmas›, geliflimine f›rsat veren bir özgürlük sa¤lamas› ve fazla koruyucu davranma-
mas› gerekir. Ö¤retmen, çocu¤un gelifliminde ailesiyle s›k› bir iliflki ve iflbirli¤i için-
de olmal›d›r. ‹yi bir gözlemci olarak çocu¤un geliflimini izlemesi, ilgili kay›tlar› tut-
mas›, yolunda gitmeyen durumlarda ailesini bilgilendirerek, gerekli önlemleri ala-
rak, sorunlara çözüm aramas› gerekir.

Bütün bu uygulamalarda, okulöncesi e¤itim kurumlar›nda görevli bir psikolo-
jik dan›flman bulunmal› ve rehberlik kapsam›na giren tüm hizmetlerde ö¤retmen-
lere müflavirlik deste¤i vermeli ve onlarla iflbirli¤i kurmal›d›r.

‹LKÖ⁄RET‹MDE REHBERL‹K H‹ZMETLER‹
Sekiz y›ll›k temel e¤itimle birlikte çocu¤un 6-15 yafllar›n› kapsayan ilkö¤retim dö-
nemi, gerek bireysel, gerekse toplumsal geliflim aç›s›ndan çok önemli bir süreçtir.

Bu dönemde rehberlik hizmetleri, ilkö¤retimin temel amaç ve ilkeleriyle bu dö-
nem çocuklar›n›n geliflim özelliklerini dikkate alarak, onlar›n geliflim görevlerini
baflarmalar›na, sa¤l›kl› ve uyumlu bireyler olarak çocukluktan gençli¤e geçmeleri-
ni kolaylaflt›rmaya çal›fl›r. ‹lkö¤retimde rehberlik hizmetleri yap›land›r›l›rken bu
e¤itim sisteminin genel özellikleri dikkate al›n›r. Çünkü; sisteme uymayan bir ya-
p›land›rman›n ifllevsel olmas› beklenemez.

1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanununa göre (1994), 6-14 yafl aras›ndaki ço-
cuklar›n okula devam etmeleri zorunludur. ‹lkö¤retim okullar›, ilk ve ortaokullar›n
birlefltirilerek organize edilmesinden meydana gelmifltir ve sekiz y›ll›k “temel e¤i-
tim” kavram› yerine “ilkö¤retim” kavram› getirilmifltir.

4306 say›l› yasada (1997) ilkö¤retimin 8 y›ll›k e¤itim veren okullardan olufltu-
¤u, bitirenlere “ilkö¤retim” diplomas› verilece¤i kabul edilmifltir. Bu yasada, il-
kö¤retimin sekizinci y›l›nda, ö¤rencilerin ortaö¤retim kurumlar›na ya da ifl alanla-
r›na yöneltilece¤i, yöneltmenin okul rehberlik örgütü taraf›ndan yap›laca¤› ve
milli e¤itim sisteminin bu yöneltmeyi yapacak biçimde yeniden düzenlenece¤i
belirtilmifltir.

‹lkö¤retimin Önemi ve ‹fllevi
Devlet taraf›ndan tüm yurttafllara zorunlu ve paras›z olarak sa¤lanan ilkö¤retim, bir
“Vatandafll›k E¤itimi” olarak kabul edilir. ‹lkö¤retim; ö¤rencilere, temel biliflsel be-
ceriler kazand›r›r ve toplumun etkin bir üyesi olabilmeleri için bireylerin gerekli
bilgi, beceri ve tutumlar›n› gelifltirir. Bu, e¤itim yoluyla çok çeflitli ve farkl› nitelik-
leriyle heterojen bir yap› gösteren toplumumuzdaki bireylerin, ulusal amaçlar do¤-
rultusunda bütünleflmelerini sa¤lar (Özgüven, 1999). Ulusal bütünleflme, do¤al
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olarak, ulusal de¤er ve sembollerle özdeflleflmeyi de içerir. ‹lkö¤retim çocuklara,
toplumun amaçlar›n›, de¤erlerini ve sembollerini kazand›rarak onlar›n genel de-
¤erler sistemi oluflturmalar›n› sa¤lar. Bunun sa¤lanmas› için ilkö¤retim sürecinde
çocu¤un, afla¤›daki yönlerden geliflmesi gerçeklefltirilmelidir:

• Temel beceriler olarak kabul edilen okuma, yazma, konuflma ve hesaplama
alan›nda yeterlik kazand›r›lmas›,

• Bu dönemdeki çocuklar›n gittikçe geniflleyen bir çevre içinde sosyallefltiril-
mesi, bu kapsamda onlar›n sosyal bir varl›k olarak bulunduklar› kültürün
kendilerinden bekledi¤i rolleri, etkileflim biçimlerini, temel al›flkanl›k ve tu-
tumlar› ö¤renip gelifltirmeleri,

• Çocu¤un biyopsikososyal bir varl›k olarak geliflen kendisini ve çevresini
gerçekçi bir gözle ve de¤iflim halinde alg›lay›p tan›yabilmesi,

• Çocu¤un, geliflimin her alan›nda, tüm yönleriyle büyüyüp geliflmesinin nor-
mal bir seyir izlemesinin sa¤lanmas›d›r.

‹lkö¤retimde, yukar›da s›ralanan geliflmelerin gerçeklefltirilebilmesi çok önem-
lidir. Neden? Çünkü; toplumun her bireyi ilkö¤retimden geçecektir. Bu e¤itimi
alanlar›n yaklafl›k yar›s›n›n üst e¤itime devam etmedi¤i de bir gerçektir. Öyleyse
bireylerin büyük bölümü ilkö¤retimdeki kazan›mlar›yla yaflamlar›n› sürdürecekler-
dir. ‹lkö¤retim, toplumun temel kültürünü gelifltirir. Yeniliklerin yurt ölçüsünde ya-
y›lmas› ve demokrasinin yerleflmesinde bir güç kayna¤›d›r. Toplumdaki siyasal,
sosyal ve ekonomik sorunlar›n as›l çözüm yeri ilkö¤retim taban›d›r. Bu taban ne
kadar sa¤lam olursa üstüne yükselen yap› da o kadar sa¤lam olur. ‹lkö¤retimde
kazand›r›lan temel bilgi, görüfl, beceri ve tutumlar yaflam boyu bireyleri etkiler,
yönlendirir ve biçimlendirir.

‹lkö¤retimde Rehberli¤in Gerekçesi ve Önemi
‹lkö¤retim okullar›nda rehberlik hizmetlerinin gereklili¤i 1974 y›l›nda yürürlü¤e gi-
ren Milli E¤itim Temel Kanunu’ nda vurgulanm›flt›r. Ancak bu konudaki somut gi-
riflimler 8 y›ll›k temel e¤itime geçiflle bafllam›flt›r. Ülkemizde rehberlik hizmetleri,
bilindi¤i gibi, orta dereceli okullarda bafllam›fl, ilkokul ö¤rencilerine yönelik hiz-
metler Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerince yürütülen “özel e¤itim gerektiren” ço-
cuklar›n teflhisi ve yönlendirilmesiyle s›n›rl› kalm›flt›r.

‹lkö¤retimde rehberlik hareketinin geliflimi, rehberlikte ileri gitmifl ülkelerin
bafl›nda gelen Amerika Birleflik Devletlerinde de oldukça geç kalm›flt›r. A.B.D.’de
ilkö¤retim düzeyindeki ö¤rencilerle ilgili ilk rehberlik çabalar›n›n 1920’lerde bafl-
lad›¤› söylenebilirse de özellikle psikologlar, sosyal çal›flmac›lar ve psikiyatristle-
rin sorumlulu¤unda yürütülen bu ilk giriflimlerin planl› ve programl› rehberlik et-
kinliklerinden çok, davran›fl problemleri olan çocuklar›na tan› konulmas› ve teda-
vi edilmesine yönelik klinik çabalardan pek öteye gidemedi¤i bilinmektedir (Can,
1998). ‹lkö¤retim kurumlar›nda rehberlik alan›nda uzmanlar›n görevlendirilmesi-
ne A.B.D.’de 1960’l› y›llarda bafllanm›flt›r. 1968 y›l›nda bu kurumlarda rehberlik
hizmetlerinin organize edilmesine iliflkin standartlar›n mesleki örgütlerce belirlen-
di¤i görülmektedir.

Ülkemizdeyse ilkö¤retim düzeyindeki ö¤rencilerin rehberlik ihtiyac›, ancak
1990’l› y›llarda uzmanlarca dile getirilmeye bafllanm›flt›r. Bu konudaki görüfller, da-
ha sonra ampirik çal›flmalarla desteklenmifl, yap›lan araflt›rmalar gerek velilerin,
gerekse ö¤renci, ö¤retmen ve yöneticilerin ilkö¤retim düzeyinde rehberlik hizmet-
lerine ihtiyaç duydu¤unu, bu alanda beklentileri oldu¤unu ortaya koymufltur.

152 Rehber l ik



‹lkö¤retimde rehberlik hizmetlerine neden gerek vard›r? Bu dönemde yaflad›¤›n›z bir so-
runu an›msay›n›z ve bu durumun yaflam›n›zdaki etkisini de¤erlendiriniz.

Üniversite 1. s›n›fta Psikolojiye Girifl dersini verdi¤im bir grupta, bir gün, çok sessiz
ve derse aktif kat›lmayan bir ö¤renciye konuyla ilgili bir soru yönelttim: 
- Peki, Ayflegül sen söyler misin, Davran›flç› Ekol’ün ana tezi neydi?
Onun birden titremeye bafllad›¤›n› ve kekeleyerek konuflmaya çal›flt›¤›n› görünce
flafl›rd›m. Dersten ç›karken odama gelmesini rica ettim ve e¤er isterse bu konuda
benimle konuflabilece¤ini belirttim. Yapt›¤›m›z bir kaç dan›flmada Ayflegül bu ko-
nudaki kayg›s›n›n ilkokul döneminde fiziksel fliddet uygulayan ö¤retmeninden
kaynakland›¤›n› ortaya koydu. Ö¤retmen soru soruyor, yan›tlayamayanlara da-
yak at›yordu. Ayflegül ilkokulda 3 y›l bu ö¤retmeninin olumsuz yaflant›lar›na kat-
lanmak zorunda kalm›flt›. Son iki y›l babas›n›n tayini baflka bir yere ç›kt›¤› için bu
ö¤retmenden kurtulmufltu. Ama onun kendisinde b›rakt›¤› olumsuz etkiden hâlâ
kurtulamam›flt›.

‹lkö¤retimde rehberlik hizmetlerinin, önemi ve gerekçesi konusunda, afla¤›da-
ki noktalar vurgulanabilir:

• Freud, Erikson, Piaget gibi dünyaca ünlü geliflim kuramc›lar› çocukluk dö-
neminin önemine dikkat çekerler. Bu dönemde sa¤l›kl› ve uygun bir ö¤ren-
me ortam› yarat›lmas› çocu¤un fiziksel ve zihinsel geliflimi aç›s›ndan oldu¤u
kadar, psikolojik ve sosyal geliflimi aç›s›ndan da son derece önemlidir.

• Temel e¤itim y›llar›, çocu¤un kiflilik geliflimi aç›s›ndan kritik bir öneme sa-
hiptir. Araflt›rma bulgular› özgüvenin geliflimi, kendini kabul, benlik tasar›-
m›, içsel denetimin geliflmesi gibi boyutlar aç›s›ndan, bu dönemin, en iyi fle-
kilde yaflanmas›n›n gere¤ini ortaya koymaktad›r (Dinkmeyer, 1973).

• Çocu¤un ev ortam›ndan ç›karak, yeni bir sosyal ortam olan okul ortam›na
girmesi onun, kendini “toplumsal bir varl›k” olarak kabul etmesini sa¤lar.
Bu ortam›n insanc›l, demokratik, sa¤l›kl› olmas› son derece önemlidir. An-
cak rehberlik anlay›fl›n›n benimsendi¤i bir okul iklimi, çocu¤a bu ortam›
sa¤layabilir (Ersever, 1992)

• ‹lkö¤retim, bireyin tüm yaflam›ndaki e¤itsel baflar›s›n› etkileyecek, temel
davran›fl ve al›flkanl›klar›n kazan›ld›¤› y›llard›r. Bu dönemde e¤itsel rehber-
lik etkinlikleri içinde kazand›r›labilecek; zaman› iyi kullanma, planlama, ve-
rimli ders çal›flma gibi al›flkanl›klar, bireyin sonraki e¤itim kademelerindeki
baflar› düzeyini önemli ölçüde etkileyecektir.

• Son 30-40 y›l boyunca, mesleki geliflimle ilgili araflt›rmalar›n bulgular›, ya-
flam boyu süren mesleki geliflim süreci ve meslek seçiminde çocukluk dö-
neminin anlaml› bir yeri oldu¤unu göstermektedir. Mesleki geliflim kuram-
c›lar›n›n bir ço¤u mesleki geliflim sürecinde, çocukluk döneminin önemini
vurgulayarak, bunlar›n ilkö¤retim ö¤rencileri aç›s›ndan do¤urgular›na dik-
kat çekmifllerdir. O halde bu dönemde sa¤lanacak mesleki rehberlik hiz-
metleri, çocu¤un mesleki geliflim görevlerini baflarmas› ve böylece ileride
baflar›l› bir meslek eleman› olmas›n›n temel tafllar›n› oluflturma aç›s›ndan
son derece önemlidir.

• Bilindi¤i gibi 8 y›ll›k temel e¤itim, “yönlendirme” ekseni üzerine oturtulmufl-
tur. ‹lkö¤retimi bitirdikten sonra, hayata at›lmak isteyenlerin, yetenek ve il-
gilerine uygun bir ifle; e¤itime devam etmek isteyenlerinse ortaö¤retimde
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‹lkö¤retim ö¤rencilerine
yönelik mesleki rehberlik
hizmetlerinin, mesleki
geliflim görevlerinin
baflar›lmas›nda ve ileride
baflar›l› bir meslek eleman›
olabilmede kritik bir önemi
vard›r.



kendilerine uygun bir okula ve programa yönelmeleri gerekmektedir. Bu
yönlendirmenin yap›labilmesi, rehberlik hizmetleri kapsam›nda ö¤rencilerin
kendilerini tan›malar›, olanak ve koflullar konusunda bilgi edinmeleri ve ih-
tiyaç duyduklar› dan›flma yard›m›n› almalar›yla mümkündür.

• Gerek yönlendirmenin isabetli olmas›, gerekse bireyin tüm olarak geliflimi-
ne yard›m için, ilkö¤retim süresince ö¤rencinin tan›nmas›yla onun kendini
tan›y›p kabul etmesi gereklidir. Bir bak›ma ilkö¤retim süresince verilecek
olan rehberlik hizmetlerinin amac›, ö¤rencilerin kendilerini tan›malar›n›
sa¤lamakt›r.

• ‹lkö¤retim, ö¤renciler aras›nda bireysel farklar›n çok görüldü¤ü bir e¤itim
düzeyidir. Bu farklar; fiziksel, zihinsel, sosyal geliflim düzeylerinin, ortala-
maya göre, geri ya da ileri olmas›ndan kaynaklanabilece¤i gibi, ilgi, yetenek
ve kapasite farkl›l›klar› da olabilir. Ayr›ca özürlü ö¤renciler bulunabilir. Sos-
yoekonomik düzey yönünden dezavantajl› gruplar olabilir... ‹flte bütün bun-
lar göz önüne al›narak, ilkö¤retimde çocuklara, bireysel farkl›l›klara duyarl›
uygun geliflim ortamlar›n›n sa¤lanabilmesi için, rehberlik hizmetlerine ge-
reksinim vard›r (Isaacson, 1986).

Özetle, çocu¤un kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflimi aç›s›ndan ilkö¤retim döne-
minde rehberlik hizmetlerinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Kuflkusuz, temel e¤itim
zorunlu oldu¤u için, bu dönemde sa¤lanan hizmetlerin ulaflabildi¤i hedef kitle de
çok büyük olacakt›r.

‹lkö¤retimde Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri
Çocu¤un okula bafllad›¤› 6-7 yafllar›ndan, ilkö¤retim diplomas› ald›¤› 14-15 yaflla-
r›na kadar olan geliflim dönemini kapsayan temel e¤itim süreci, rehberlik hizmet-
leri aç›s›ndan çok iyi de¤erlendirilmesi gereken bir dönemdir.

‹lkö¤retim sistemi, genel olarak “ö¤retmen merkezli” bir uygulamaya dayan-
maktad›r. Ö¤retmen ö¤renci iliflkileri, di¤er ö¤retim kademelerine göre daha ya-
k›n ve yo¤undur. Çünkü; “s›n›f ö¤retmenli¤i” esast›r. Yani ö¤retmen, ayn› ö¤ren-
cilerle y›llarca bir aradad›r. Kuflkusuz bu durum, ilkö¤retim düzeyindeki rehberlik
hizmetlerinde “ö¤retmen”e önemli görev ve sorumluluklar yüklenmesinin gerek-
çesini oluflturur. Ö¤retmen s›n›f›ndaki ö¤rencileri daha iyi tan›ma ve geliflimlerini
izleme olana¤›na sahiptir. Çocukta ortaya ç›kan sorunlar› ilk önce görüp, meyda-
na gelen de¤iflimleri fark etme f›rsat›na sahiptir. Bu yüzden ilkö¤retim döneminde
rehberlik hizmetlerinin de “ö¤retmen merkezli” olarak yürütülmesi zorunludur
(Kuzgun, 1982) Zaten ilkö¤retim okullar›m›za rehberlik alan›nda yetiflmifl eleman-
lar›n atanmas›na son on y›lda bafllanm›flt›r. Ancak, bu düzeydeki kurumlar›m›z›n
% 27 ‘sine bu alanda bir eleman atanm›fl ya da okullardaki ö¤retmenlerden “gö-
revlendirme” yap›lm›flt›r. Di¤er bir deyiflle, gerek ülkemizdeki durum aç›s›ndan,
gerekse bu düzeydeki e¤itim ve rehberlik hizmetlerinin karakteristik özelli¤i aç›-
s›ndan, ilkö¤retim düzeyindeki ö¤rencilere rehberlik hizmetleri ö¤retmen taraf›n-
dan sa¤lan›r. ‹lkö¤retimde ö¤retmenlerin rehberlikle ilgili rollerinin, di¤er ö¤retim
düzeylerindeki ö¤retmenlerden çok daha önemli olaca¤›, bu alandaki uzmanlarca
da benimsenmifl bir anlay›flt›r (Dinkmeyer, 1970).

‹lkö¤retim dönemi, çocu¤un ö¤retmenini model alma ve ondan etkilenme aç›-
s›ndan kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle rehberlik anlay›fl›na sahip, çocukla s›-
cak ve etkili bir iletiflim kuran s›n›f ö¤retmeninin, onu olumlu etkileme yönünden,
büyük bir gücü vard›r. Onu do¤rudan etkileyebilir. Genellikle ö¤retmenin, ana ba-
baya göre, bu dönemdeki çocukla, daha uzun ve daha yo¤un bir iliflkisi vard›r. Te-
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‹lkö¤retim sonundaki 
yönlendirmenin isabetli 
olabilmesi için, ilkö¤retim
süresince ö¤renciyi tan›mak
ve ona kendisini tan›tmak
gerekir.

‹lkö¤retimde ö¤retmenlerin
rehberlikle ilgili rollerinin,
di¤er ö¤retim düzeylerindeki
ö¤retmenlerden çok daha
önemli olaca¤›, bu alandaki
uzmanlarca da benimsenmifl
bir anlay›flt›r.



mel e¤itimde, olumlu ö¤retmen tutumlar› sonucu çocu¤un okula, okumaya, e¤iti-
me yaflam boyu güdülenmesi, bu dönemdeki yaflant›lar› sonucu gerçekleflecektir.

‹lkö¤retimde ö¤renciler, ayn› s›n›f arkadafllar›yla y›llarca birlikte e¤itim görür-
ler. Sosyal iliflkilerin geliflimi, yak›nlaflma, yard›mlaflma, iflbirli¤i gibi toplumsal
özelliklerin gelifltirilmesi aç›s›ndan s›n›fta olumlu bir ortam yarat›lmas› çok önem-
lidir. Üstelik ilkö¤retim, ortaö¤retime göre daha az karmafl›kt›r. Daha küçük grup-
larla etkileflime girmek mümkündür. Bu yüzden rehberlikte grup etkinlikleri yo-
¤unluk kazan›r.

Bu dönemin özellikle birinci kademesinde, çocu¤un geliflim özellikleri dikkate
al›nd›¤›nda, sunulan rehberlik hizmetlerinin, daha çok fiziksel faaliyete ve oyuna
dayanmas› gereklidir. Çünkü; bu yafllar için oyun, do¤al ve do¤açlama olarak, ço-
cu¤un kendini ifade etme ve iletiflim kurma arac›d›r. Üstelik geliflimi destekleme
yönünden önemli ifllevlere sahiptir. Bu yüzden rehberlik hizmetleri oyun aktivite-
leri fleklinde sunulmal›d›r (Ayd›n 1990; Akman 1992)

‹lkö¤retim kurumlar›nda yürütülen rehberlik hizmetlerinin en önemli özellikle-
rinden biri de hizmetlerin, do¤rudan çocu¤un kendisinden çok onun yetiflti¤i çev-
reye odaklanmas›d›r. Di¤er bir deyiflle rehberlik hizmetleri aileyi de kapsamal›d›r.
Çocu¤un geliflimi için, aileyle iflbirli¤i yapmaktan öte, “ortam› iyilefltirme” olarak ad-
land›r›lan bir anlay›fl esast›r. Bunun anlam›, baflta ana babalar olmak üzere çocu¤u
etkilemekte olan bütün kiflilerin çocuk geliflimi ve e¤itimi konusunda yetifltirilmesi
ve çocu¤un bulundu¤u ortam›n çeflitli aç›lardan daha sa¤l›kl› hale getirilmesidir.

‹lkö¤retim düzeyinde rehberlik hizmetleri, sadece özel ve ayr› bir hizmet alan›
olarak de¤il, tüm e¤itimsel çerçeve içinde yer alan kapsaml› bir hizmet alan› ola-
rak görülmelidir. ‹stenen hedeflere ulafl›labilmesi için rehberlik etkinliklerinin müf-
redat program›yla bütünlefltirilmesi gereklidir.

‹lkö¤retimde hangi rehberlik yaklafl›m› esas al›nmal›d›r? Neden? Aç›klay›n›z.

‹lkö¤retim düzeyinde verilecek rehberlik hizmetleri, sorunlu ö¤renciye yard›m,
krize müdahale ya da problem durumlar›na çözüm bulmak fleklinde düflünülen
klasik rehberlik yaklafl›mlar› yerine, geliflimsel rehberlik yaklafl›m›na dayanmal›d›r.

Geliflimsel anlay›fla dayanan bir ilkö¤retim rehberlik program› afla¤›daki felsefi
temeller üzerine kurulmal›d›r (Stone ve Bradle 1994):

1. Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yafl›, ›rk›, yetene¤i, performans› ya da
toplumsal statüsü ne olursa olsun de¤erli birer varl›kt›r. Her birey eflsizdir.
Herkes kendi kapasiteleri ölçüsünde geliflme hakk›na sahiptir. Rehberlik
hizmetleri ayr›m yapmaks›z›n tüm çocuklara gerekli yard›mlar› sa¤lamay›
amaçlamal›d›r.

2. ‹lkö¤retimde rehberlik etkinliklerinin ifllevi, çocuklar›n geliflimini destekle-
mek ve kolaylaflt›rmakt›r.

3. Okulda rehberlik uzman› ya da okul dan›flman› varsa, okuldaki tüm perso-
nel, özellikle de s›n›f ö¤retmenleriyle yönetici ve velilerle iflbirli¤i içinde
çal›flmal›d›r.

4. Geliflimsel rehberlik anlay›fl›, ilkö¤retim düzeyindeki çocu¤un potansiyel
güçlerini ortaya ç›karmaya önem verir. Çocu¤un bu aç›dan kendini daha iyi
tan›mas›na çal›fl›r. Geliflimin tüm alanlar›nda, söz konusu olan geliflim ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas›na yard›mc› olacak bir okul ortam› yaratmas› hedef-
lenir. Ancak uygulamalar içinde do¤al olarak krize müdahale, problem çöz-
me gibi hizmetlere de yer verilir.
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‹lkö¤retimin birinci
kademesindeki rehberlik
etkinlikleri, büyük ölçüde
fiziksel etkinliklerle, oyun ve
drama etkinliklerine
dayal›d›r.
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Geliflimsel rehberlik
yaklafl›m›, ilkö¤retim dönemi
için en uygun olan rehberlik
yaklafl›m›d›r.



5. ‹lkö¤retim düzeyindeki ö¤rencilere verilecek rehberlik hizmetleri geliflim
döneminin özellikleri ve farkl›l›klar›ndan dolay› ergenlere ve yetiflkinlere
verilecek hizmetlerden farkl› ve daha karmafl›kt›r.

6. Rehberlik hizmetlerini yürütmede s›n›f ö¤retmenleri anahtar konumundad›r.
Ancak, ilkö¤retim okullar›na, ö¤renci say›lar› dikkate al›narak, yeterli uzman
personel atanmal›d›r. Rehberlik uzmanlar›, özellikle ö¤retmenlere müflavir-
lik hizmeti verme, psikolojik dan›flma yard›m› yapma, ölçme araç ve gereç-
leri haz›rlama, rehberlik etkinliklerini programlama ve çal›flmalar› koordine
etme gibi konularda önemli görev ve sorumluluklar üstlenirler.

7. ‹lkö¤retimdeki geliflimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki e¤itim ö¤retim hiz-
metlerinin tamamlay›c› ve bütünleyici bir parças›d›r.

8. Geliflimsel rehberlik program›n›n hedefleri, okulun felsefesi, misyonu, reh-
berli¤in ilkeleri ve ö¤renci ihtiyaçlar› üzerine temellendirilmelidir. Bu ne-
denle hedefler okuldan okula farkl›l›klar gösterebilir.

‹lkö¤retimde Rehberlik Hizmetlerinin Amaçlar› ve 
Kapsam›
Daha önce de belirtildi¤i gibi rehberli¤in genel amac› e¤itim sürecinde ö¤rencile-
rin sa¤l›kl› ve uyumlu bir geliflim sürdürmelerine ve kendilerini gerçeklefltirebilme-
lerine yard›m etmektir. Bu genel amaç kapsam›nda, ilkö¤retim süreci içinde ö¤ren-
cinin kendini tan›mas›, ilgi, yetenek ve özelliklerini keflfetmesi, gelifltirmesi ve bu
do¤rultuda e¤itsel ve mesleki yönelmeler yapmas› amaçlan›r. Bu amaca yönelik
olarak ö¤rencileri tan›ma ve onlar›n kendilerini objektif bir flekilde tan›malar›na
yard›m çal›flmalar›, ilkö¤retimde önemli bir yer tutar. Bu kapsamda çeflitli tan›ma
teknik ve araçlar›n›n kullan›lmas›, geliflim kay›tlar›n›n tutulmas› gereklidir (Özgü-
ven 1999).

‹lkö¤retimde rehberli¤in amaçlar›ndan biri de çocu¤un sa¤l›kl› bir kiflilik ka-
zanmas›na çal›flmakt›r. Bu y›llarda, özellikle benlik sayg›s›, özyönetim, özdenetim,
problem çözme ve karar verme gibi kiflili¤in çeflitli yönlerini etkileyecek alanlarda
bireysel geliflimi sa¤lamaya yönelik hizmetler önemli bir yer tutar.

Çocu¤un ev ortam›ndan ç›k›p okul ortam›na girdi¤i temel e¤itim, sa¤l›kl› bir
toplumsallaflmay› gerçeklefltirmek aç›s›ndan da kritik bir dönemdir. Bu dönemde
çocuklarda sosyal ilgi ve ait olma duygusunu gelifltirme, baflkalar›n›n ihtiyaçlar›na
duyarl› olma, iletiflim kurma gibi sosyalleflme sürecini kolaylaflt›rma, rehberlik hiz-
metlerinden beklenen yararlar içindedir (Can 1998).

‹lkö¤retimde e¤itsel rehberlik aç›s›ndan kazand›r›lacak baz› tutum ve al›flkan-
l›klar tüm ö¤renim yaflam›n› etkiler. Örne¤in; sorumlu birey olmas›na yard›m et-
mek, ö¤renimi için gerekli olan içsel bir ö¤renme güdüsü gelifltirmesini sa¤lamak
gibi... Okula ilgi, zaman› iyi kullanma, planl› çal›flma, e¤itime de¤er verme gibi te-
mel tutum ve becerilerin kazand›r›lmas› amac›yla uygun f›rsatlar ve ö¤renme ya-
flant›lar› kazand›r›lmas› çok önemlidir (Bak›rc›o¤lu 1998).

Bu dönemde çocu¤un, ifl ve meslek yaflam›na iliflkin olumlu de¤er ve tutumlar
gelifltirmesi, meslekleri tan›mas›, mesleki alternatifleri incelemesi, e¤itsel ve mesle-
ki kararlar aras›ndaki iliflkileri kurmas›, kendine uygun kararlar almas›, planlar
yapmas› gibi amaçlar›n gerçekleflmesi mesleki rehberlik hizmetlerinin kapsam›nda
yer al›r. Bu ba¤lamda, ilkö¤retimin sonundaki “yöneltme” uygulamalar›, rehberlik
hizmetlerinin bu kurumlara girmesinde en önemli gerekçeyi oluflturmufltur. Bafl-
lang›c›ndan beri, rehberlik hizmetleri hep “yöneltme” kavram› çerçevesinde ele
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‹lkö¤retim döneminde
rehberli¤in bafll›ca amac›,
ö¤rencinin sa¤l›kl› ve
uyumlu bir biçimde
geliflimini sürdürerek
kendini
gerçeklefltirebilmesine
yard›m etmektir.



al›nm›fl, rehberlik çal›flmalar›n›n amac› ve ifllevi yöneltme yapmayla s›n›rland›r›l-
m›flt›r. Oysa, geliflimsel yaklafl›ma göre yöneltme, çocu¤un geliflme süreci içinde
gerçeklefltirilecek geliflim görevlerinden biridir ve di¤er geliflim görevleri taraf›n-
dan etkilenir. Bu nedenle, bütünsel bir anlay›flla, aflamal› geliflime ba¤l› olarak e¤it-
sel ve mesleki rehberlik kapsam› içinde yer al›r. Önemli olan çocu¤un bu geliflim
sürecinin her aflamas›nda kendini tan›mas›na, e¤itsel ve mesleki seçenekleri bilme-
sine ve bu bilgileri kendini gerçeklefltirme yolunda kullan›p de¤erlendirebilmesi-
ne yard›mc› olmakt›r (Yeflilyaprak 2007).

Rehberli¤in kapsam›nda; ilkö¤retimde ö¤renimin bireysellefltirilmesini destek-
lemek, özel e¤itim gerektiren çocuklar› tan›layarak onlar› uygun ö¤retim program-
lar›na yönlendirmek, ayr›ca gerekli ortam düzenleme çal›flmalar› yaparak bireyin
kiflisel özellikleriyle e¤itim programlar›n› ba¤daflt›r›p kaynaflt›rma çal›flmalar›n› dü-
zenlemek yer al›r.

Sözü edilen tüm etkinlikler, e¤itim süreci içinde planlanarak gerçeklefltirilme-
lidir. Di¤er bir ifadeyle ilkö¤retimde rehberlik hizmetleri, organize edilmifl ve
planlanm›fl bir program› gerektirir. Haz›rlanan rehberlik program›n›n, ö¤retim
program›yla bütünlefltirilmesi önerilir. Hangi ö¤retim üniteleri içinde hangi reh-
berlik hedeflerine yer verilebilece¤i, bu amaçla hangi konu ve etkinliklerin ger-
çeklefltirilece¤i planlanmal›, her iki program anlaml› bir flekilde kaynaflt›r›lmal› ve
birbirini tamamlamal›d›r.

ORTAÖ⁄RET‹MDE REHBERL‹K H‹ZMETLER‹
Ortaö¤retim (15-18 yafl grubu) ö¤rencilere, bir meslek kazand›rmay› ya da onlar›
yüksekö¤retim kurumlar›na haz›rlamay› amaçlayan e¤itim devresidir. Ortaö¤retim
okullar›, ilkö¤retime dayal›, en az 3 y›ll›k ö¤retim veren genel, mesleki ve teknik
alanlardaki ö¤retim kurumlar›d›r. Oldukça çeflitlilik gösteren bu kurumlar, gerek
süre, gerekse programlar› aç›s›ndan farkl›d›r. Bu kurumlarda ö¤renciler, milli e¤i-
timin genel amaçlar› ve temel ilkelerine uygun olarak asgari ortak bir genel kültür-
le birlikte, ilgi ve yeteneklerine göre “yüksek ö¤retime”, “hem mesle¤e, hem de
yüksekö¤retime” ya da “hayata ve ifl alanlar›na” haz›rlan›rlar.

Ortaö¤retimin Amac› ve ‹fllevi
Ülkemizde ortaö¤retimde okullaflma oran›, bu ça¤ nüfusu içinde ancak %69 oran›-
na ulaflabilmifltir. Bu oldukça düflük bir orand›r. Çünkü; toplumlar›n kalk›nmas›n-
da ara insangücü büyük önem tafl›r. Bu kurumlar bürokrasinin, sanayi kurulufllar›-
n›n, hizmet ve tar›m sektörünün ihtiyac› olan orta düzeydeki memur, sekreter, us-
ta, nitelikli iflçi, teknisyen, sa¤l›k memuru, hemflire, din adam› gibi ara insangücü
yetifltirmede önemli rol oynar (Özgüven 1999)

Ortaö¤retim kurumlar›n›n gerçeklefltirdi¤i bir di¤er ifllevse yüksekö¤retime ö¤-
renci yetifltirmektir. Bu okullar, ö¤rencileri ilgi, e¤ilim ve yetenekleri ölçüsünde ve
do¤rultusunda yüksekö¤retime haz›rlarlar. Bu görevler yerine getirilirken ö¤renci-
lerin, istekleri ve yetenekleriyle toplum ihtiyaçlar› aras›nda bir uzlaflma sa¤lanma-
l›d›r. Ortaö¤retim kurumlar›ndan beklenen ifllevlerin gerçekleflmesinde, rehberlik
hizmetlerinin, önemli bir rolü olaca¤› aç›kça ortadad›r.

Ortaö¤retim kurumlar›nda rehberlik hizmetleri ilkö¤retim kurumlar›na göre hangi yön-
lerden farkl› olmal›d›r? Niçin?
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Ortaö¤retimde Rehberlik Hizmetlerinin Önemi ve 
Gerekçesi
Ortaö¤retim döneminde rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekçesi, bu yafllarda-
ki ö¤rencilerin geliflim ihtiyaçlar›na ve bu ihtiyaçlar› karfl›lamada okuldan bekle-
nen ifllevlere dayan›r. Bilindi¤i gibi gençlik dönemi oldukça de¤iflken, kontrolü
zor, önkestirimi güç bir dönemdir. Gençlik dönemi kendi içinde “erinlik, ergenlik,
gençlik” gibi aflamalar›yla 12 yafl›ndan 24 yafl›na kadar geçen, uzun bir dönemi
kapsar. Lise y›llar› daha çok ergenlik dönemi kapsam›nda düflünülebilir. Bu dö-
nem ergenin kendini arad›¤›, de¤erler oluflturarak kimli¤ini belirlemeye çal›flt›¤›
bir dönemdir. Bu yüzden, oldukça bunal›ml› geçen bu dönemin sa¤l›kl› afl›labil-
mesi, e¤itimde gence yönelik psikolojik hizmetleri zorunlu hale getirir.

Ergenler üzerinde yap›lan araflt›rmalar bu dönemde ergenin çeflitli sorunlar ya-
flad›¤›n› ve yard›ma ihtiyac› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Çocukluktan yetiflkinli-
¤e geçiflin fiziksel ve cinsel de¤iflimleri, de¤er ve tutumlardaki de¤iflimler, bir mes-
lek seçme, bir yaflam felsefesi oluflturma gibi amaçlar, bu dönemde ergende belir-
sizliklerle ve karars›zl›klarla dolu bir süreç yaflat›r.

Gerek bu sorunlar, gerek gençteki merak ve de¤iflim arzusu onu içki, sigara,
uyuflturucu gibi madde ba¤›ml›l›¤› yaratabilecek al›flkanl›klara itebilir. Macera tut-
kusu ve kötü al›flkanl›klar onu suça teflvik edebilir. Ya da genç, kimlik aray›fl› ve
bir gruba ait olma gereksinimiyle çeflitli ideolojik gruplar›n etkisinde kalabilir.
Sa¤l›kl› de¤erlendirme yapamad›¤› durumlarda gençlik enerji ve heyecan›n›,
olumsuz hedeflere yöneltebilir. Genç, fliddet ve teröre yönelik gruplar›n etkisine
de girebilir.

Bütün bu durumlar, e¤itimde gencin kendini rahat ifade edebilece¤i, güvendi-
¤i ve yak›n hissetti¤i yetiflkinlerle sa¤l›kl› iliflkilere girebilece¤i demokratik bir or-
tam gerektirir. Ancak rehberlik anlay›fl›n›n var oldu¤u ve gence çeflitli yard›m hiz-
metlerinin sunuldu¤u bir ortam, bu süreci sa¤l›kl› bir flekilde yaflamas›na yard›mc›
olabilir.

Lise y›llar›, e¤itsel ve mesleki hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaflmak için
planlar›n yap›ld›¤› bir dönemdir. Genç, bu hedeflere ulaflmak için, gerçekçi plan-
lar yapmak, sistemli çal›flmak ve özdisiplin gelifltirmek zorundad›r.

Lise y›llar›, ilgilerin, yeteneklerin daha belirgin ve kararl› hale geldi¤i bir dö-
nemdir. Gençten, kendini gerçekçi bir biçimde tan›y›p alg›layarak, özellikleri ko-
nusunda bilinçlenmesi, çeflitli ifl, meslek seçeneklerini inceleyerek uygun seçimler
yapmas› beklenir. Ortaö¤retimin sonunda, gencin bir sonraki aflamaya yönlendiril-
mesi için, onun bireysel özellikleri, koflullar›, kapasite ve s›n›rl›l›klar›n›n çok iyi de-
¤erlendirilmesi gerekir. Sistemli ve yeterli tan›ma çal›flmalar› da bu y›llarda önem-
le sürdürülmelidir (Yeflilyaprak 2007).

Ortaö¤retimde Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri
Ortaö¤retimde rehberlik hizmetleri planlan›rken öncelikle bu kurumlar›n yap› ve
iflleyifline özgü nitelikler dikkate al›nmal›d›r. Ö¤rencilerin 15-18 yafllar› aras›ndaki
dönemi geçirdikleri bu kurumlar, ilkö¤retime göre, genellikle daha büyük, daha
karmafl›k ve ö¤renciler daha heterojendir. Rehberlik etkinliklerinde, bu durum dik-
kate al›narak, farkl› gruplar›n özelliklerine göre ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek prog-
ramlar gelifltirilmelidir.

Ortaö¤retim kurumlar›nda ö¤retmenler akademik özellikler yönünden çeflitlilik
gösterir. Ders konular›na, branfllara göre uzmanlaflan, özel alan ö¤retmenli¤i esas-
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t›r. Ö¤renciler, farkl› derslerde farkl› ö¤retmenlerle etkileflime girerler. Ö¤retmen-
lerinin de¤iflik yaklafl›mlar›yla, farkl› yöntem ve teknikleriyle karfl›lafl›rlar. Çeflitli
alanlarda uzmanlaflm›fl ö¤retmenler, rehberlik hizmetlerinde ö¤rencilerinin e¤itsel,
mesleki, kiflisel ve sosyal geliflimleri için zengin kaynak sa¤layabilir.

Ortaö¤retim programlar› konu a¤›rl›kl›d›r. Ö¤rencinin ö¤renim baflar›s›na, not-
lar›na, ödevlerine, standart testlerden ald›¤› puanlara önem verilir. Ancak, ö¤ren-
cinin geliflim ve sosyalleflmesine, uyum ve ruh sa¤l›¤›na önem verilmesi için reh-
berlik etkinlikleri ö¤retim program›yla bütünlefltirilmelidir.

Liselerde, rehberlik hizmetlerinde ö¤renciyi tan›ma, onun geliflim ve uyumuna
yard›mc› olma sorumlulu¤u, ilkö¤retimdeki gibi s›n›f ö¤retmeniyle s›n›rl› de¤ildir.
Bu amaçlara ulaflmada ö¤retmenlerin tümünün kat›ld›¤› sistemli planlamalara ve
iflbirli¤ine gereksinim vard›r.

Ergenlerde bir grup içinde olma, akran deste¤i, di¤er dönemlere k›yasla daha
fazlad›r. Birliktelik ruhu; okul spor tak›m›, spor müsabakalar›, taraftarl›k olgusu gi-
bi durumlar ve proje çal›flmalar›, iflbirli¤i gruplar›, araflt›rma ve inceleme kümeleri
gibi uygulamalar da gelifltirilebilir. Bütün bu etkinlikler ö¤rencilerin sosyal beceri-
leriyle tutumlar›n›n geliflmesinde, onlar›n okulu benimsemelerinde, giderek ö¤re-
nim baflar›lar›nda da olumlu etkiler yapar.

Ortaö¤retimdeki rehberlik uygulamalar›nda, grup etkinlikleri kadar, bireysel
yaklafl›m ve teknikler de a¤›rl›k kazan›r. Çünkü; bu dönemde ergen, bir birey ola-
rak önemsenmek ve kabul edilmek gereksinimini daha yo¤un hisseder. Bir yetifl-
kinle yak›nlaflma “özel bir iliflki” gelifltirme onun için önemlidir. Bu yüzden orta-
ö¤retim kurumlar›nda okul psikolojik dan›flmanlar›na daha yo¤un gereksinim
vard›r.

Okul yöneticisi, okulda en etkili ve sorumlu kiflidir. Bütün kararlar, kurallar ve
uygulamalar onun onay›ndan geçer. Okul ortam›n›n atmosferini, iklimini rehberlik
hizmetlerinin baflar›s›n›, okul müdürünün yaklafl›m› etkiler.

Ortaö¤retimde rehberlik hizmetlerinde yine “geliflimsel yaklafl›m” esast›r. Erge-
nin içinde bulundu¤u döneme özgü kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflim görevlerini
baflarmas›n› destekleyecek f›rsatlar›n sa¤lanmas› ve sa¤l›kl› geliflime uygun ortam
yarat›lmas› amaçlan›r. Bunun yan›s›ra düzeltici hizmetler, krize müdahale, prob-
lem çözümü gibi k›sa süreli yard›m çal›flmalar›na da yer verilir.

Bu dönemde yap›lan rehberlik çal›flmalar›nda ailesiyle iflbirli¤i yine önemlidir.
Genç kararlar›n› uygulamada aile deste¤ine gereksinim duyar. Ayr›ca, çevredeki
çeflitli kurum ve kurulufllarla (e¤itim, sa¤l›k, meslek kurum ve kurulufllar›...) ileti-
flim kurmak, çeflitli konularda bunlardan yard›m ve destek almak gerekebilir. El-
bette her okulda en az bir psikolojik dan›flman bulunmas› arzu edilir. E¤er bu yok-
sa, Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerindeki alan uzmanlar›ndan yararlan›lmal›d›r.

Ortaö¤retimde Rehberlik Hizmetlerinin Amaçlar› ve 
Kapsam›
Yukar›da aç›kland›¤› gibi ortaö¤retim kurumlar› baz› karakteristik özelliklere sa-
hiptir ve rehberlik hizmetleri de bu özelliklere uygun bir yap› ve iflleyiflte olmak
zorundad›r. Bu dönemde ergenin geliflim özellikleri ve geliflim görevleri de reh-
berli¤in amaç ve kapsam›n› belirlemede temel yönlendiriciler olur.

Bu dönemde, kiflisel ve sosyal rehberlik alan›nda, ergenin kiflilik bütünlü¤ünü
kazanmas›, yetiflkinler dünyas›na haz›rlanmas›, yaflam felsefesini oluflturmas›, ken-
dine güvenen, sosyal iliflkilerde baflar›l› bir genç olarak yaflad›¤› ortama, de¤iflik-
liklere aktif uyum sa¤lamas› amaçlan›r (Kuzgun 1992).
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E¤itsel rehberlik alan›nda, ergenin kendini tan›mas›, çevrede kendine aç›k e¤i-
tim olanaklar›n› ö¤renmesi, gizilgüçlerini gelifltirmesi için uygun ortam ve f›rsatlar
sa¤lanmas› amaçlan›r. Bunun için oryantasyon, bireyi tan›ma, bilgi verme, yönelt-
me ve yerlefltirme gibi hizmetler planlan›r. E¤itsel kararlar almas›, gerçekçi planlar
yapmas› ve uygulamas›na yard›mc› olunur. Ö¤renme güçlükleriyle yanl›fl çal›flma
al›flkanl›klar› düzeltilmeye çal›fl›l›r. E¤itsel yönden yetersizliklerini gidermesine
yard›m edilir.

Mesleki rehberlik alan›ndaysa ifl ve çal›flma yaflam›na iliflkin gerçekçi de¤erlen-
dirmeler yapmas›, kendine uygun seçenekleri tan›mas› ve uygun kararlar almas›
amaçlan›r. Kendini gerçeklefltirme yolunda verece¤i tüm kararlarda kendi özellik-
leri ve çevre koflullar›na duyarl› ve bilinçli olabilmesine çal›fl›l›r. Bu amaçla, mes-
leki geliflim görevleri, ilkö¤retim döneminden bafllanarak, ortaö¤retim döneminde
de aflamal› olarak gerçeklefltirilmelidir.

YÜKSEKÖ⁄RET‹MDE REHBERL‹K H‹ZMETLER‹
Milli E¤itim Temel Kanununa göre, yüksekö¤retim, ortaö¤retime dayal› en az iki
y›ll›k yüksek ö¤renim veren yüksekokul ve üniversitelerin tümünü kapsar. ‹lgili
yasada, bu kurumlar›n amaç ve görevleri, milli e¤itimin genel amaçlar›na ve temel
ilkelerine uygun olarak flu flekilde belirlenmifltir (Madde 35):

1. Ö¤rencileri, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde, ülkemizin bilim politikas›na
ve toplumun yüksek düzeydeki insan gücü ihtiyaçlar›na uygun olarak
yetifltirmek,

2. Çeflitli kademelerde ve dallarda bilimsel ö¤retim yapmak, 
3. Baflta ülkemizi ilgilendirenler olmak üzere, genelde insanl›¤›n bütün bilim-

sel, teknik ve kültürel sorunlar›n› çözmek, bilimleri geniflletip derinlefltirmek
amac›yla inceleme ve araflt›rmalar yapmak,

4. Ülkemizin çeflitli yönlerden ilerleme ve geliflmesini ilgilendiren bütün so-
runlar›n›, ilgili yönetim ve kurumlarla iflbirli¤i halinde, ö¤retim ve araflt›rma
konusu yaparak, sonuçlar›n› toplumun yarar›na sunmak. Hükümetçe iste-
nen inceleme ve araflt›rmalar› sonuçland›rarak düflüncelerini bildirmek,

5. ‹nceleme ve araflt›rma sonuçlar›n› gösteren, bilim ve tekni¤in ilerlemesini
sa¤layan, her türlü bilimsel yay›nlar yapmak,

6. Türk toplumunun genel geliflim ve seviyesini yükseltici, h›zland›r›c› ve ka-
muoyunu ayd›nlat›c› bilim verilerini sözlü ve yaz›l› olarak halka yaymak ve
yayg›n e¤itim hizmetlerinde bulunmakt›r.

Yüksekö¤retimin amaç ve görevlerini gerçeklefltirmede rehberlik hizmetlerinin katk›lar›
neler olabilir? Tart›fl›n›z.

Yüksekö¤retimin Genel Nitelikleri
Yüksekö¤retim düzeyinde rehberlik hizmetleri, temelde genel amaç ve ilkeler yö-
nünden di¤er e¤itim düzeylerinde verilen rehberlik hizmetleriyle benzerdir. An-
cak, sunulan hizmetlerdeki öncelikler, hizmetlerin örgütlenifli ve kullan›lan yakla-
fl›mlar aç›s›ndan farkl›l›klar gösterir, çünkü:

Yüksekö¤renime devam eden gençlerin özellikleri, geliflim görevleri, ihtiyaçla-
r› sorunlar› ve beklentileri farkl›d›r.

Üniversite ö¤rencileri, 18-22 yafl dilimindeki nüfusun yaklafl›k % 18’ini olufltu-
rur. Zorunlu temel e¤itimi alanlar›n yaklafl›k % 88 ‘i bu e¤itim düzeyine ulaflama-
maktad›r. Ulaflanlar, ülke koflullar›nda zorlu bir yar›fl› baflarm›fllard›r. Ancak, onla-
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gençlerin gereksinimlerine
yönelik olmal›d›r.



r› “sorunsuz” bir üniversite yaflam›n›n bekledi¤ini düflünmek de yanl›flt›r. Bu so-
runlar ülke sorunlar›n›n üniversite bünyesine yans›yan ekonomik, sosyokültürel
boyutlar›yla ilgili oldu¤u kadar; bireysel ve psikolojik boyutlarda da görülen ol-
dukça önemli sorunlard›r. Genç bu sorunlar› alg›lay›fl ve etkilenifl biçimine göre
yaflar.

Üniversiteye bafllayan gençlerin büyük ço¤unlu¤u ortaö¤renimi okuduklar›
yerleflim yerinden ve ailesinden ayr›lm›fllard›r. Yeni bir ortama uyum sa¤lama, ye-
ni arkadafllar edinme, kendine iliflkin kararlar alma, ihtiyaçlar›n› karfl›lama gibi ye-
ni durumlarla karfl› karfl›yad›rlar. Bu durumlar onlara ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmas›
ve kendini yönetme aç›s›ndan “s›k›nt›l›” ama “zorunlu” yaflant›lar sa¤layacakt›r.

Yeni bir çevrede, büyük olas›l›kla, yetiflti¤i çevreden farkl› de¤er ve inançlarla
farkl› alt kültürlerle tan›flacak, kendi de¤erler sistemini yeniden gözden geçirmek
ihtiyac› hissedecektir. Cinsel geliflimin h›zl›, cinsel ilginin yo¤un oldu¤u bu dö-
nemde, nispeten daha özgür bir ortamda, karfl› cinsle iliflkiler kuracak ancak, bu
iliflkinin s›n›rlar›n›, toplumsal de¤erlerle s›n›rland›rma konusunda, çat›flmalar yafla-
mak zorunda kalabilecektir.

Üniversite sonras› yaflam, meslek planlar›, ifl bulma kayg›s›, kendini gelifltirme,
yaflam idealleri oluflturma, bir yuva kurma gibi gelece¤e yönelik umut ve beklen-
tiler oluflturma ve haz›rlanma konusunda çeliflkilerle güçlükler yaflayabilecektir.

Tüm bu geliflimsel sorunlar, gencin yetiflkinli¤e geçifl döneminde, benli¤in ka-
zan›lmas› ve kiflili¤in biçimlenmesi aç›s›ndan, bu süreci “zorlanmal› bir yaflam dö-
nemi” haline getirir, genç bu sorunlar› aflmada psikolojik destek ve yard›ma gerek-
sinim duyar.

Yüksekö¤retim amaçlar› aç›s›ndan, ilk ve ortaö¤retimden farkl›d›r. Bu düzeyde,
gençlere belli ifl ve meslek alanlar›nda derinlemesine bilgi, daha ileri düzeyde be-
ceri, tav›r ve davran›fllar kazand›r›lmaya çal›fl›l›r. Gencin genel kültür yönünden
geliflmesi ve “ayd›n entelektüel” olmas› amaçlan›r.

Bu nedenle yüksekö¤retimde; gencin kendini her yönüyle gelifltirece¤i, toplu-
mu yönetmede ve toplum kalk›nmas›nda etkin rol alabilece¤i niteliklerini gelifltire-
ce¤i bir ortam sa¤lanmas› gerekir. Özellikle kendi sosyokültürel ve mesleki yön-
lerden geliflmesini destekleyecek koflul ve olanaklar›n bu ortamda sunulmas› reh-
berlik hizmetleriyle sa¤lanabilir.

Yüksekö¤retim kurumlar›n›n yap› ve iflleyifl tarzlar› da ilk ve ortaö¤retim ku-
rumlar›ndan farkl›d›r. Üniversiteler bir yap› alt›nda birçok fakülte, yüksekokul ve
enstitü gibi kurumlar› kapsar. Her bir kurumun farkl› amaçlar›, ifllevi ve iflleyifli var-
d›r. Ancak ortak bir yap›da ve ortak kurallarla da s›n›rl›d›rlar. Her fakülte içinde
bölümler ve branfllar olarak birbirinden farkl› programlar ve uygulamalar yer al›r.
Ö¤renciler, birçok ö¤retim eleman›yla farkl› uygulamalar içinde programlar›n› yü-
rütürler. Üniversitenin ortak hizmetlerinden yararlan›rlar. Yurtlarda di¤er fakültele-
rin ve di¤er üniversitelerin ö¤rencileriyle etkileflime girerler (Özgüven 1999).

Yüksekö¤retimin bu genel nitelikleri, rehberlik hizmetlerinin, ilk ve orta ö¤retim-
den daha farkl› bir örgütlenme içinde sunulmas›n› ve farkl› yaklafl›mlar› gerektirir.

Yüksekö¤retimde Rehberlik Hizmetleri
Yüksekö¤retim kurumlar›nda rehberlik hizmetleri 1982 y›l›nda yürürlü¤e giren
2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu ile yeniden düzenlenmifltir. Bu yeni düzenle-
meyle her üniversitede “Mediko Sosyal, Sa¤l›k, Kültür ve Spor ‹flleri Dairesi” kurul-
mas›, 2547 say›l› yasan›n, 2880 say›l› yasayla de¤ifltirilen 46. ve 47. maddeleri uya-
r›nca hükme ba¤lanm›flt›r (18301 say›l› resmi gazete).
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Yüksekö¤retimin genel 
nitelikleri, rehberlik 
hizmetlerinin, ilk ve orta
ö¤retimden daha farkl› bir
örgütlenme içinde 
sunulmas›n› ve farkl›
yaklafl›mlar› gerektirir.



Buna göre, k›saca “mediko” merkezlerinin ö¤rencilere ve tüm üniversite per-
soneline sa¤l›k hizmetleri, bar›nma, yemek, ulafl›m ve benzeri sosyal hizmetlerle
psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri, kültürel ve spor hizmetlerini sunmas›
beklenmektedir.

‹lgili yönetmeli¤e göre bu dairenin ö¤rencilere yönelik rehberlik hizmetleri
kapsam›nda afla¤›daki hizmetleri yürütmesi gerekmektedir:

1. Yeni giren ö¤rencilere, üniversite, kurallar, yak›n çevre hakk›nda tan›t›c›,
ayd›nlat›c› bilgiler vermek, ö¤rencinin çevreye ve üniversiteye al›flmas›n›
sa¤lamak.

2. Ö¤rencilerin sorunlar›n› saptamak, çözümü için ilgili kurumlarla iflbirli¤i
yapmak.

3. Bulunduklar› bölümü de¤ifltirmek isteyen ö¤rencilerin, kendi ilgi ve yete-
neklerini tan›mas›na, uygun seçimler yapmas›na yard›m etmek.

4. Ö¤rencilere, haz›rland›klar› mesle¤e iliflkin bilgiler vermek, onlar› çevrede-
ki ifl olanaklar›ndan haberdar etmek, özel ve kamu kurulufllar›yla iflbirli¤i
yaparak mezunlar›n›n ifl bulmalar›na yard›mc› olmak, ifle yerleflen mezunla-
r› olanaklar› ölçüsünde izlemek ve baflar›l› olmalar›n› desteklemek.

5. Duygusal sorunlar› olan ö¤rencilere, istek ve ihtiyaçlar›na göre “bireysel” ya
da “grupla” psikolojik dan›flma yapmak. Bireyin önemli kararlar almas›na,
kendisini daha iyi tan›mas›na, çevresindeki insanlarla daha etkili iliflkiler
kurmas›na yard›m etmek.

6. Havale yoluyla gelen sorunlu kiflilerle ilgililerin ön görüflme yapmalar›n›
sa¤lamak. Yap›lan de¤erlendirme sonucuna göre, ö¤renciyi ilgili hizmet bi-
rimine göndermek.

1984 tarihinde yürürlü¤e girmifl ve uygulamaya konulmufl olan bu yönetmeli¤e
ra¤men, yap›lan inceleme ve araflt›rma sonuçlar›, birçok üniversitede bu hizmetle-
rin yeterli düzeyde gerçekleflmedi¤ini, bu hizmetleri yürütecek fiziksel kapasite ve
personelin yetersiz oldu¤unu, ö¤rencilere rehberlik kapsam›ndaki birçok hizmetin
verilmedi¤ini ortaya koymufltur.

Ayfle bir kasabada meslek lisesini bitirmiflti. Okulunda sadece k›z ö¤renciler vard›.
Ailesi onu, sosyal yönden bask› alt›nda yetifltirmiflti. Oysa flimdi Ankara’da, yetiflti-
¤i çevreden çok farkl›, oldukça özgür bir ortamdayd›. Ama erkeklere karfl› nas›l
davranaca¤›n› ve onlarla nas›l arkadafll›k edece¤ini bilemiyordu. Hata yapmak-
tan korkuyordu. Ailesinin de¤erleriyle çevresindekilerin davran›fllar› uyuflmuyor-
du. Ne yapmas› gerekti¤ine bir türlü karar veremiyordu.

Yüksekö¤retimde Rehberli¤in Amaçlar› ve Kapsam›
Ülkemizde üniversite gençli¤i, sorunlar›, ihtiyaçlar› ve beklentileri konusunda bel-
ki de üzerinde en çok araflt›rma yap›lm›fl olan kesimi oluflturur. Çünkü; araflt›rma-
lar akademisyenlerce yap›l›r ve onlar›n en kolay ulaflt›klar› grup yüksekö¤retim
gençli¤idir. Araflt›rma bulgular›, daha önce de de¤inildi¤i gibi; bu kesimin psikolo-
jik, ekonomik, sosyal, kültürel pek çok ihtiyaç ve sorunlar›n› ortaya koymaktad›r.
Bulgular, üniversitelilerin özellikle psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerine
iliflkin ihtiyaç ve beklentilerinin de çok yüksek düzeyde oldu¤una dikkat çekmek-
tedir. Buna karfl›n bu hizmetlerin en yetersiz sunuldu¤u ö¤renci kesimi de bu
gruptur denebilir.

Bu hizmetler, baz› üniversitelerde Mediko merkezlerinin d›fl›nda, bu daireye
ba¤l› ya da ayr› olarak kurulan “Psikolojik Dan›flma Merkezi” ya da ilgili anabilim
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dal›na ba¤l› olarak kurulan uygulama birimlerinde yürütülmeye çal›fl›lmaktad›r.
Ancak, birkaç üniversite d›fl›nda, henüz ülkemizde yüksekö¤renim gençli¤ine bu
alanda yeterli hizmet verildi¤ini söylemek mümkün de¤ildir.

Kuflkusuz 18-24 yafl dönemi gençlerin, önceki yafllara göre, daha az sorunlu ol-
duklar› söylenemez. Onlar›n da yaflam boyu geliflim ve uyumlar›n› sa¤lama ve
kendilerini gerçeklefltirme amac›na yönelik olarak rehberli¤e ihtiyaçlar› vard›r. Bu
düzeydeki rehberlik hizmetlerinin kapsam›nda neler yer al›r?

Kiflisel ve sosyal rehberlik alan›nda; gencin yetiflkinler dünyas›nda yer alabile-
cek kimlik ve rolleri gelifltirmesi, yaflam felsefesini, de¤erler sistemini oluflturmas›,
bir yetiflkin olarak yaflama kat›lma konusunda gerekli donan›mlara sahip olmas› ve
kendine güvenli hale gelebilmesine yard›mc› hizmetler yer al›r. ‹nsan iliflkilerini
gelifltirme, at›lganl›k e¤itimi, evlilik ve efl seçmeye haz›rl›k gibi grup uygulamalar›-
n›n yan› s›ra, bireysel sorunlar› olanlara (örn. cinsel kimlik karmaflas›, alkol ve
uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› vb.) psikolojik dan›flma yard›m› verilmelidir.

E¤itsel rehberlik alan›nda, öncelikle e¤itim ortam›na al›flt›rma, kütüphaneden
yararlanma, e¤itsel güçlükleri giderme, akademik baflar›y› sa¤lay›c› becerilerin ka-
zand›r›lmas›, e¤itsel planlar yapmaya yard›m gibi hizmetler bu kapsamda düflünü-
lür. Bunun yan› s›ra, e¤itim program›na ve ortama uyum sa¤layamayanlar için, yö-
neltme ve yerlefltirmeyle özürlülere e¤itim oryantasyonu uygulanmas› gibi çal›flma-
lar gereklidir. 

Mesleki rehberlik alan›nda, gencin kendini bir meslek alan›na daha yeterli dü-
zeyde haz›rlamas›na, mesleki tutum ve davran›fllar› gelifltirmesine yard›m amaçla-
n›r. E¤itim sürecinin sonuna do¤ru ifl arama, ifl seçeneklerini inceleme, ifl görüflme-
si yapma, özgeçmifl (CV) haz›rlama gibi yönlerden gerekli becerileri kazanmas›na
yard›m edecek etkinlikler düzenlenmelidir. Baz› üniversitelerde bu amaçlarla “ka-
riyer ve meslek günleri”, “meslek fuarlar›” gibi düzenlemeler gerçeklefltirilmekte-
dir. Üniversite e¤itimi sonunda gencin lisansüstü e¤itime ya da ifl seçeneklerini de-
¤erlendirmesine yard›mc› olmak, ona, ifl yaflam›nda uyum sa¤layabilece¤i f›rsatla-
r› sunmak rehberlik hizmetleri kapsam›nda yer al›r.
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Okulöncesi E¤itimde Rehberlik

Okulöncesi e¤itim, geliflim aç›s›ndan son derece
önemli ve kritik olan 2-6 yafl dönemleri aras›nda
çocuklar›n, uygun bir ortamda bedensel, zihin-
sel, psikososyal geliflimlerine yard›mc› olarak,
onlar› ilkö¤retime haz›rlar. Bu dönemde rehber-
lik etkinlikleri; çocu¤un kendini kabul, özgüveni
gelifltirme, olumlu bir benlik kavram› ve sosyal
beceriler gelifltirme gibi kiflisel hedefler; okula ve
okumaya karfl› olumlu tutumlar gelifltirme ve okul
ortam›na uyum sa¤layarak temel e¤itime haz›r
olma gibi e¤itsel hedefler ve mesleki uyan›fl sü-
recini olumlu yaflayarak ifl yapma, çal›flma, üret-
me sürecine iliflkin olumlu tutumlar gelifltirme
gibi mesleki hedeflere yöneliktir. Okulöncesi e¤i-
timde rehberlik etkinlikleri planlanarak, ilgili üni-
telerle kaynaflt›r›larak özellikle oyun ve drama
etkinlikleri yoluyla gerçeklefltirilir. Bu dönemde
ö¤retmen çocu¤a yak›n ilgi ve sevgi göstermeli,
olumlu model olmal›, çocu¤un geliflimine f›rsat
veren bir özgürlük ortam› oluflturmal›d›r. Çocu-
¤un geliflimini izlemeli, ilgili kay›tlar› tutmal› ve
çocu¤un sa¤l›kl› bir biçimde geliflebilmesini ko-
laylaflt›rabilmek için ailesiyle iflbirli¤i yapmal›d›r.

‹lkö¤retimde Rehberlik

‹lkö¤retimin ‘ö¤retmen merkezli’ olmas›, rehber-
lik hizmetlerinde ö¤retmeni temel unsur haline
getirir. ‹lkö¤retimde rehberlik hizmetleri, ö¤ret-
menin geliflimsel yaklafl›ma uygun olarak s›cak,
rahat bir ö¤renme ve kendini ifade etme ortam›
yaratmas›yla gerçekleflebilir. ‹lkö¤retimde reh-
berlik hizmetlerinin, çocu¤un yetiflti¤i aileyi de
kapsamas› kaç›n›lmazd›r. ‹lkö¤retimde daha çok
say›da özürlü ve özel e¤itime muhtaç çocuk ola-
bilece¤i için kaynaflt›rma e¤itimi de rehberli¤in
kapsam› içinde önemli bir yer tutar. ‹lkö¤retim-
de kazan›lan temel tutum ve al›flkanl›klar tüm
e¤itim gelece¤ini etkiler. Bu dönemde çocu¤a
kazand›r›lmas› gereken zaman› iyi kullanma,
plânlama, verimli ders çal›flma gibi al›flkanl›klar
sonraki e¤itim kademelerindeki baflar› düzeyini
önemli ölçüde etkileyece¤inden, e¤itsel rehber-
lik etkinlikleri içinde, çocu¤a bu tür niteliklerin
kazand›r›lmas› amaçlanmal›d›r.

Ortaö¤retimde Rehberlik

Ortaö¤retim, ülkemizde farkl› program çeflitlili¤i-
ne sahip, 15-18 yafl grubunu mesle¤e ya da yük-
sekö¤retim kurumlar›na haz›rlayan bir ö¤retim
kademesidir. Ergenli¤in sorunlu bir geliflim dö-
nemi olmas›, gencin gelece¤ini planlama aç›s›n-
dan kritik bir öneme sahip olmas› nedeniyle bu
dönemde rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vard›r.
Bu hizmetler okulda ilgili uzman personel, ö¤-
retmen ve yöneticilerle birlikte çevredeki kurum-
lardan yard›m al›narak yürütülür.

Yüksekö¤retimde Rehberlik

Yüksekö¤retimde amaç, ülke kalk›nmas›nda et-
kin görev ve sorumluluk alacak ‘ayd›n bireyler’
yetifltirmektir. Bu dönemde genç; yetiflkinli¤e ge-
çifl, ifl ve mesle¤e haz›rlanma, yuva kurmaya yö-
nelme, toplumsal rolleri benimseme gibi geliflim
görevlerini baflarmada rehberlik yard›m›na ihti-
yaç duyabilir. Üniversitelerde bu hizmetler Medi-
kososyal, Sa¤l›k, Kültür ve Spor ‹flleri Dairesince
yürütülür. Gençlerin meslek yaflam›na at›labil-
meleri için gerekli donan›mlar› kazanmalar›n›n
yan› s›ra, yetiflkinler dünyas›nda yer alabilecek
kimlik ve rolleri kazanmalar› hedeflenir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, okulöncesi dönemde e¤it-
sel rehberlik hizmetleri kapsam›ndaki rehberlik etkin-
liklerinden biridir?

a. Çocu¤u okumaya ve okulu sevmeye güdülemek
b. Çocu¤a çeflitli meslekler hakk›nda bilgi vermek
c. Çocu¤un olumlu bir benlik kavram› gelifltirmesi-

ne yard›mc› olmak
d. Çocu¤a sa¤l›kl› bir sosyal geliflim için rehberlik

etmek 
e. Çocu¤un kendini kabul etmesine yard›mc› olmak

2. Farkl› ö¤retim kademelerindeki rehberlik uygula-
malar›nda aynen geçerli¤ini koruyan afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Yararlan›lacak teknikler
b. ‹zlenecek programlar
c. Rehberli¤in temel ilkeleri
d. Ö¤rencilerin gereksinimleri
e. Gerçeklefltirilecek uygulamalar

3. ‹lkö¤retimde hangi rehberlik yaklafl›m› temel

al›nmal›d›r?
a. Krize müdahale
b. ‹yilefltirici
c. Geliflimsel
d. Önleyici
e. Klinik

4. Afla¤›dakilerden hangisi ilkö¤retimdeki rehberlik
hizmetlerinin amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ö¤rencilerin kendilerini objektif bir biçimde ta-
n›malar›na yard›mc› olmak

b. Çocu¤un sa¤l›kl› bir kiflilik kazanmas›na yard›m
etmek

c. Çocu¤un toplumsallaflmas›n› sa¤lamak
d. ‹fl ve meslek yaflam›na iliflkin de¤erler ve tutum-

lar gelifltirmek
e. ‹lkö¤retim ö¤rencisinin öz bak›m becerileri ge-

lifltirmesini kolaylaflt›rmak

5. Ö¤rencilerin ifl ve çal›flma yaflam›na iliflkin gerçek-
çi de¤erlendirmeler yapabilmesine yard›mc› olmak,
hangi ö¤retim kademesiyle ilgili mesleki rehberlik gö-
revlerinden biridir?

a. Okulöncesi ö¤retim
b. ‹lkö¤retim birinci kademe
c. ‹lkö¤retim ikinci kademe
d. Ortaö¤retim
e. Yüksek ö¤retim

6. Afla¤›dakilerden hangisi orta ö¤retimde rehberlik hiz-
metlerinin karakteristik özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Grup etkinlikleri kadar, bireysel yaklafl›m ve tek-
nikler de önem tafl›r.

b. Hizmetlerin yürütülmesinde problem odakl› yak-
lafl›m benimsenir.

c. Hizmetler ergenin geliflim görevlerine dayan›r.
d. Okul yöneticisi, tüm ö¤retmenler, uzman ve ve-

liler kat›l›r.
e. Geliflimsel yaklafl›m esast›r.

7. Orta ö¤retimde rehberlik hizmetlerinin temel ge-
rekçesi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ergenlik döneminin geliflim ihtiyaçlar›
b. Ortaö¤retim farkl› okul yap›lar› ve ifllevleri
c. Ergen sorunlar›n›n de¤iflkenli¤i
d. Meslek seçimi için karar verme dönemi olmas›
e. ‹flgücü ihtiyac›

8. Okulöncesi e¤itimde kiflisel rehberlik hizmetleri han-
gi amaca yöneliktir?

a. Çocu¤un özgüvenini gelifltirme
b. Okula uyum ve ilkö¤retime haz›r olma
c. Okumaya ve okula karfl› güdülenmesini sa¤lama
d. Döneme özgü mesleki geliflim görevlerini ger-

çeklefltirme
e. Çevreyi tan›tma ve uyum sa¤lama

9. Afla¤›dakilerden hangisi ilkö¤retimde rehberlik hiz-
metlerinde anahtar konumundaki kiflidir?

a. Uzman
b. Ö¤retmen
c. Yönetici
d. Anne ve baba
e. Hepsi

10. Afla¤›dakilerden hangisi ilkö¤retimde rehberlik hiz-
metlerinin temel gerekçelerinden biri de¤ildir?

a. Mesleki geliflim görevlerinin baflar›lmas› için
önemli bir dönem olmas›

b. Temel e¤itim y›llar›, çocu¤un kiflilik geliflimi, te-
mel tutum ve davran›fllar›n kazan›lmas› aç›s›n-
dan kritik bir dönem olmas›

c. Çocu¤un ev ortam›ndan ç›karak ilk kez yeni bir
sosyal ortama girdi¤i dönem olmas›

d. Bu dönemde bireysel farklar›n çok görülmesi
e. Ülke sorunlar›n›n çözümüne kat›l›m için uygun

bir dönem olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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‹LKÖ⁄RET‹MDE REHBERL‹⁄‹N YÖNEL‹M‹: OKUL

DANIfiMANLARININ ROL VE FONKS‹YONLARI

Türkiye’de 1970’li y›llar›n bafllar›nda rehberlik uygula-
malar› ilkö¤retimde sekiz y›ll›k kesintisiz zorunlu e¤i-
tim bafllang›c›na de¤in ortaö¤retim kurumlar› ile s›n›rl›
kalm›flt›r. ‹lkö¤retimin sekiz y›la ç›kar›lmas›ndan önce
özel e¤itime gereksinimi olan ilkö¤retim ö¤rencilerine
yönelik k›s›tl› düzeydeki rehberlik uygulamalar› zorun-
lu e¤itimi takiben tüm ilkö¤retim kurumlar›nda artarak
ça¤dafl rehberlik anlay›fl› do¤rultusunda geliflmeye bafl-
lam›flt›r. Türkiye’de yeni say›lan ilkö¤retim rehberli¤i-
nin ABD’deki geçmifli 1920’lere kadar uzan›r ise orada
da ilkö¤retim rehberli¤i ile ilgili ilk ciddi at›l›mlar
1960’larda bafllam›flt›r. Bu y›llarda ilkö¤retim kurumla-
r›nda ilk kez ilkö¤retim dan›flmanlar› görevlendirilmeye
bafllanm›flt›r. 
Ülkemizde ise 1998 y›l›nda bafllat›lan sekiz y›ll›k zo-
runlu e¤itim uygulamas› ile birlikte rehberlikle ilgili
çevrelerin dikkatlerini, ilkö¤retim rehberli¤ine yönelt-
meye bafllam›fl olmalar›, ilkö¤retim psikolojik dan›fl-
ma ve rehberlik programlar›nda olumlu geliflmelere
yol açmaktad›r. Bugün ilkö¤retim kurumlar›m›zdaki
rehberlik hizmetlerinin geliflimsel rehberlik anlay›fl›n›
temel alan kapsaml› geliflimsel rehberlik programlar›-
na dayal› olarak sürdürülmeye çabaland›¤›na tan›k
olunmaktad›r.
‹lkö¤retim psikolojik dan›flmanlar›n›n da ortaö¤retim
dan›flmanlar› gibi psikolojik dan›flmanl›k, müflavirlik ve
koordinatörlük olmak üzere üç ana ifllevleri vard›r. Bu
ifllevlerin gere¤ince yerine getirilmesi için bir ilkö¤retim
dan›flman›n›n davran›fl bilimleri ve insan iliflkileri alan-
lar›nda bilgi sahibi olmas› gerekti¤ini vurgulayan alan
uzmanlar›, ilkö¤retim dan›flmanlar›n›n ayr›ca çocuk ge-
lifliminde de uzmanlaflm›fl olmalar› gereklili¤ine iflaret
etmektedirler. ‹lkö¤retim dan›flmanlar› psikolojik dan›fl-
manl›k ifllevleriyle, ilkö¤retim ö¤rencilerinin akademik,
mesleki ve geliflimsel gereksinimleriyle iliflkili sorunlar-
la bafla ç›kabilmelerini hedeflerler. Akademik sorunlar-
la iliflkili psikolojik dan›flmal›kta bir ilkö¤retim dan›fl-
man› ö¤rencinin ö¤renmeye istekli olmas›n› kolaylaflt›r-
maya çal›fl›rken, mesleki rehberlikle iliflkili dan›flmanl›k
iflleviyle ö¤rencilerin mesleki fark›ndal›klar›n› olabildi-
¤ince art›rmaya ve uzun dönemli hedeflerini gerçeklefl-
tire bilmeleri için karar verme becerilerini gelifltirebil-
melerine yard›mc› olmay› amaçlar. ‹lkö¤retim dan›fl-
manlar›ndan ö¤rencilerin rehberlik gereksinimlerinin

karfl›lanabilmesine yard›mc› olabilmeleri için, anababa-
lara ve okul rehberlik ekibinin di¤er üyelerine müflavir-
lik yapmalar› da beklenmektedir. ‹lkö¤retim dan›flman-
lar›n›n bafll›ca ifllevlerinden sonuncusu olan koordinas-
yon, okul rehberlik program›n›n nas›l organize edilece-
¤i ve nas›l yönetilece¤i ile iliflkili bir sorumluluktur. Da-
n›flman›n bu ifllevle ilgili öncelikli görevi, okul rehber-
lik program›n›n tüm ö¤rencilerin geliflim gereksinimle-
rini karfl›layabilecek biçimde düzenlenmesini koordine
etmektedir.

Kaynak: Prof.Dr. Gürhan Can - Uzm Psk. Dan. Rama-
zan Akdo¤an (Anadolu Üniversitesi Psikolojik Dan›fl-
manl›k ve Rehberlik Anabilim Dal›), 9. Ulusal Psikolo-
jik Dan›flma ve Rehberlik Kongresi’ne sunulan bildiri
özeti (17-19 Ekim 2007) Çeflme, ‹zmir.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Okulöncesi E¤itimde
Rehberlik Hizmetleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü
gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹lkö¤retimde Rehberlik
Hizmetlerinin Özellikleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹lkö¤retimde Rehberlik
Hizmetlerinin Amaç ve Kapsam›” bölümünü
gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ortaö¤retimde
Rehberlik Hizmetleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ortaö¤retimde
Rehberlik Hizmetleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ortaö¤retimde
Rehberlik Hizmetleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Okulöncesi E¤itimde
Rehberlik Hizmetleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹lkö¤retimde Rehberlik
Hizmetleri” bölümünü gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹lkö¤retimde Rehberlik
Hizmetleri” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Okulöncesi e¤itimde rehberlik hizmetleri, çocu¤un ge-
liflim görevlerini destekleyici ve kolaylaflt›r›c› bir ortam
oluflturarak uygun yaflant› f›rsatlar› ile çocu¤un gelifli-
mini ve uyumunu sürdürmesine yard›mc› olur. Kiflisel-
sosyal, e¤itsel ve mesleki geliflimi destekleyecek etkin-
liklerle, okulöncesi e¤itimin ifllevlerinin gerçekleflme-
sinde önemli bir rol oynar.

S›ra Sizde 2

‹lkö¤retim dönemi, çocu¤un geliflimi aç›s›ndan kritik
bir dönemdir. Pek çok geliflim kuramc›s› bu dönemin
önemine dikkat çekmifltir. Temel davran›fl ve al›flkan-
l›klar›n kazan›lmas›, sosyalleflme, mesleki geliflim aç›-
s›ndan iyi de¤erlendirilmesi gereklidir. Çocu¤un bu dö-
nemde yaflad›¤› olumsuz bir yaflant›, onun kiflilik gelifli-
mini veya gelece¤inin etkileyebilir. Bu nedenlerle il-
kö¤retimde rehberlik hizmetleri ile ö¤rencinin geliflim
ve uyumunun desteklenmesi gereklidir.

S›ra Sizde 3

‹lkö¤retimde geliflimsel rehberlik esas al›n›r. Çünkü bu
hizmetler bütünsel geliflime yönelik olumlu s›n›f ortam›
oluflturmaya a¤›rl›k verir. Ö¤retmen merkezlidir. Aileyi
de içine katarak ‘ortam› iyilefltirme’ anlay›fl› esast›r. Müf-
redatla birlefltirilmelidir. Tüm bu özellikler, kriz odakl›
hizmet yerine geliflimsel yaklafl›m› gerektirir.

S›ra Sizde 4

Ortaö¤retim ça¤›ndaki ergenlerin geliflim görevleri,
ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklardan oldukça farkl›d›r.
Okullar›n yap› ve iflleyiflleri farkl›d›r. S›n›f ö¤retmenli¤i
yerine branfl ö¤retmenli¤i esast›r. Tüm bu farkl›l›klar
rehberlik hizmetlerine yans›r. 

S›ra Sizde 5

Yüksekö¤retimde; gencin kendini her yönüyle geliflti-
rece¤i, toplumu yönetmede ve toplum kalk›nmas›nda
etkin rol alabilece¤i niteliklerini gelifltirece¤i bir ortam
sa¤lanmas› gereklidir. Özellikle sosyo-kültürel ve mes-
leki yönlerden geliflmesini destekleyecek koflul ve ola-
naklar›n bu ortamda sunulmas› rehberlik hizmetleriyle
sa¤lanabilir. Gencin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ve yetifl-
kin rollerini oynay›p hayata at›lmas›nda ona sa¤lanacak
psikolojik destek hizmetleri yüksekö¤retimin amac›na
ulaflmas›na önemli katk›lar sa¤lar.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Geliflimsel Rehberlik
Anlay›fl›

Bu ünitede rehberlikte geliflimsel yaklafl›m›n dayand›¤› temeller incelenmifltir. Ön-
celikle geliflimle ilgili süreçlerin rehberlik anlay›fl›yla nas›l bütünleflti¤i gösterilmifl-
tir. Ayr›ca farkl› dönemlerdeki geliflim görevlerini baflarmada rehberli¤in katk›s› de-
¤erlendirilmifltir. Bu ünitede, geliflim alanlar›na göre rehberlik hizmetlerinin, ö¤-
rencinin kiflisel, sosyal, e¤itsel ve mesleki geliflim görevlerini baflarmada kazand›r-
may› hedefledi¤i yeterlilikler hakk›nda bilgi verilerek, geliflimsel rehberlik anlay›fl›-
n›n ö¤retmenin görevleriyle nas›l bütünleflti¤inin kavran›labilmesi amaçlanm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra; 

Rehberlikte geliflimsel yaklafl›m› aç›klayabilecek ve geliflimsel yaklafl›m›n te-
mellerini kavrayabilecek,
Ö¤retim kademelerine göre geliflim görevlerini s›ralayabilecek,
Geliflim görevlerinin rehberlik aç›s›ndan do¤urgular›n› kavrayabilecek,
Geliflim alanlar›na göre rehberlik hizmetlerini s›ralayabileceksiniz.

N

N
N
N

9



• G‹R‹fi
• GEL‹fi‹MSEL REHBERL‹K ANLAYIfiI
• GEL‹fi‹MSEL YAKLAfiIMIN TEMELLER‹
• Ö⁄RET‹M KADEMELER‹NE GÖRE GEL‹fi‹M GÖREVLER‹
• GEL‹fi‹M GÖREVLER‹N‹N REHBERL‹K AÇISINDAN DO⁄URGULARI
• GEL‹fi‹M ALANLARINA GÖRE REHBERL‹K H‹ZMETLER‹

Örnek Olay

“Y›l 1973...” diye söze bafllad› Zeynep Hoca...” O zaman henüz 3 y›ll›k bir ö¤ret-
mendim ve Esenli Köyü ilkokuluna yeni atanm›flt›m. Benden baflka iki ö¤retmen
vard›, Hidayet Bey ile Halime Ö¤retmen... Bana birlefltirilmifl ilk devreyi verdiler;
birinci, ikinci ve üçüncü s›n›flar bir arada... Hepsi 29 kifli ama içlerinde bir çocuk
var ki ‹zzet, sadece beni de¤il s›n›f›, okulu ve tüm köyü can›ndan bezdirmifl... Di-
¤er hocalar bana:

- “Hoca han›m, Tanr› yard›mc›n›z olsun, biz y›llard›r u¤rafl›yoruz, bafla ç›ka-
mad›k... “ diye yak›n›yorlar ve sürekli ‹zzet’in yapt›klar›n› anlat›yorlard›. ‹zzet 3.
s›n›f ö¤rencisiydi, s›n›f›n en büyü¤üydü, çünkü; 1. ve 2. s›n›flarda kalm›flt›. Daha
büyük, daha iri ve daha güçlü oldu¤u için tüm s›n›f›n hakk›ndan gelebiliyordu.
Onlar›n defterlerini y›rt›yor, kalemlerini al›yor, oyunlar›n› bozuyor, ellerindeki
yiyecekleri kendisiyle paylaflmaya zorluyordu. E¤er yapt›klar› için müdür Hidayet
Bey’e ya da bana flikâyet edilirse daha sonra flikâyet edenden bunun hesab›n›
kendi tarz›nda soruyordu! Bu nedenle çocuklar flikâyet etmekten korkuyor ve ‹z-
zet’in yapt›klar›na katlanmaktan baflka ç›kar yol bulam›yorlard›. Zaten verilen
cezalar y›llard›r ‹zzet’e hiç fayda etmemiflti. Azarlamak, dövmek, kömürlü¤e ka-
patmak, tek ayak üzerinde saatlerce bekletmek, s›n›f› temizletmek, odunlar› tafl›t-
mak, s›n›ftan d›flar› atmak, okuldan uzaklaflt›rmak gibi akla gelebilen her ceza
uygulanm›flt›. Ama çaresiz... Cezalar sanki yaramazl›¤›n› art›rm›flt› ve her y›l da-
ha çekilmez hale gelmiflti... “Zeynep Ö¤retmen bir an duraksad› ve devam etti;
Do¤rusu önce kayg›land›m, umutsuzlu¤a kap›ld›m, kendime biraz süre tan›d›m.
‹zzet’e fazla müdahale etmeden onu gözlemeye ve anlamaya çal›flt›m ve kendi
kendime sordum: Bu çocu¤u bu hale getiren nedenler neler? Nedir ‹zzet’in ihtiya-
c›? “ Onun geliflim dosyas›n›, aile kay›tlar›n› inceledim, koflullar›n› ö¤renmeye ça-
l›flt›m. ‹zzet’in kendinden çok büyük 3 ablas› ve 4 a¤abeyi vard›. Ancak, abla ve
a¤abeyleriyle baba bir anne ayr› kardefltiler. Üstelik kaçan bir eflin b›rakt›¤› çocuk
olarak fizyolojik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na karfl›n babas›ndan ve büyük kar-
defllerinden hiçbir zaman sevgi ve ilgi görmemifl, güven içinde yaflayamad›¤› için
psikolojik ihtiyaçlar›n› karfl›layamam›flt›. Bunun sonucu olarak olumsuz bir ben-
lik imaj› gelifltirmiflti. Okulda di¤er ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin tutumlar› da bu
imaj› pekifltirmiflti.” 

Amfiyi dolduran ö¤retmen adaylar› sab›rs›zl›kla sordular:
- Peki, hocam siz ne yapt›n›z?
Zeynep Hoca gülümseyerek yan›tlad›:
— Bu ünitede flimdi ö¤reneceklerinizi uygulad›m. Sab›rl› olursan›z ‹zzet’e na-

s›l yaklaflt›¤›m› ve onunla neler yapt›¤›m› bu bölümü çal›fl›rken göreceksiniz.
...................................
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Anahtar Kavramlar
• Geliflimsel Rehberlik
• Geliflim ‹htiyaçlar›
• Geliflim Görevleri

• Rehberlikte Geliflim Alanlar›
• Kapsaml› Geliflimsel Rehberlik 

Program›

‹çindekiler



G‹R‹fi
Ünitenin bafllang›c›nda tan›mlanan örnekte, Zeynep ö¤retmenin öncelikle ‹zzet’i
tan›maya ve onun ihtiyaçlar›n› anlamaya çal›flt›¤›n› görüyoruz. Çünkü; çocuklar›n
ve gençlerin geliflim özelliklerini, sorunlar›n› tan›rsa ‹zzet’i anlamas› ve ona yard›m
etmesi mümkün olabilirdi. E¤er ö¤rencilerimizin davran›fllar›n›n temelindeki ihti-
yaçlar› anlarsak onlara ceza uygulamak yerine, onlarla güç yar›fl›na girmek yerine,
onlar› kabul edip, geliflimlerini olumlu etkileyebilecek düzenlemeler yapabiliriz. 

Kuflkusuz ki bir çocu¤un geliflimini en fazla etkileyen kifli, e¤itim ortam›nda ö¤-
retmendir. E¤itim sürecinde, çocu¤un geliflim özelliklerini tan›y›p geliflim görevle-
rini destekleyecek ortam› oluflturmada ö¤retmen en önemli ö¤edir. ‹flte Geliflimsel
Rehberlik Anlay›fl›, bu gerçe¤i kabul ederek, Ö¤retim ve Rehberlik Hizmetlerini
bütünlefltiren bir yaklafl›m› vurgular.

GEL‹fi‹MSEL REHBERL‹K ANLAYIfiI
Geliflimsel rehberlik anlay›fl›n›n ortaya ç›k›fl›, bu hizmetlerde öncü olan Ameri-
ka’da 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda olmufltur. Tamamlad›¤›m›z yüzy›l süresince reh-
berlik hizmetlerinden beklenen ifllev, belli dönemlere göre de¤ifliklik göstermifltir. 

Öyle ki;
1900 - 1920 y›llar› → meslek seçme ve ifle yerlefltirme,
1930 - 1950 y›llar› → okula uyum ve e¤itsel baflar›,
1960 - ve sonras› → topyekûn geliflim ve yaflama uyum,

ifllevi öne ç›km›flt›r. Bu ifllevlere ba¤l› olarak de¤iflik rehberlik yaklafl›mlar›ndan
söz edilmifltir. Rehberlik hizmetlerinin bafllang›c›ndan günümüze dek; krize müda-
hale, iyilefltirici (tedavi edici), önleyici (koruyucu) ve geliflimsel rehberlik olmak
üzere farkl› yaklafl›mlar benimsenmifltir.

A.B.D. de rehberli¤i, 1960’lardan itibaren geliflim sürecine yard›m olarak gö-
ren yaklafl›m, bireyi sürekli geliflim halindeki bir varl›k olarak kabul etmifltir. Bu
yaklafl›m; rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin, ö¤renim baflar›s›n› artt›r-
ma ya da meslek seçimi gibi sorunlarla s›n›rland›r›lmas›na ve bunal›m durumla-
r›nda düzeltici, çare bulucu yard›mlar sa¤lamaya a¤›rl›k vermesine bir tepki ola-
rak geliflmifltir.

Geliflimsel rehberlik; bireyin sürekli geliflim halinde oldu¤unu vurgular. Ayr›ca,
bir geliflim basama¤›n› baflar›yla geçirenlerin, daha sonraki geliflim basamaklar›na
ait geliflim görevlerini de baflaraca¤› gerçe¤ine dayanmaktad›r. Geliflimsel anlay›fl›
benimseyen uzmanlara göre; her birey, yaflam› boyunca bir dizi sosyal beklentiyi
karfl›lama, döneme özgü davran›fl kal›plar›n› gösterme, yani geliflim görevlerini ba-
flar›yla yerine getirme durumundad›r. Birbirinden farkl› geliflim aflamalar›ndaki bi-
reylerin, kendilerini ve çevrelerini do¤ru de¤erlendirmeleri halinde, beklentileri
karfl›layacak davran›fllar› göstermeleri kolaylaflacakt›r.

Genel anlamda “geliflme”; derece ve aflamalar fleklinde aç›lma, geniflleme ve ol-
gunlaflma demektir. Geliflme, birbirini izleyen aflamalardan oluflmakta ve zaman
almaktad›r. Her geliflim dönemi, daha önceki geliflim aflamalar› ve bireyin bu afla-
malardan geçerken etkileflimde bulundu¤u çevresel faktörler taraf›ndan belirlenir.

‹flte, rehberli¤in ifllevi de bu geliflimi sa¤layacak ortam› oluflturmak ve ö¤renci-
nin geliflim görevlerini baflarmas›na yard›mc› olmakt›r.

1719.  Ünite  -  Gel ifl imsel  Rehber l ik  Anlay ›fl ›

Geliflimsel rehberlik
anlay›fl›na göre birey,
yaflam› boyunca farkl›
geliflim dönemlerindeki
geliflim görevlerini
baflarmak zorundad›r.
Rehberli¤in ifllevi de buna
uygun ortam ve koflullar
oluflturarak geliflim 
görevlerini desteklemektir.



GEL‹fi‹MSEL YAKLAfiIMIN TEMELLER‹
Rehberlikte geliflimsel yaklafl›m; bireyin, döllenmeden bafllayarak ölümüne kadar
devam eden süreçte geçirdi¤i de¤iflimleri temel al›r. Di¤er bir ifadeyle birey, döl-
lenmeden bafllayarak geliflim sürecine girer, çeflitli dönemlerden geçer, her dö-
nemde de¤iflime u¤rar. Belli ilkelere ba¤l› olan bu de¤iflimi etkileyen faktörler var-
d›r. Her dönemde belli ihtiyaçlar ve görevler vard›r. Her de¤iflim bir uyum gerek-
tirir. ‹flte rehberlik hizmetleri geliflimsel yaklafl›ma dayand›r›l›yorsa bu temeller
üzerine infla edilmek durumundad›r. 

Kuflkusuz geliflimde, ilgili derslerle ilgili üniteler içinde bu konular› ö¤rendiniz.
Bu nedenle burada, k›sa bir an›msatma yaparak geliflimsel rehberlik yaklafl›m›yla
iliflkisini kurman›za yard›mc› olmak amaçlanm›flt›r.

Geliflimde evrensel kabul edilen baz› ilkeler flunlard›r:
• Geliflim, kal›t›m ve çevre etkilefliminin bir ürünüdür.
• Geliflim süreklidir ve belli aflamalarda gerçekleflir.
• Geliflim nöbetlefle devam eder.
• Geliflim bafltan aya¤a, içten d›fla, genelden özele do¤rudur.
• Geliflimde kritik dönemler vard›r.
• Geliflim bir bütündür. Farkl› alanlar, yönler birbirini etkiler.
• Geliflimde bireysel farklar vard›r.
‹flte bu ilkeler, rehberlikte geliflimsel yaklafl›m›n temel yap›tafllar›n› oluflturur. 

Belli bafll› geliflim ilkelerinin ö¤retmen aç›s›ndan önemi nedir? Tart›fl›n›z. 

Rehberlik hizmetlerini yürüten psikolojik dan›flmanlar ve ö¤retmenler, bu ilke-
leri esas alarak, ö¤rencinin geliflim özelliklerini inceleyerek, onun geliflimini kolay-
laflt›rmay› hedef almal›d›r. Geliflim ilkelerine ayk›r› bir hizmetin amac›na ulaflmas›
söz konusu olamaz. Rehberlikte hizmetlerin süreklili¤i, aflamalar›, bütünlü¤ü, çev-
resel koflullar› ve bireysel farklar› dikkate almas›, yukar›daki geliflim ilkeleri teme-
line dayan›r.

Bireyin gelifliminin nas›l oldu¤unu, kal›tsal ve çevresel etmenlerin bu gelifli-
mi nas›l biçimlendirdi¤ini aç›klayan farkl› otoritelerin görüflleri; özellikle do¤um
sonras› geliflimi, de¤iflik yönleriyle kavramam›za yard›mc› olur. Bireyin geliflimi-
ni aç›klayan Freud, özellikle davran›fllar›n psikopatolojisi üzerinde, Ericsson
psikososyal geliflim üzerinde, Piaget biliflsel geliflim ve Kohlberg ahlâk geliflimi
konusunda ortaya koyduklar› kuramlarla insan›n geliflim sürecini anlamam›z›
sa¤lam›fllard›r.

Geliflim ‹htiyaçlar›
Geliflimsel rehberlik yaklafl›m›n›n temelini oluflturan yap›tafl›, geliflim için doyurul-
mas› gerekli temel ihtiyaçlarla farkl› geliflim dönemlerine özgü ihtiyaçlard›r. Di¤er
bir ifadeyle geliflim uzmanlar› iki grup temel ihtiyaçtan söz ederler.

Bunlar;
1. Yaflam›n her döneminde geçerli olan ve sürekli doyurulmas› gereken temel

ihtiyaçlard›r.
2. De¤iflik yaflam dönemlerine özgü geliflimsel ihtiyaçlard›r.
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Geliflimsel anlay›fla dayal›
rehberlik yaklafl›m›,
geliflimin ilkeleri, geliflim
gereksinimleri, geliflimi 
etkileyen faktörler ve geliflim
görevleri üzerine infla edilir.
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Bireyin geliflim 
gereksinimleri, yaflam›n her
dönemine özgü temel
gereksinimlerle farkl›
geliflim dönemlerine özgü
gereksinimlerden 
oluflmaktad›r.



Temel ‹htiyaçlar
Yukar›da birinci grupta söz edilen ihtiyaçlar, hümanistik yaklafl›m›n öncülerinden
Maslow taraf›ndan öncelik ve önem derecesine göre tan›mlanan ihtiyaçlard›r.
Maslow bu ihtiyaçlar› fiekil 9.1’deki gibi hiyerarflik bir s›ralamayla flu flekilde
s›ralar:

• Fiziksel ihtiyaçlar: Yaflam› sürdürmek için
gerekli olan hava, su, besin, etkinlikte bu-
lunma, uyku vb.

• Güvenlik ihtiyac›: Kendini güven içinde
hissetme, tehlikelerden korunma, vb.

• Sosyal ihtiyaçlar: Sevme, ait olma, ba¤l›l›k,
kimlik duygusu kazanma, benimsenme vb.

• Sayg›nl›k ihtiyac›: Baflar›, tan›nma, özsay-
g›, kendine de¤er verme, statü sahibi olma
vb.

• Kendini gerçeklefltirme ihtiyac›: Kiflinin
tüm potansiyelini kullanabilmesi, yetenekle-
rini gelifltirme, kendini yarat›c› ve üretken bi-
çimde ortaya koyabilme. Daha çok bilme,
evreni ve yaflam› anlama, estetik be¤enileri
ve yarat›c›l›¤› gelifltirme.

Yaflam› sürdürmek için gerekli olan ihtiyaçlar hangi durumda ne kadar ertelenebilir?
Tart›fl›n›z.

Maslow’a göre bu ihtiyaçlar kiflide sürekli bir güdülenme yaratarak onu davra-
n›fla yöneltir. Kiflinin alt düzeydeki ihtiyaçlar›, belli bir oranda doyurulmadan, üst
düzeydeki ihtiyaçlar› güdülenemez. Bu nedenle e¤itimde, bu ihtiyaçlar›n sürekli
ve düzenli olarak karfl›lanmas› için çaba harcanmal›d›r. Ö¤retmenler, ö¤rencinin
alt düzeydeki ihtiyaçlar›n›n karfl›lanarak bireysel potansiyelini ortaya koymas› için
kendini gerçeklefltirme yolunda ilerlemesine uygun ortam yaratmaya çal›flmal›d›r.
Rehberli¤in amac› da e¤itim sürecinde, ö¤rencilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanarak, geliflimlerini uygun flekilde sürdürmelerine ve giderek kendile-
rini gerçeklefltirmelerine yard›m etmektir.

Geliflimsel ‹htiyaçlar
‹kinci gruptaki ihtiyaçlar her geliflim döneminde, o yafl dilimlerinde karfl›lanmas›
beklenen döneme özgü ihtiyaçlard›r. Bunlar Havighurst taraf›ndan “Geliflim Gö-
revleri” olarak adland›r›lm›flt›r. Ö¤retmenlerin, e¤itim süreci boyunca çocuklar›n
ve gençlerin içinde bulunduklar› döneme özgü geliflim görevlerini bilerek, rehber-
lik hizmetlerinde dikkate almalar› gereklidir.

Geliflim Dönemleri ve Geliflim Görevleri: Geliflim dönemlerinin s›n›rlar›
belli yafllara göre kesin olarak çizilemez. Çünkü; geliflim bir bütündür ve kesintisiz
olarak devam eder. Yine de geliflim psikologlar›, inceleme ve tan›mlama kolayl›¤›
sa¤lamas› aç›s›ndan geliflim dönemlerini flu flekilde belirlemektedirler:
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Estetik,
yarat›c›l›k

Bilme, anlama

Kendini gerçeklefltirme

Statü, sayg›nl›k

Gruba ait olma, sevme sevilme

Güvenlikte olma

Fizyolojik bedensel ihtiyaçlar

Maslow’un 
‹hitiyaçlar 
Piramidi
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Geliflim Dönemleri Ortalama Yafllar
I. Do¤um öncesi dönem Döllenmeden do¤uma kadar
II. Do¤um sonras› dönem Do¤umdan ölüme kadar

1. Bebeklik dönemi 0-2 yafl
2. ‹lk çocukluk (oyun) dönemi) 2-6 yafl
3. ‹kinci çocukluk (okul) dönemi 6-11 yafl
4. Erinlik (ergenlik öncesi) dönemi 11-14 yafl
5. Ergenlik dönemi 14-19
6. Genç yetiflkinlik dönemi 19-35
7. Orta yafl dönemi 35-60
8. Yafll›l›k dönemi 60 ve sonras›

Her geliflim döneminde bireylerden, o döneme özgü baz› davran›fllar› kazan-
malar›, baz› beceri ve görevleri baflarmalar› beklenir. Do¤umdan ölüme kadar olan
yaflam süresinin her döneminde bireyin durumu, özellikleri, rolü ve görevleri bi-
raz de¤iflmekte, onun bu yeni koflullara uyabilmesi için yeni fleyler ö¤renmesi, ba-
z› al›flkanl›klar›n› b›rakmas›, yeni birtak›m beceriler kazanmas› gerekmektedir. ‹flte
yaflam›n her döneminde, kazan›lmas› gereken davran›fl biçimlerine, al›flkanl›k sis-
temlerine “geliflim görevleri” denmektedir. Bunlar, genel olarak toplumda sa¤l›kl›
geliflmenin ölçütleri say›lan, be¤enilen ve onaylanan geliflim özellikleridir. Bu kav-
ram› ortaya atan Havighurst’un tan›m›na göre geliflim görevleri “insan yaflam›n›n
belirli bir zaman›nda ortaya ç›kan öyle bir ödevdir ki bunun, o dönemde, baflar›l›
bir flekilde yap›lmas›, insan› mutlu k›lar ve ilerde karfl›laflaca¤› ödevlerde de bafla-
r›l› olmas›n› kolaylaflt›r›r. Bu ödevlerde baflar›s›z olma, kifliyi mutsuz k›labilir, top-
luma uyumunu güçlefltirebilir ve sonraki dönemlerdeki geliflim ödevlerinin bafla-
r›lmas›n› aksatabilir”.

Geliflim görevlerinin bir ço¤u döneme özgüdür. O dönemde kifliye bununla il-
gili geliflim f›rsat› verildi¤i takdirde en iyi flekilde baflar›labilir. Geliflim dönemleri-
ne özgü bu görevler karmafl›k flekilde birbiriyle iliflkilidir. Herhangi bir geliflim gö-
revinin zaman›nda baflar›lmas›, hem o s›rada üzerinde çal›fl›lan baflka geliflim ödev-
lerinin (zamandafl) gerçekleflmesini kolaylaflt›r›r, hem de ileriki (ard›fl›k) geliflme
ödevlerinin gerçekleflmesine uygun bir zemin haz›rlar. Bu durumun tersi de geçer-
lidir. Herhangi bir geliflim görevinde baflar›s›z kalmak, hem zamandafl hem de ar-
d›fl›k geliflim görevlerini olumsuz olarak etkileyebilir.

Geliflim görevleri baflta fiz-
yolojik olgunlaflmadan, çevre
ve kültür etkilerinden, kiflinin
ilgi ve isteklerinden; genel ola-
rak biyolojik, sosyolojik ve psi-
kolojik olarak nitelendirebile-
ce¤imiz, fiekil 9.2’de de göste-
rilen, bu üç etmen grubundan
etkilenerek oluflur.

Geliflim görevleri, e¤itimde
birbirine karfl›t iki görüflü bir-
lefltirmektedir. Bu kavram, ço-
cu¤un serbest b›rak›ld›¤› za-
man en iyi bir flekilde geliflece-
¤ini ileri süren “özgürlük” ku-
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Belli bir döneme özgü
geliflim görevlerinin,  
o dönem içinde
baflar›lamamas›, daha
sonraki dönemlerdeki
geliflim görevlerinin
baflar›lmas›n›, olumsuz
biçimde etkileyebilir.

Fiziksel
olgunlaflma

Toplumsal
beklenti ve

talepler

Kiflisel
de¤erler ve
beklentiler

Yaflam›n belli bir bir döneminde ö¤renilecek görevler ve
uygun davran›fl kal›plar›

.
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fiekil 9.2

Geliflim 
Görevlerini 
Etkileyen 
Faktörler



ram›na ve düzenine uydu¤u ölçüde olgun ve mutlu bir kifli olabilece¤ini savunan
“disiplin” kuram›n›n ortas›nda yer al›r. Geliflim görevleri kavram›nda hem bireyin
özgürlü¤ü, hem de toplumun bekledi¤i davran›fl kal›plar› dikkate al›nmaktad›r.
Geliflim görevlerinin baz›lar› evrensel, baz›lar› kültürel, baz›lar› da bireysel olabilir.
Ama hangi niteli¤i tafl›rsa tafl›s›n, bu görevler dönemin özelli¤ine göre ve bireye
özgü olarak gerçekleflir.

Ö⁄RET‹M KADEMELER‹NE GÖRE GEL‹fi‹M 
GÖREVLER‹
Rehberlik hizmetlerinin ö¤rencinin geliflim ve uyumuna yönelik bir yard›m süreci
olarak benimsendi¤i dikkate al›nd›¤›nda, bu hizmetleri planlar ve yürütürken o
e¤itim düzeyindeki ö¤rencilerin geliflim özelliklerini, ihtiyaçlar›n›, beklentilerini ve
sorunlar›n› iyi tan›mak gereklidir. Çünkü; geliflimsel rehberlik anlay›fl›na sahip bir
ö¤retmenin, ö¤rencilerinin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel yönden gelifl-
melerini kolaylaflt›r›c› bir yaklafl›m içinde olmas› önemlidir. S›n›f›n› dolduran ö¤-
renciler, içinde bulunduklar› yaflla olgunluk düzeyinin gere¤i olarak, ne gibi geli-
flim özelliklerine sahiptir ve belli bir kültür içinde, belli bir dönemi yaflayan ö¤ren-
cilerden beklenen davran›fl örüntüleri nelerdir? ‹flte bu bilgilere sahip olan bir ö¤-
retmen, döneme özgü davran›fl örüntülerinin geliflmesini sa¤layacak olanaklar› ya-
ratmaya ve engelleyici, s›n›rlay›c› durumlar› ortadan kald›rmaya çal›flarak geliflime
yard›mc› olabilir.

fiimdi, farkl› ö¤retim kademelerindeki ö¤rencilerin geliflim görevlerini inceleyelim:

Okulöncesi Dönem Çocuklar›n›n Geliflim Görevleri 
(5-6 yafl)
Bu yafllardaki çocuklar›n afla¤›daki becerilerle davran›fllar› baflarmalar› beklenir:

• Olgunlaflmaya ba¤l› olarak dil ve ifade yeterlili¤ini gelifltirme...
• Yemek yeme, kendi bafl›na giyinebilme, temizlik gibi “özbak›m becerilerini”

gelifltirme...
• El göz koordinasyonunu sa¤lama
• Cinsel farkl›l›klar› ö¤renme ve cinsel kimli¤ini kazanmaya bafllama
• Büyük ölçüde anne babalar›n› model alarak; yafl›tlar›, kardeflleri, ebeveyn

ve ö¤retmenle iliflki kurmay› ö¤renme, onlara yönelik duygular›n›n fark›nda
olmaya bafllama...

• Sevilmeyi, sevmeyi ve sevgiyi paylaflma ve ifade etme yollar›n› ö¤renme...
• Yanl›fl ve do¤ruya iliflkin toplumsal kurallar› ve toplumsal rolleri ö¤renme-

ye bafllama...
Kuflkusuz bu yafllarda, televizyondan izledi¤i modeller, çizgi film kahramanlar›

çocu¤un geliflim görevlerini yerine getirme biçimini etkiler. Ancak, bu konuda en
önemli etkiyi, planlanm›fl oyun ve ö¤renme yaflant›lar› arac›l›¤›yla okulun yapma-
s› beklenir. Çünkü; bu dönemde okulun görevi, çocu¤un geliflimine ve sosyallefl-
mesine yard›mc› olmakt›r. ‹flte anas›n›f› ö¤retmeni, planlanm›fl yaflant›lar ve uygun
koflullarda oluflturulmufl ortamlarla çocuklar›n bu döneme özgü geliflim görevleri-
ni baflarmalar›na yard›mc› olur. Bunu sa¤larken çocuklar›n, o yafllardaki geliflim
özelliklerini iyi bilmeli, bireysel farklar› dikkate almal› ve geliflimi destekleyici ko-
flullar› yaratabilmelidir.
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Ö¤retmenin çocu¤un 
bulundu¤u dönemdeki
geliflim görevlerini bilmesi
çocu¤un, o döneme özgü
davran›fl örüntülerini
gelifltirebilmesine yard›mc›
olmas›n› kolaylaflt›r›r.

Okulöncesi döneme özgü
geliflim görevlerinin
baflar›labilmesinde, 
okuldaki plânlanm›fl oyun ve
ö¤renme etkinliklerinin özel
bir önemi bulunmaktad›r.



Günsu yeni al›nan oyuncak bebe¤ine hayranl›kla bakarak “Ayflegül’ü oynatmam
bebe¤imle” diye söylendi. Anaokulu ö¤retmeni “Ona k›zg›ns›n galiba” diye karfl›-
l›k verdi. “Evet, çünkü o bana bisikletine binmem için izin vermedi”. Anl›yo-
rum”diye devam etti ö¤retmen. “Hakl›s›n ama istersen sen farkl› davran ve onun
bebe¤inle oynamas›na izin ver. Böylece o yanl›fl yapt›¤›n›n fark›na var›r ve bir da-
ha istedi¤inde bisikletine binmene izin verebilir. Hem arkadafll›¤›n›z da bozulma-
m›fl olur.” Ö¤retmen duraksad› ve ekledi “Tabi e¤er arkadafll›¤›n›z›n sürmesini is-
tiyorsan...” Günsu k›sa bir tereddütten sonra yan›tlad›: “Evet, o benim arkadafl›m,
bebe¤imle oynataca¤›m.”

Okulöncesi dönemindeki çocuklar›n geliflim görevlerini desteklemek için ne gibi etkinlik-
ler düzenlenebilir?

‹lkö¤retim I. Dönemindeki Çocuklar›n Geliflim Görevleri
(6-12 yafl)
Havighurst’te göre okul çocuklar› üç özgül alanda büyüme özellikleri gösterir. Ön-
ce, karmafl›k kavramlar›, sonra sembolizm ve mant›ksal düflünmeyi kapsayan bi-
liflsel geliflimle yetiflkinin iletiflim çevresine girerler. Sonra da toplumsal olarak; ev
ve aile ortam›n›n d›fl›na ç›kar, okul ortam›na ve yafl›t grubuna girerler. Son olarak
da okul çocuklar›, geliflmifl sinir kas becerileri ve yetenekleri gerektiren oyunlar
oynayarak ve spor yaparak fiziksel olarak geliflirler. Çocuklar büyüdükçe, bireysel
olarak, bu alanlar›n her birinde kendine özgü üsluplar›n› ve iflleyifl düzeylerini
olufltururlar.

Bu ça¤›n geliflim görevleri flunlard›r:
• Büyük ve küçük kaslar›n› kullanmay› ö¤renmek.
• Çeflitli oyunlar ve devinsel aktivitelerde beceri kazanmak.
• Kurumsal kurallara uyarak yaflamay› ö¤renmek.
• Sosyal geliflimine ba¤l› olarak yafl›tlar›yla iyi geçinmeyi ö¤renerek, kiflileraras›

iliflkilerini zenginlefltirmek.
• Anne baba d›fl›ndaki baflka yetiflkinlerle iliflki kurabilmek.
• Bedenini kendine özgü nitelikleriyle tan›ma ve kabul etmek.
• Kendi cinsiyle özdeflleflebilmek, kendi cinsine uygun rolleri benimsemek. 
• Yaflam›nda, kendisi için önemli olan yetiflkinleri büyük ölçüde model ala-

rak, toplumsal ve mesleki roller gelifltirmek.
• ‹lkö¤retimde hedeflenen; okuma, yazma ve aritmetik alan›nda temel bece-

rileri kazanmak.
• Zaman kavram›n› ö¤renmek ve somuttan soyuta uslamlama gücünü ka-

zanmak.
• Kendi kararlar›n› almak, davran›fllar›n›n sorumlulu¤unu üstlenmek ve kiflisel

ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmaya bafllamak.
• Vicdan ve de¤erler sistemini gelifltirmek.
Okulda planlanan ö¤renme yaflant›lar›n›n, gerek Havighurst taraf›ndan s›rala-

nan yukar›daki geliflim görevlerini, gerekse Maslow’un tan›mlad›¤› temel ihtiyaçla-
r› karfl›layabilecek nitelikte olmas› gereklidir. Bütün bu ihtiyaçlara ek olarak reh-
berlik hizmetleri, ö¤rencinin karakteristik özelliklerini dikkate almal›d›r. Farkl› ge-
liflim alanlar›ndaki özellikleri aç›klamaya geçmeden, bu dönemdeki belirgin nite-
liklere bir göz atmakta yarar vard›r.
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Okulda planlanan ö¤renme
ve rehberlik yaflant›lar›, her
ö¤retim kademesinde,
ö¤rencilerin geliflim 
ödevlerini karfl›layabilecek
biçimde planlanmal›d›r.



Bu dönemde çocuklar, afla¤›daki özellikleri gösterirler:
• Büyüme geliflme, de¤iflim halindedirler.
• Farkl› alanlarda, birbirini etkileyen bütünlefltirici yaflant›lar içindedirler.
• Kendilerini sözel olarak ifade etme yetenekleri nispeten s›n›rl›d›r.
• Olaylar› muhakeme etme gücü tam olarak geliflmemifltir. 
• Herhangi bir aktivite için dikkatleri k›sa sürelidir.
• Heyecan ve istekleri kolayca harekete geçirilebilir.
• Karar ve amaçlar›n› hemen gerçeklefltirmek isterler, henüz uzun dönemli

planlar yapma durumunda de¤ildirler.
• Duygulan›m› (az çok) aç›k olarak gösterirler.
Bu dönemdeki ö¤renci niteliklerinin do¤urgular› ilkö¤retimde verilecek reh-

berlik hizmetlerine yans›r. Rehberlik hizmetleri bu nitelikler üzerine temellendiri-
lir ve geliflim ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yöneliktir. 

‹lkö¤retimin II. Dönemindeki Çocuklar›n Geliflim 
Görevleri (12-15 yafl)
Bu ça¤›n bafllar›nda fiziksel geliflme h›z› bir hayli yavafllam›flt›r. Çocukluktan er-
genli¤e geçifl dönemi, fizyolojik olarak bir durgunluk dönemi olmas›na karfl›n, psi-
kolojik olarak huysuzluk ve terslik olaylar›n›n, gerginli¤in yafland›¤› bir ‘olumsuz
dönem’ olarak nitelenebilir.

Bu ça¤›n sonuna do¤ru geliflme h›zlan›r, cinsel olgunlu¤a götüren cinsellik bez-
lerinin faaliyeti artar. Bu ça¤da beklenen geliflim görevleri flunlard›r:

• Sosyal davran›fllar›n geliflmeye devam etmesine ba¤l› olarak her iki cinsteki
yafl›tlar›yla yeni ve daha olgun iliflkiler kurmay› baflarmak.

• Akranlarca önem verilen etkinliklerde beceri kazanmak.
• Bedene iyi bak›m al›flkanl›klar›n› kazanmak ve beden fonksiyonlar›na karfl›

sa¤l›kl› bir tutum gelifltirmek.
• Cinsel ilgilerini gizli tutmay› ve denetlemeyi ö¤renmek.
• Toplumdaki cinsel kimlik rollerine uygun olarak “kad›n ya da erkek” sosyal

rolünü benimsemek.
• Kendi de¤erler sistemi içinde “do¤ru yanl›fl’”kavramlar›n› gelifltirme ve ken-

dine özgü bir de¤erler sistemi araflt›rmak.
• Soyut düflünme yetene¤ini gelifltirmek, genel ilkeleri soyut durumlara

uyarlayabilmek.
• Gelecekteki yaflam›na yönelik düflünmek, bir mesle¤e yönelip haz›rlanma-

ya bafllamak.
• Fiziksel ve sosyal çevreye çeflitli biçimlerde uyum yollar›n› ö¤renmek.
• Dilin yaz›l› sembollerini kullanmada beceri kazanmak.
• Arkadafll›k, evlilik, aile kurma gibi sosyal görevler üzerine düflünmek ve ha-

z›rlanmaya bafllamak.
• Akranlar grubunun standartlar›n› benimsemek, kendi cinsinden olan yafl›tla-

r›yla özdeflleflmek.
Bu dönemin geliflim görevlerinin baflar›lmas›, daha önceki dönemin baflar›l› ve

uyumlu geçmesine ba¤l›d›r. Bir önceki dönemdeki eksik geliflim görevleri bu dö-
nemde tamamlanabilir. Ancak, bu dönemin görevlerinin yerine getirilmesini aksa-
tabilir. E¤er, erinlik dönemindeki geliflim görevlerine uygun bir e¤itim ortam› ya-
rat›labilirse ailenin eksikleri telafi edilebilir, böylece çocuk ergenlik dönemine da-
ha sa¤l›kl› ve uyumlu bir geçifl yapabilir. Bu konuda okula ve ö¤retmene önemli
sorumluluklar düflmektedir.
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aras›nda, cinsiyet rolleriye
soyut düflünebilme
yetene¤inin baflar›lmas›n›n
özel bir önemi 
bulunmaktad›r.



Teyzesi, ye¤eni Gözde’yi görmeyeli sadece 6 ay olmufltu. Bayram ziyaretine geldi-
¤inde gözlerine inanamad›. Sanki bir kaç yafl birden büyümüfltü. Sadece fiziksel
olarak de¤il huyu da de¤iflmifl gibiydi. O evde kald›¤› sürenin ço¤unu ayna karfl›-
s›nda geçiriyor, anne ve babas›na sürekli ters cevaplar veriyor, söylenenler karfl›-
s›nda savunmaya ya da sald›r›ya geçiyordu. Bir ara Gözde salondan ç›k›nca tey-
zesi flaflk›nl›kla sordu “nesi var bunun?” Annesi yan›tlad›: “Biz de anlayamad›k!
Geçen hafta okulundaki rehberlik uzman›yla görüfltük. Bize flöyle dedi; “telafllan-
may›n ve bu de¤iflikliklere karfl› sab›rl› olun, çünkü k›z›n›z büyüyor!”...

Ortaö¤retim Dönemindeki Gençlerin Geliflim Görevleri
Ergenlik döneminin, 12-13 yafllar›ndan bafllay›p 18-19 yafllar›na dek sürdü¤ü
kabul edilir. Bu nedenle lise ça¤›ndaki ö¤renci henüz bu dönemin içindedir.
H›zl› fiziksel büyüme ve cinsel geliflim devam etmektedir. Bu dönemin bafl›nda
k›zlar›n gerisinde kalan erkekler 14 yafl›ndan itibaren at›l›ma geçerler ve k›zlar›
geçerler.

K›zlarla erkeklerde, cinsiyetle ilgili olarak ortaya ç›kan birincil, ikincil de¤iflme
ve geliflmeler, gencin baflkalar›yla ve çevresiyle iliflkilerini etkiler. Erinlik dönemin-
den bafllayarak, ergenlik döneminde de beden özellikleriyle beden yap›s› gencin
ilgi alan›n›n temelini oluflturur. Onun beden imgesi; benlik kavram›n›, dolay›s›yla
da duygusal ve sosyal geliflimini de etkiler.

15-18 yafllar›n› kapsad›¤› lise ça¤›nda gencin geliflim görevleri flunlard›r:
• Sevilme, sevme, sevgisini baflkalar›yla paylaflmas›n› ö¤renmek.
• De¤iflen toplumsal gruplara dâhil olmas›n›, bu gruplardaki de¤iflik rolleri ve

kendi rolünü ö¤renmek.
• Kendi cinsinin psikososyal, biyolojik rolünü ö¤renerek buna uygun davra-

n›fllar, tav›rlar gelifltirmek.
• Topluma ve baflkalar›na karfl› ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusuyla

ahlâk anlay›fl› ve de¤erler sistemi gelifltirmek.
• Uygun bir ba¤›ml›l›k ba¤›ms›zl›k tarz› gelifltirme ve yürütmek.
• Fiziksel ve fizyolojik de¤iflmeleri kabul etmek, kendini bu de¤iflmelere uy-

durabilmek, kas koordinasyonu ve kontrolünü sa¤layabilmek.
• Dil, say›lar, flekiller ve benzeri simgelerle düflünmesini, bunlar› etkili biçim-

de kullanmas›n› ö¤renmek ve soyut kavramlar› anlama, oluflturma yetene¤i
gelifltirmek.

• Fiziksel çevre ve kendi dünyas›n› keflfedip kontrol etmesini ö¤renmek.
• Efl seçme, evlenme, aile kurma gibi sosyal rollere haz›rlanmak.
• Bir meslek seçmeye ve çal›flma hayat›na haz›rlanmak.
Ergenlik ça¤›, geliflim dönemleri içinde, üzerinde en çok durulan bir dönem

olagelmifltir. Bu dönemin baz› yönlerden geliflime damgas›n› vurdu¤u söylenebilir.
Çizelge 9.1, farkl› uzmanlar›n, ergenlik (adolesence) döneminde vurgulad›klar› ge-
liflim alanlar› ve geliflim görevlerini göstermektedir.
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Bireyin benlik kavram›yla
duygusal ve sosyal geliflimi,
erinlikte ve ergenlikte
bedensel geliflimden önemli
ölçüde etkilenir.



Yüksekö¤retim Dönemindeki Gençlerin Geliflim Görevleri
Ortaö¤retimden sonra yüksekö¤retime devam eden gençlerde, bu süreç 18-19 ya-
fl›nda bafllar. Ergenlik ça¤›n›n sonuyla genç yetiflkinlik ça¤›n›n bafllang›ç y›llar› üni-
versitede geçer. Giderek yayg›nlaflan lisansüstü e¤itim olanaklar›yla bu süreç 26-
27 yafllar›na dek sürebilir. Bu dönemin bafll›ca geliflim görevleri flunlard›r:

• Örgün e¤itimi tamamlayarak ifl yaflam›na at›lmak.
• Meslek yaflam›nda kendine bir yer edinmek.
• Bir efl seçerek yuva kurmak ve evlili¤e uyum sa¤lamak.
• Anne baba olmak.
• Ev ve aile sorumluluklar›n› yürütmek.
• Toplumsal sorumluluklar›n› üstlenerek sosyal rollerini ve görevlerini yerine

getirmek.
• Kendi de¤er ve tercihlerine uygun sosyal gruplarda yer almak.
• Dünyay› daha olgun ve kiflisel de¤erler sistemine göre daha yeterli bir dü-

zeyde kavray›p de¤erlendirebilmek.
Toplumsal de¤iflim süreci içinde bu geliflim görevlerinin bir k›sm›, gencin üni-

versite e¤itimini tamamlamas›ndan sonra, zamanla gerçekleflir. Genç yetiflkinlik
dönemi 30, 35’li yafllara dek sürer.

GEL‹fi‹M GÖREVLER‹N‹N REHBERL‹K AÇISINDAN 
DO⁄URGULARI
Bir bak›ma, bireyin geliflim ihtiyaçlar›yla geliflim görevlerinin incelenmesi, bize,
rehberlikte kriz yönelimli, ‘iyilefltirici’ ya da ‘önleyici’ yaklafl›mlar›n neden yetersiz
kald›¤›n› ve neden geliflimsel yaklafl›m›n benimsendi¤ini gösterir.

Genel anlamda bireyin geliflim özellikleri, ihtiyaçlar› ve geliflim görevlerinin
rehberlik hizmetlerine yans›yan do¤urgular› afla¤›da s›ralanm›flt›r. Bunlar› inceledi-
¤inizde, rehberlikte geliflimsel yaklafl›m›n ne oldu¤unu, özelliklerini ve ilkelerini
de incelemifl olacaks›n›z.

Kaynak Kifli Geliflim Alan› Geliflim Görevleri

Freud Psikoseksüel Seksüel enerjinin sosyal yönden onaylanan etkin-
liklere sarfedilmesi (yöneltilmesi)

Erikson Psikososyal Kimlik kazanma, kendini tek bir birey olarak alg›-
lama kabul etme

Piaget Biliflsel zihinsel Formal ifllemler, soyut düflüncelerle ilgilenme,
kuramsal durumlar üzerinde düflünme

Maslow ‹nsan ihtiyaçlar› Ego, sayg› ihtiyaçlar›, güven duygusunun geliflimi,
olumlu kendine sayg›, (özsayg› kendine de¤er ver-
me, kendini gelifltirme

Super Mesleki geliflim Mesleki önceliklerin kristalleflmesi, geçici seçim-
ler (mesleksel) yapma, uygun meslek alanlar›n›n
belirlenmesi, genellefltirilmifl seçimlerden özele
do¤ru de¤iflim.

Sullivan Kiflileraras› iliflkiler Kendi cinsi ve karfl› cinsle doyum verici iliflkiler
kurma ve sürdürme.
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Çizelge 9.1
Uzmanlar
Taraf›ndan
Tan›mlanan
Ergenlik Dönemi
Geliflim Görevleri



• Geliflimsel rehberlik yaklafl›m› ö¤renciyi, sürekli geliflim ve de¤iflim içinde
bir varl›k olarak kabul eder.

• Ö¤rencinin kendine özgü geliflim h›z›yla geliflimdeki bireysel ayr›l›klar› dik-
kate al›r. Özel ihtiyaçlar›n erken tan›mlanmas›n›n geliflim aç›s›ndan önemi-
ni kabul eder.

• Rehberlik hizmetleri, her dönemdeki, geliflim görevlerinin baflar›lmas›n› ko-
laylaflt›r›c› etkinliklere a¤›rl›k verir.

• Bu hizmetler, okulöncesinden bafllayarak yüksekö¤retim sonuna dek, e¤i-
tim süreci boyunca, tüm ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na yöneliktir.

• Her ö¤rencinin, her geliflim aflamas›nda farkl› derecelerde de olsa, rehberlik
yard›m›na gereksinimi vard›r. Bu nedenle rehberlik hizmetleri tüm ö¤renci-
ler içindir.

• Rehberlik hizmetleri, e¤itim sürecinin ayr›lmaz ve yaflamsal bir parças›d›r.
Tüm e¤itim süreci içine kaynaflt›r›lmal› ve bu süreçle bütünlefltirilmelidir.

• Bu hizmetler, ö¤rencilere, tüm e¤itim sürecinde baflar›l› olmalar› için gerek
duyulan temel beceri ve ö¤renme yaflant›lar›n› kazand›rmay› hedefler. Her
bir rehberlik amac›n›n e¤itimsel bir temeli vard›r. 

• Geliflimsel rehberlik yaklafl›m›, okuldaki e¤itim program›n›n ö¤renci ihtiyaç-
lar› üzerine temellendirilmesini öngörür.

• Rehberlikte Geliflimsel yaklafl›m, geliflim kuramc›lar›n›n ortaya koydu¤u gö-
rüfllerden, bireyin geliflimini anlama ve desteklemede, uygun koflullar› olufl-
turmak için yararlan›r.

• Bu yaklafl›m, rehberlik hizmetlerinde sonuçlar üzerinde de¤il, sürece önem
vermeyi gerektirir. Önemli olan, ö¤rencinin, her yönüyle tüm olarak, gelifli-
minin mevcut koflullar içinde en iyi flekilde sürmesini sa¤layabilmektedir.

• Geliflimsel yaklafl›m, ö¤rencinin kendini anlamas›, kabul etmesi ve gelifltir-
mesi süreciyle ilgilidir. Bu hedeflere yönelik olarak, bireyin kendi güçlerini
kullanmas›n› teflvik eder.

• Geliflimsel yaklafl›m; çocuk psikolojisi, çocuk geliflimi kuramlar› kadar ö¤-
renme kuramlar›na da dayan›r.

• Rehberlik programlar›, geliflimsel sürece uygun olarak sürekli, ard›fl›k ve es-
nek olarak haz›rlanmal›d›r.

• Rehberlik programlar› gelifltirilirken, o e¤itim kademesindeki ö¤rencilerin
geliflim görevleri “ölçülebilir yeterlilikler” olarak ifade edilmelidir. Progra-
m›n etkilili¤i, bu yeterlilikleri karfl›lamada ne derece baflar›l› oldu¤uyla
de¤erlendirilmelidir.

• Rehberlik hizmetleri, ö¤rencinin geliflimini etkileyen kifli ve çevre koflullar›-
n› dikkate almal›d›r. Bu yüzden hizmetlerin yürütülmesinde ebeveyn, ö¤ret-
menler, yönetici ve uzmanlarla çevredeki kurum ve kurulufllar›n ifl birli¤i ve
deste¤i gereklidir.

Rehberlikte Geliflimsel Yaklafl›m
Rehberlikte geliflimsel yaklafl›m; rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin,
akademik baflar›y› art›rma ya da meslek seçimi gibi sorunlar›yla s›n›rland›r›lmas›na
ve bunal›m durumlar›nda düzeltici, çare bulucu yard›mlar sa¤lamaya a¤›rl›k ver-
mesine bir tepki olarak geliflmifltir (Kuzgun, 1992). Geliflimsel rehberlik bireyin sü-
rekli geliflm halinde oldu¤u, bir geliflim basama¤›n› baflar›yla geçirenlerin daha
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sonraki geliflim görevlerini de daha iyi baflaraca¤› gerçe¤ine dayanmaktad›r. Geli-
flimsel anlay›fl› benimseyen uzmanlara göre, her birey, yaflam› boyunca bir dizi
sosyal beklentiyi karfl›lama, dönemine özgü davran›fl kal›plar›n› gösterme yani ge-
liflim görevlerini baflar›yla yerine getirme durumundad›r. Birbirinden farkl› geliflim
aflamalar›nda bireylerin kendilerini ve çevrelerinin do¤ru de¤erlendirmeleri halin-
de, beklentileri karfl›layacak davran›fllar› gerçeklefltirmeleri kolaylaflacakt›r (Havig-
hurst 1972; Hill 1973).

Rehberlikte geliflimsel yaklafl›m›n özelliklerini vurgulamak aç›s›ndan gelenek-
sel yaklafl›mla farkl›l›klar›n› ortaya koymak yararl› olacakt›r. Çizelge 9.2
incelendi¤inde, bu farkl›l›klar›n neler oldu¤u görülebilmektedir.

Geliflimsel rehberlik yaklafl›m›n›n özelliklerini dikkate ald›¤›n›zda hangi e¤itim kademe-
sinde daha uygun olaca¤›n›, gerekçeleriyle tart›fl›n›z.

GEL‹fi‹M ALANLARINA GÖRE REHBERL‹K 
H‹ZMETLER‹
Geliflim ihtiyaçlar› ve geliflim görevleri, rehberlik hizmetlerinin, bireyin farkl› geli-
flim alanlar›nda (birbirini destekleyen) yeterlikler kazanmas›na yönelik olarak or-
ganize edilmesine yol açm›flt›r. E¤itimde, geliflimsel rehberlik anlay›fl›na göre, esas
al›nan 3 temel geliflim alan› vard›r. Buna göre, rehberlik hizmetleri, büyüme ve ge-
liflme süreci içinde ö¤rencilerin; 

• “kiflisel ve sosyal”
• “e¤itsel”
• “mesleki geliflim” alanlar›nda temel ihtiyaçlar›n› karfl›lama ve bu alanlarda

döneme özgü geliflim görevlerini yerine getirmede gerekli yeterlikleri ka-
zand›rmay› amaçlar. Bu durum fiekil 9.3’de ayr›nt›l› olarak gösterilmifltir.

Geleneksel Yaklafl›m Geliflimsel Yaklafl›m

• Kriz odakl› yard›m hizmeti • Geliflmeyi sa¤lay›c› ve kolaylaflt›r›c› yard›m

hizmeti

• Bilgi verme ve yöneltme ekseninde 

odaklanma

• Tüm geliflim alanlar›na yönelik yeterlilik

kazand›rma

• Uzman odakl› • Ö¤retmen odakl›

• Tepkisel • Yarat›c› ve esnek

• Görev yönelimli • Hedef yönelimli

• Zaman çizelgesiyle s›n›rl› • Program bütünlü¤ü içinde

• Ö¤retimden ayr›flt›r›lm›fl • Ö¤retimle kaynaflt›r›lm›fl

• Yap›lanmam›fl • Ölçülebilir

• Varolan› korur ve sürdürür • Varolan› de¤erlendirir ve gelifltirir

• Ba¤›ms›z uygulamalar • Sürekli, aflamal›, ard›fl›k uygulamalar

• Profesyonel müdahale • Profesyonel hizmet

1819.  Ünite  -  Gel ifl imsel  Rehber l ik  Anlay ›fl ›

Çizelge 9.2
Geleneksel ve 
Geliflimsel Rehberlik
Yaklafl›mlar›n›n kar-
fl›laflt›r›lmas›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



Yukar›da görüldü¤ü gibi, rehberlik hizmetleri bu üç alanda belli yeterlikler ka-
zand›rmay› hedefleyerek, bireyin geliflim ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›fl›r. Bu üç ge-
liflim alan›nda verilecek rehberlik hizmetlerine iliflkin bilgileri ileriki ünitelerde gö-
receksiniz. Bireyin geliflim süreci içinde karfl›laflt›¤› “kiflisel ve sosyal geliflim görev-
leri”, “e¤itsel geliflim görevleri” ve “mesleki geliflim görevleri”ni baflarmas› için ge-
rekli yeterlikleri kazanmas›, geliflimsel rehberlik yaklafl›m›n›n temel ifllevini olufltu-
rur. Bu üç geliflim alan›ndaki yeterlikler, birbirini destekleyip bütünlefltirerek bire-
yin topyekun geliflim ve uyumunu sa¤lar. 

Kapsaml› Geliflimsel Rehberlik Programlar›
ABD’de 1980’li y›llar›n bafl›ndan beri kullan›lan “Kapsaml› Geliflimsel Psikolojik
Dan›flma ve Rehberlik Programlar›”, bir okuldaki tüm ö¤rencilerin yararlanmalar›
ve kendilerini bütünsel olarak gelifltirebilmeleri amac›yla oluflturulmufl geliflimsel
ve ard›fl›k olarak devam eden programlard›r. Kapsaml› Geliflimsel Rehberlik Prog-
ramlar›, tüm e¤itimin ayr›lmaz bir parças›d›r ve programda yer alan konular›n
mümkün oldu¤unca di¤er ö¤retim programlar›yla bütünlefltirilmesi sa¤lan›r. Böyle
bir program›n bileflenleri; Rehberlik Müfredat›, Müdahale Hizmetleri, Bireysel Plan-
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fiekil 9.3

Geliflim Alanlar› ve 
Temel Ö¤renme ‹htiyaçlar›

GEL‹fi‹M ‹HT‹YAÇLARI

REHBERL‹K H‹ZMETLER‹NDE TEMEL ALINAN
BAfiLICA GEL‹fi‹M ALANLARI

Kiflisel ve Sosyal Geliflim E¤itsel Geliflim Mesleki Geliflim

YAfiAMAYI
Ö⁄RENME

Ö⁄RENMEY‹
Ö⁄RENME

ÇALIfiMAYI
Ö⁄RENME

• Kendini tan›ma ve
  kabul etme
• Baflkalar›n› anlama
  ve kabul etme

• Ailenin de¤erini anlama
  ve kabul etme
• Toplum olgusunu anlama
  ve aktif uyum sa¤lama
• Karar verme, hedef belirleme
  plan yapma ve yürütme

• Kendini tehlikelerden
  koruma ve kiflisel güvenli¤ini
  sa¤lama
• Sosyal beceriler kazanma

• Ö¤renmeyle ilgili olumlu
  tutumlar gelifltirme

• Kiflisel nitelikleriyle okul
  etkinlikleri aras›ndaki
  iliflkileri keflfetme

• Ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c›
  beceriler kazanma
• Karar verme, hedef
  belirleme, plan yapma ve
  yürütme
• Okul, Aile, Toplum
  aras›ndaki iliflkileri kavrama

• Yaflamboyu ö¤renmenin
  gere¤ini kavrama

• ‹fl yaflam› ve çal›flmaya iliflkin
  olumlu tutumlar gelifltirme
• Kiflisel nitelikleriyle
  meslekler ve ifller aras›ndaki
  iliflkileri anlamaya bafllama
• Meslekleri keflfetme ve ifl
  yaflam›n› tan›ma
• Bofl zaman etkinlikleriyle ilgili
  olumlu al›flkanl›klar kazanma
• Birlikte ifl yapma ve iflbirli¤i

• Toplum yaflam›nda çal›flman›n
  önem ve gere¤inin fark›na
  varma
• Karar verme, hedef belirleme
  plan yapma ve yürütme

.

.



lama ve Sistem Deste¤i olmak üzere dört ana unsurdan oluflur. Çizelge 9.3, ana-
okulundan lise sonuna dek bu bileflenlerin tan›mlanm›fl amaçlar› ve hedefleriyle
dan›flman›n rolünü özetlemektedir (Ayd›n, 2007, s.315).
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Çizelge 9.3
Kapsaml› Psikolojik
Dan›flma ve 
Rehberlik 
Programlar›nda 
Unsurlar

Kaynak: The 
Comprehensive 
Guidance Program
for Coppell 
Independent School
District. A
Developmental
Program for Grades
Pre-K-12.
(Akt:Ayd›n, B.
(2007) s. 315)

Rehberlik
Müfredat›

Müdahale
Hizmetleri

Bireysel
Planlama

Sistem
Deste¤i

T
an

›m

Sistematik bir flekilde
bütün ö¤rencilere
rehberlik sa¤lar.

Ö¤rencilerin acil so-
runlar› ve gereksi-
nimleriyle ilgilenir.

Ö¤rencilerin kiflisel-
sosyal, e¤itsel ve
mesleki alanlarda
planlama yapmalar›na
ve kendi geliflimlerini
izlemelerine yard›m
eder.

Okuldaki rehberlik
programlar›yla di¤er
e¤itim programlar›n›
ve okul personelini
destekleyici aktivite-
leri ve servisleri içe-
rir.

A
m

aç

Fark›ndal›k kazand›r-
ma, Beceri gelifltir-
me, Becerilerin gün-
lük yaflama uygulana-
bilirli¤ini sa¤lama.

Önleme, krize 
müdahale.

Planlama, amaç 
belirleme.

Programlar›n sunul-
mas›, destek sa¤lama.

H
ed

ef
le

n
en

 A
la

n
la

r

• Kendine güven

• Motivasyon

• Karar verme ve

problem çözme 

becerileri

• Kiflileraras› 

Etkileflim

• ‹letiflim Becerileri

• Uygun Davran›fllar

• Akademik Alan

• Okuldan kaçma,

at›lma gibi okulla

ilgili problemler

• Fiziksel, duygusal ve

cinsel istismar

• Yas ve kay›plar

• Madde kullan›m›

• Ailevi konular

• Stresle bafla ç›kma

• Cinsellikle ilgili 

konular

E⁄‹TSEL

• Çal›flma al›flkanl›¤›-

n›n kazan›lmas›

• E¤itsel f›rsatlar›n

fark›na varabilme

• Uygun derslerin 

seçimi

• Yaflam boyu 

ö¤renme

• S›nav sonuçlar›n›n

de¤erlendirilmesi

MESLEK‹

• Mesleki f›rsatlar

hakk›nda bilgi sahibi

olma

• Mesleki e¤itim hak-

k›nda bilgi sahibi 

olma

K‹fi‹SEL VE SOSYAL

• Sa¤l›kl› bir benlik

kavram›n›n geliflimi

• Uygun sosyal dav-

ran›fllar›n geliflimi

• Rehberlik program-

lar›n›n gelifltirilmesi,

uygulanmas› ve 

de¤erlendirilmesi

• Ebeveyn e¤itimi

• Ö¤retmen ve idare-

cilere konsültasyon

• Personel e¤itimi

• Dan›flmanlar›n 

kiflisel geliflimi

• Araflt›rma ve 

yay›nlama

D
an

›fl
m

an
›n

 R
o

lü

• Rehberlik

• Konsültasyon

• Program uygulama

ve de¤erlendirme

• Psikolojik dan›flma

• Konsültasyon

• Koordinasyon

• Yönlendirme ve

Sevk

• Kriz Dan›flmanl›¤›

• Rehberlik

• Bireyi Tan›ma

• ‹zleme ve 

De¤erlendirme

• Araflt›rma ve gelifl-

tirme

• Personel geliflim

• Okul personeli ve

çevreyle iliflkiler

• Program uygulama

• Konsültasyon
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Rehberlikte Geliflimsel Yaklafl›m ve Temelleri

Rehberlik hizmetlerinin bafllang›c›ndan günümü-
ze dek krize müdahale, iyilefltirici, önleyici ve
geliflimsel rehberlik olmak üzere farkl› yaklafl›m-
lar benimsenmifltir. A.B.D.’de 1960’lardan itiba-
ren rehberli¤i, geliflim sürecine yard›m olarak gö-
ren geliflimsel yaklafl›m, bireyi sürekli geliflim ha-
lindeki bir varl›k olarak kabul eder. Bu yaklafl›m
geliflim özellikleri ve süreçleriyle bütünleflir. Öy-
le ki rehberlik hizmetleri; geliflim ilkeleri, gelifli-
mi etkileyen etkenler, geliflim ihtiyaçlar› ve geli-
flim görevleri üzerine infla edilir.
Rehberlik hizmetleri; Maslow’un tan›mlad›¤› te-
mel ihtiyaçlarla yaflam dönemlerine özgü geli-
flimsel ihtiyaçlar› karfl›lamaya yard›mc› olmay›
hedefler. Böylece çocu¤un içinde bulundu¤u dö-
neme özgü geliflim görevlerini baflarmas›n› ve
sa¤l›kl› bir uyum süreci yaflamas›n› kolaylaflt›r›r.

Ö¤retim Kademelerine Göre Geliflim Görevleri

E¤itim süreci içinde; okulöncesi dönemde (5-6
yafl) çocu¤un; okula uyumla birlikte, özbak›m
becerileri, dil ve ifade yeterlili¤i, el göz koordi-
nasyonu ve sosyal davran›fllar› kazanmas› bekle-
nir. Ö¤retmen; oyun, hikaye, drama, resim vb.
etkinlikler yoluyla düzenledi¤i yaflant›larla bu ge-
liflimi kolaylaflt›rmal›d›r.
Temel e¤itimin I. döneminde (6-12 yafl) çocu-
¤un; temel beceriler (okuma, yazma, aritmetik),
vicdan ve de¤erler sistemi, kendi cinsel rollerini
benimseme, sosyal kurallara uyma, kiflisel ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanma gibi geliflim görevlerini ba-
flarmas› beklenir.
Temel e¤itim ikinci döneminde (12-15 yafl); ço-
cuklukla gençlik aras›ndaki bir geçifl döneminin
(erinlik) s›k›nt›lar› yaflan›r. Ergenli¤in bu ilk y›lla-
r›nda; bedene karfl› olumlu tutumlar kazanma,
cinsel kimlik rollerini benimseme, de¤erler siste-
mi gelifltirme, soyut düflünme yetene¤ini gelifltir-
me, akran standartlar›n› benimseme gibi geliflim
görevlerinin kazan›lmas› beklenir. 
Ortaö¤retim döneminde (15-18 yafl); genç; be-
densel ve fizyolojik geliflmelerle birlikte güçlü
cinsel dürtüleriyle bafletme, kendi cinsinin psi-
kososyal, biyolojik rolünü ö¤renerek buna uy-
gun tav›rlar gelifltirme, yetiflkinler dünyas›na gir-

me, efl seçmeye, evlili¤e, meslek seçmeye haz›r-
l›k gibi geliflim görevlerini baflarmak durumun-
dad›r. Nihayet yüksekö¤retim y›llar›n› ve sonra-
s›n› kapsayan gençlik döneminde (18-26 yafl);
gencin, örgün e¤itim sürecini tamamlay›p ifl ya-
flam›na at›lma, ilerleme, efl seçme, bir yuva kur-
ma, ana baba olma, bir yetiflkin olarak toplumsal
sorumluluk alma gibi geliflim görevlerini yerine
getirmesi beklenir.

Geliflimsel Yaklafl›m›n Rehberlik Aç›s›ndan

Do¤urgular›

Rehberlikte geliflimsel yaklafl›m; geleneksel yak-
lafl›mdan farkl› olarak; geliflmeyi sa¤lay›c› ve
kolaylaflt›r›c› yard›m hizmetleri olarak, ö¤renci-
nin kiflisel, e¤itsel ve mesleki alanda yeterlik
kazanmalar›na yönelmifltir. Hizmetleri sunmada
ö¤retmeni oda¤a koyar, hedef yönelimli, prog-
rama dayal› ve ö¤retimle kaynaflm›flt›r. Ölçüle-
bilir hedef davran›fllara ulaflmada sürekli, afla-
mal› ve ard›fl›k uygulamalara dayal› profesyonel
bir hizmettir.

Geliflim Alanlar›na Göre Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinin ifllevi; her dönemde ö¤-
rencilerin, geliflim görevlerini baflarmalar›na uy-
gun ortam haz›rlayarak, geliflimi desteklemek ve
kolaylaflt›rmakt›r. Bu ifllevi yerine getirecek hiz-
metlerin de geliflim ilke ve özelliklerine uygun
olarak planlanmas› gerekir. Bu anlay›fla göre; ö¤-
rencinin kiflisel ve sosyal geliflim alan›nda “yafla-
may› ö¤renme” ye; e¤itsel geliflim alan›nda “ö¤-
renmeyi ö¤renme”ye ve mesleki geliflim alan›n-
da “çal›flmay› ö¤renme”ye ihtiyac› vard›r. Kap-
saml› Geliflimsel Rehberlik Programlar› haz›rla-
n›rken geliflimsel yaklafl›m›n do¤urgular› ve ilke-
leri esas al›n›r. Böyle bir program›n bileflenleri;
rehberlik müfredat›, müdahale hizmetleri, birey-
sel planlama ve sistem deste¤idir.

Özet
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1. Bireyin tamamen geliflimini sa¤layacak ortam› olufl-
turmak, hangi rehberlik yaklafl›m›n›n temel amac›d›r?

a. Krize müdahele
b. Önleyici rehberlik
c. Geliflimsel rehberlik
d. ‹yilefltirici rehberlik
e. E¤itsel rehberlik

2. Afla¤›dakilerden hangisi geliflimsel rehberlik yaklafl›-
m›n›n dayanaklar›ndan biri de¤ildir?

a. Geliflim ilkeleri
b. Geliflimi etkileyen etmenler
c. Geliflim ihtiyaçlar›
d. Geliflim farklar›
e. Geliflim görevleri

3. Maslow’a göre, afla¤›dakilerden hangisi “bireyin ken-
dini gerçeklefltirme ihtiyac›” içinde yer alan üst düzey-
deki bir gereksinimdir?

a. Baflar›
b. Statü sahibi olma
c. Kimlik duygusu kazanma
d. Ait olma
e. Estetik be¤eni

4. Cinsel farkl›l›klar› ö¤renme ve cinsel kimli¤i ka-
zanmaya bafllama, hangi döneme özgü bir geliflim gö-
revidir?

a. Okulöncesi dönem
b. ‹lkö¤retimin birinci dönemi
c. ‹lkö¤retimin ikinci dönemi
d. Ön ergenlik dönemi
e. Ortaö¤retim dönemi

5. “Geliflim görevleri” kavram›n› ortaya atan bilim ada-
m› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Maslow
b. Havighurst
c. Piaget
d. Freud
e. Erikson

6. Afla¤›dakilerden hangisi geliflimsel rehberlik yaklafl›-
m›n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Ö¤retmen odakl› olmas›
b. Görev yönelimli olmas›
c. Yarat›c› ve esnek olmas›
d. Tüm geliflim alanlar›na yönelik yeterlilik kazan-

d›rmas›
e. Ölçülebilir olmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi, kapsaml› rehberlik prog-
ramlar›n›n “müdahale hizmetleri” boyutunun hedefledi-
¤i alanlardan biri de¤ildir?

a. Stresle bafla ç›kma
b. Madde kullan›m›
c. Ailevi konular
d. Personel e¤itimi
e. Yafl ve kay›plar

8. Türkiye’de geliflimsel rehberlik yaklafl›m›, program-
lara hangi y›l yans›t›lm›flt›r? 

a. 1960
b. 1980
c. 1995
d. 2002
e. 2006

9. Afla¤›dakilerden hangisi kapsaml› geliflimsel rehber-
lik programlar›n›n temel unsurlar›ndan biri de¤ildir?

a. Rehberlik müfredat›
b. Müdahale hizmetleri
c. Ö¤retim hizmetleri
d. Bireysel planlama
e. Sistem deste¤i

10.Afla¤›dakilerden hangisi, kapsaml› geliflimsel reh-
berlik programlar›n›n “rehberlik müfredat›” boyutunun
hedefledi¤i alanlardan biri de¤ildir? 

a. Kendine güven
b. Motivasyon
c. ‹letiflim becerileri
d. Kiflileraras› etkileflim
e. Ebeveyn e¤itimi

Kendimizi S›nayal›m
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Ülkemizde geliflimsel rehberlik yaklafl›m› programlara
yans›m›flt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Rehber-
lik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü,
‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik
Programlar›nda (2006) ö¤rencilerin e¤itsel, mesleki ve
kiflisel/sosyal alanda kazanmas› beklenen yeterlilikler
yedi bafll›k alt›nda toplanmaktad›r. Bunlar s›ras›yla;
1. Okula ve Çevreye Uyum
2. E¤itsel Baflar›
3. Kendini Kabul
4. Kifliler aras› ‹liflkiler
5. Aile ve Toplum
6. Güvenli ve Sa¤l›kl› Hayat
7. E¤itsel ve Mesleki Geliflim olarak s›ralanabilir.
Bu yeterlilik alanlar›n›n hepsi birbiri ile iliflkilidir ve bu
alanlar›n birbirinden soyutlanmas› mümkün de¤ildir.
Bu iliflki fiekil 9.4’de flematik olarak gösterilmifltir (Ay-
d›n, 2007 s.312).

fiekil 9.4. Yeterlik Alanlar›n›n Birbirleriyle ‹liflkisi

Kaynak: T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Reh-
berlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ‹lkö¤-
retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik Progra-
m› (2006). Ankara. (Akt:Ayd›n, 2007 s. 311-312)

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Geliflimsel Rehberlik
Anlay›fl›” bafll›¤› alt›ndaki bilgileri gözden
geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Geliflimsel Yaklafl›m›n
Temelleri” bafll›¤› alt›ndaki bilgileri gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Geliflim ‹htiyaçlar›” alt
bafll›¤› alt›ndaki bilgileri gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Okulöncesi Dönem
Çocuklar›n›n Geliflim Görevleri” alt bafll›¤›
alt›ndaki bilgileri gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Geliflim ‹htiyaçlar›” alt
bafll›¤› alt›ndaki bilgileri gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Geleneksel ve Geliflimsel
Rehberlik Yaklafl›mlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›”
bölümünde verilen farklar› yeniden inceleyiniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapsaml› Geliflimsel
Rehberlik Program›” bölümünü yeniden
inceleyiniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yaflam›n ‹çinden”
bölümünde verilen bilgileri yeniden gözden
geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapsaml› Geliflimsel
Rehberlik Programlar›” bölümünde verilen
bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapsaml› Geliflimsel
Rehberlik Programlar›” bölümünde verilen
bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Belli bafll› geliflim ilkeleri bir ö¤retmen aç›s›ndan ö¤re-
tim ve de¤erlendirme süreçlerini haz›rlarken yol göste-
rici olmas› aç›s›ndan önemlidir. Çevre geliflimi etkiledi-
¤ine göre, ö¤retmenin uygun koflullar haz›rlamas›, geli-
flimi destekleyici etkinliklere yer vermesi, kritik dönem-
lerde uygun ö¤renme yaflant›lar› haz›rlamas› ve bütün-
sel geliflimi esas almas› aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca ö¤-
rencilerdeki bireysel farklar› tan›y›p dikkate almal› ve
buna göre ö¤retim etkinliklerini çeflitlendirmelidir.

S›ra Sizde 2

Yaflam› sürdürmek için gerekli olan hava, su, besin, et-
kinlikte bulunma, uyku gibi ihtiyaçlar zorunlu durum-
larda ya da “ideal amaçlar için” belli bir süre ertelene-
bilir. Nefes almadan yaflayamay›z ama su, besin, uyku
gibi ihtiyaçlar belki birkaç gün (ya da daha fazla?) erte-
lenebilir. Örne¤in depremden günler sonra y›k›nt› alt›n-
dan sa¤ ç›kar›lanlar ya da açl›k grevi yapanlar veya cam
fanusun içinde günlerce yaflayan sihirbaz gibi...

S›ra Sizde 3

Özbak›m becerilerini kendisinin yapmas› teflvik edil-
melidir. Oyunlar, flark›lar, rontlar ve drama gibi etkin-
liklerle hem psikomotor geliflimi, hem de psikososyal
geliflimi desteklenmelidir. Duygular› ifade etmeye yö-
nelik etkinlikler düzenlenmelidir, masal kahramanlar›
ile empati kurmas›, arkadafllar› ile benzerlik ve farkl›l›k-
lar›n› keflfetmesi ile ilgili yaflant›lar kazand›r›lmal›d›r.

S›ra Sizde 4

Geliflimsel rehberlik yaklafl›m›, çocukta geliflimi destek-
leme aç›s›ndan kritik bir dönem olan temel e¤itim 1.
kademesi (anaokulu-12. yafl) için daha uygundur. Çün-
kü bu dönemde s›n›f ö¤retmenli¤i esast›r, ö¤retimle
kaynaflt›r›larak rehberlik hedeflerine ulafl›lmas› ve bü-
tünsel geliflimin desteklenmesi aç›s›ndan geliflimsel yak-
lafl›m daha uygundur.
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Bireyi Tan›ma 
Teknikleri

Yukar›da bir örne¤ini gördü¤ümüz bireyi tan›ma tekniklerinden birisi de Ö¤ren-
ci Tan›ma Formu’dur. Ö¤renci Tan›ma Formu, bir tür anket olup bir dizi soru lis-
tesinden oluflur. Bu formlar arac›l›¤›yla ö¤rencilerin kimli¤ine, aile durumuna,
sa¤l›k durumuna, ö¤renim yaflant›lar›na, serbest zaman etkinlikleri ve ilgilerine,
derslere ve baflar›lar›na iliflkin alg›lar›na, gelece¤e yönelik planlar›na iliflkin çeflit-
li bilgiler toplanabilmektedir. Bu amaçla her okul ya da ö¤retmen, rehberlik servi-
si kendi ö¤rencilerinin özelliklerini ve düzeylerini dikkate alarak, ö¤renmek istedi-
¤i bilgileri içeren bir tan›ma formu haz›rlayabilirler, gelifltirebilirler. Ya da mevcut
bir tan›ma formunu ö¤rencileri için düzenleyerek kullanabilirler.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,

Bireyi tan›ma tekniklerini s›n›fland›rabilecek, 
Testlerin hangi amaçlarla kullan›labilece¤ini kavrayabilecek,
Testlerin kullan›m›na iliflkin temel ilkeleri aç›klayabilecek,
Test d›fl› tekniklerin hangi amaçlarla e¤itim ortam›nda kullan›labilece¤ini 
aç›klayabileceksiniz.

N
N
N
N

10
Foto¤raf

ZORKUN L‹SES‹
Ö⁄RENC‹ TANIMA FORMU

De¤erli Ö¤rencimiz,
Bu tan›ma formu, sizlere iliflkin bilgi toplamak ve sizleri tan›mak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Bu formdaki
sorulara verece¤iniz yan›tlar, sizleri daha yak›ndan tan›yarak sizlere daha etkin e¤itim ortam›
haz›rlanmas›na katk› sa¤layacakt›r. Lütfen, afla¤›daki sorular›n her birine iliflkin yan›tlar›n›z› ya kendi
durumunuzu belirten seçene¤in önündeki parantezin içerisine çarp› iflareti (x) koyarak ya da sorunun
karfl›s›ndaki bofllu¤a yazarak belirtiniz. Teflekkürler.

1. Ad, Soyad›n›z: .............................................................................................
2. S›n›f ve Numaran›z: ....................................................................................
3. Cinsiyetiniz ( ) K›z  ( ) Erkek
4. Do¤um tarihiniz: ........................................................................................
5. Ev adresiniz: ..............................................................................................

..............................................................................................
6. Ev telefonunuz: .........................................................................................
7. Kan grubunuz: ..........................................................................................
8. Mezun oldu¤unuz ilkö¤retim okulunun ad›: ...........................................................................................
9. anne-baban›z›n e¤itim düzeyi:

Anne Baba
‹lkö¤retim mezunu ( ) ( )
Lise mezunu ( ) ( )
Üniversite mezunu ( ) ( )
10. Annenizin mesle¤i: ..................................................................................
11. Baban›z›n Mesle¤i: ...................................................................................
12. .............................................
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Örnek Olay

Zeynep Sinem, Düziçi ‹lkö¤retim Okuluna Matematik ö¤retmeni olarak atanm›flt›.
göreve bafllaman›n heyecan›yla yo¤un bir ders temposu içerisinde, büyük bir özve-
riyle görevini yapmaya çal›fl›yordu. Ö¤rencilerin geçmiflteki kaybettikleri zaman›
telafi etmek ve h›zl› bir flekilde onlar› yetifltirmek için, ö¤rencilerine oldukça yüklü
ödevler veriyordu. Zeynep Sinem Ö¤retmen, tüm ö¤rencilerini çok iyi Matematik
bilir hale getirece¤ini iddia ediyor, ö¤rencileri yo¤un bir çal›flma içerisine sokma-
ya çal›fl›yordu. Ancak, baz› ö¤renciler onun temposuna yetiflemiyor ve bir türlü s›-
n›fa uyum sa¤layam›yorlard›. Bu ö¤renciler derslerde isteksiz görünüyorlar ve
derse iliflkin hiçbir ilerleme gösteremiyorlard›.

Bir süre sonra, Zeynep Sinem Ö¤retmen, tüm çabalar›na ra¤men baz› ö¤renci-
lerin, derse karfl› ilgi göstermediklerini ve derse kat›lmad›klar›n› fark etti. “O kadar
çaba sarfetmeme, çok demokratik davranmama; dersi e¤lenceli hale getirmeye ça-
l›flmama ve s›n›f›n büyük ço¤unlu¤unu baflar›l› k›lmama ra¤men neden onlar›
derse katamad›m, ilgilerini çekemedim” diye kendi kendini sorgulamaya bafllad›.
Bu düflünceler içerisindeyken bir gün, dersine karfl› ilgisiz, pek bir ilerleme göstere-
meyen ö¤rencilerden Hakan’› bir kenarda düflünceli bir biçimde gördü ve onunla
konuflmaya karar verdi. 

Zeynep Sinem Ö¤retmen, Hakan ile çeflitli konularda konuflmaya bafllad›. Bir
süre sonra, Hakan kendisi hakk›nda bilgiler vermeye ve gönüllü bir biçimde so-
runlar›ndan bahsetmeye bafllamas›yla birlikte, Hakan’a iliflkin yeterince bilgi sa-
hibi olmad›¤›n› düflünmeye bafllad›. Çünkü; Hakan’n›n anne babas›n›n ayr› ya-
flad›klar›n›, Hakan’n›n sadece kendi dersine karfl› de¤il, tüm derslerde baflar›s›z
oldu¤unu ö¤rendi. Kendi kendine “ben ö¤rencilerimi yeterince tan›m›yorum, sa-
dece Matematik ö¤renmeleri için yo¤un bir çaba harc›yorum. Demek ki ö¤retmen-
lik derse girip ç›kmakla matematik ö¤retmeye çal›flmakla bitmiyor” diye düflündü.
Bu çerçevede, ö¤rencilerini tan›mak ve onlara daha yak›n olabilmek için, bundan
böyle, daha çok çaba harcamas› gerekti¤ine karar verdi.
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G‹R‹fi
Bireyler, yaflamlar› boyunca kendilerine özgü bir biçimde geliflirler. Bunun bir
fonksiyonu olarak da çevresindeki di¤er bireylerden onlar› ay›rt eden karakteristik
özellikler ve çeflitli farkl›l›klar gösterirler. Bireylerin bu özelliklerinin ve farkl›l›kla-
r›n› bilmesi ve tan›mas› gerekir. Çünkü; bireylerin geliflim ve gerçekleflim ihiyaçla-
r›n› karfl›lamalar›, çevrelerine uyum sa¤layabilmeleri, kendilerine uygun kararlar
verebilmeleri, karfl›laflt›klar› sorunlara çözümler getirebilmeleri, ancak onlar›n ken-
dilerini yeterince tan›malar›na ba¤l›d›r. 

Bireyin kendisini tan›mas›nda onlara yard›m etmek gerekir. Bu amaçla, birey-
lerin kimlikleri, fiziksel özellikleri, benlik alg›lar›, sosyal uyum düzeyleri, aile özel-
likleri, yetenekleri, ilgileri, baflar›lar›, sa¤l›k durumlar› gibi bireyin çeflitli yönlerine
ya da özelliklerine iliflkin bilgi sahibi olunabilir. Bunun içinde, bireyi tan›ma tek-
nikleri olarak adland›r›lan çeflitli bilgi toplama araçlar›ndan yararlanmak olas›d›r.
Ancak, bireyi tan›ma tekniklerini onlar›n kullan›m›na iliflkin yeterli bilgiye sahip ki-
fliler taraf›ndan ve amac›na uygun bir biçimde kullan›lmas› oldukça önemlidir. 

Bireyi tan›maya yönelik veri toplama araçlar› en yayg›n bir biçimde “testler” ve
“test d›fl› teknikler” olarak iki genel bafll›k alt›nda grupland›r›labilir. Bu ünitede,
testler ve test d›fl› tekniklere iliflkin çok yayg›n olarak kullan›lan bafll›ca teknikler-
den baz›lar› k›saca aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r.

TESTLER

Test Kavram›
Testler, bireylerin çeflitli özelliklerini belirlemek ya da davran›fllar›n› anlamak ama-
c›yla kullan›lan bilgi toplamaya ve bireyi tan›maya yönelik ölçme araçlar›d›r. Test
kavram›, bireylerin belirli özelliklerini, davran›fllar›n› belirlemek üzere, ölçülmek
istenen özelli¤i ve davran›fl› temsil edecek flekilde oluflturulmufl bir dizi yaz›l›, söz-
lü uyar›c›lar sorular grubunu kasteder. Ayn› zamanda, testler; içeri¤i, uygulama-
s›, uygulamadaki ifllem yollar›, süresi ve de¤erlendirme ölçütleri herkes için ayn›
olacak biçimde standart hale getirilmifl ölçme araçlar›d›r (Özgüven, 1994; Tekin,
1987). 

Testler, e¤itimde genellikle ö¤rencilerin baflar›lar›n›, ilgilerini, yeteneklerini ve
kiflilik özelliklerini ölçmek üzere kullan›lmaktad›r. Ancak, e¤itim ortam›nda bazen
yanl›fl ifade edilebilmektedir. Örne¤in; ö¤renciler ço¤u kez ö¤retmenlerine s›nav›
test yap›p yapmayaca¤›n› sormaktad›rlar. Böylece, ö¤renciler asl›nda test kavra-
m›yla çoktan seçmeli soru türünü kastetmektedirler. Oysa, test kavram› bir ölçme
arac›n› ifade etmekte olup, içinde yer alan sorularsa çoktan seçmeli, aç›k uçlu ve
derecelendirmeli gibi çok farkl› türlerde haz›rlanabilmektedir (Tekin, 1987). 

Testlerin kullan›m›nda, bireyler ölçülmek istenen özelliklerinin mevcut durumu
hakk›nda önceden belirlenmifl yönerge çerçevesinde bir dizi yaz›l› ya da sözlü so-
ru grubuna yan›t verirler. Böylece bireyler, ölçülen özelli¤ine iliflkin tek bir puan
ya da puanlar elde ederler. Bireyin bu puanlar›, testin önceden belirlenmifl de¤er-
lendirme ölçütlerine göre, bireysel olarak, yorumlan›r ve bireyin özelli¤ine iliflkin
de¤erlendirmeler ve kararlar oluflturulur. Ayn› zamanda testler, norm çal›flmalar›na
sahipse bireylerin özelli¤inin di¤er bireylerin sahip oldu¤u ayn› özellikle karfl›lafl-
t›r›lmas›na da izin verebilir. Bu amaçla bireyin belli bir özelli¤ine iliflkin test puan-
lar›, bu testi daha önce alm›fl bireylerin puanlar›ndan oluflturulmufl bir grubun pu-
anlar› (norm puanlar›) ile karfl›laflt›r›l›r (Santrock ve Yussen,1992). Böylece, bireyin
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özelli¤inin durumu, norm grubunu oluflturan di¤er bireylerin özelliklerine dayal›
olarak de¤erlendirilir.Örne¤in; Bir bireye yetenek testi uygulanmak istendi¤ini
düflünelim. Bireye içeri¤i, uygulanmas›, puanlanmas› ve de¤erlendirilmesi her-
kes için ayn› standart bir yetenek testi uygulan›r. Uygulama sonucunda testin
var olan normlar› dikkate al›narak bireyin yetenek puan›n›n ne anlama geldi¤i
ortaya konur. 

Ülkemizde özellikle psikoloji ve e¤itim alan›nda kullan›lmakta olan ve birey-
lerin çeflitli özelliklerini ölçen çok say›da test vard›r. Bu testlerin bir k›sm› ülkemiz-
deki araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilmifl, bir k›sm›yla baflka ülkelerde gelifltirile-
rek araflt›rmac›lar taraf›ndan ülkemize uyarlamas› yap›lm›flt›r. Bu testlere iliflkin ay-
r›nt›l› bilgi için, Öner (1997) ve Özgüven (1994)’nin kaynaklar›n› inceleyebilirsiniz. 

Test Türleri: Maksimum Yeterlilik Testleri ve 
Davran›fl Testleri
Bireylerin çeflitli özelliklerini de¤iflik biçimlerde ve koflullarda ölçebilen çok say›-

da test vard›r. Bu nedenle testler, s›n›fland›rmada dikkate al›nan ölçüte göre de¤i-
flik biçimlerde s›n›fland›r›labilmektedir. 

Testler; testte yer alan sorular›n sorulma ve cevapland›r›lma biçimine göre ya-
z›l›, sözlü ve performans testleri; testin puanlanmas›nda yanl›l›¤›n kar›flma olas›l›-
¤›na göre objektif ve subjektif testler; testin ölçme amac›na ve kullan›ld›¤› alanla-
ra göre yetenek, ilgi, tutum, baflar› ve kiflilik testleri; testin uygulama süresine gö-
re h›z ve güç testleri; testin bir kerede kaç kifliye uygulanabildi¤ine göre bireysel
ve grup testleri; testin ölçmek üzere haz›rland›¤› özellik ölçütüne göre tipik davra-
n›fl ve maksimum yeterlilik testleri; biçiminde s›n›fland›r›labilmektedir (Can, 2002;
Cansever, 1992; Özgüven, 1994; Tekin, 1987). Testler en genel ve somut biçimiy-
le ölçmek üzere haz›rland›¤› özelli¤e, amac›na ve kullan›ld›klar› alanlara göre flu
flekilde s›n›fland›r›labilir (Cronbach, 1970’ten aktaran Özgüven,1994, s.8): 

A.Maksimum Yeterlilik Testleri
1. Baflar› testleri 

a. Standart baflar› testleri
b. Ö¤retmen yap›m› testler

2. Yetenek testleri
a. Genel yetenek testleri
b. Özel yetenek testleri

B. Davran›fl Testleri
1. Kiflilik testleri
2. ‹lgi envanterleri
3. Tutum ölçekleri

Bu s›n›fland›rmaya göre, her bir testin ne oldu¤unu k›saca betimleyelim.
A. Maksimum Yeterlilik Testleri: Bu tür testler, önceden teste iliflkin bir do¤-

ru cevap anahtar›na sahiptir. Bu nedenle testte yer alan her bir sorunun, tek bir do¤-
ru cevab› vard›r ve bireyler testte yer alan tüm sorular›n do¤ru cevaplar›n› bulmaya
çal›fl›rlar. Bu tür testler, baflar› ve yetenek testleridir (Özgüven, 1994; Tekin,1987): 

1. Baflar› Testleri: Baflar› testleri, bireylerin belirli bir alana ya da konuya
iliflkin var olan bilgi düzeylerini tespit etmeye yönelik olarak haz›rlanm›flt›r. Ay-
n› zamanda, ö¤retim etkinliklerinde bireylerin kazand›r›lmak istenen amaç ve
davran›fllara bireyin ne derece ulaflt›¤›n› da belirlemeye çal›fl›r. Baflar› testleri,
haz›rlan›lan duruma göre ö¤retmen yap›s› baflar› testleri ve standart baflar› test-
leri biçiminde olabilir. 
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Ö¤retmen yap›m› baflar› testleri; ö¤rencilerin, dersin hedeflerine ve davran›flla-
r›na ne derece ulaflt›klar›n› belirlemek için, ö¤rencilerin durumlar›n› dikkate ala-
rak, ö¤retmenlerin haz›rlad›klar›, s›n›f içinde kullan›lan ve sadece haz›rland›¤› ko-
nu ya da s›n›f için geçerli olan testlerdir. Standart baflar› testleriyse, belli bir alan-
da, konuda, bireylerin baflar›lar›n› ölçmek için içeri¤i, uygulamas›, puanlanmas›
herkes için standart olarak haz›rlanan ve bireylerin mevcut ö¤renme koflullar›n›
dikkate almayacak biçimde, uzmanlarca kapsaml› olarak haz›rlanm›fl, genifl grup-
larda kullan›labilen genel düzeydeki testlerdir (Kepçeo¤lu, 1989). Örne¤in; ya-
banc› dil bilgisini ölçmek üzere haz›rlanan Üniversiteleraras› Dil S›nav›’nda kul-
lan›lan test, bir standart baflar› testiyken, biyoloji ö¤retmenin lise ikinci s›n›f C
flubesinde anlatt›¤› konulara iliflkin ö¤rencilerin ö¤renme düzeylerini ölçmek
üzere haz›rlad›¤› test, bir ö¤retmen yap›m› testtir.

2. Yetenek Testleri: Bu tür testler, bireylerin zihin gücünü ölçmek üzere haz›r-
lanm›fllard›r. Yetenek testleri, genel yetenek testleri ve özel yetenek testleri olarak
ikiye ayr›l›r. Genel yetenek testleri, genel zihin gücünü ölçmek üzere haz›rlanm›fl-
t›r. Bu tür testlerde, genellikle bireylerin sözel, say›sal ve soyut düflünme gücünü
ölçen sorular yer al›r (Tekin,1987). Genel yetenek testleri, e¤itimde meslek seçi-
minde ve ö¤rencilerin yeteneklerine uygun bir baflar› gösterip göstermedi¤ini be-
lirlemek üzere yetenek baflar› karfl›laflt›rmas› için kullan›labilir (Özgüven, 1998).
Örne¤in, baz› e¤itim kurumlar›n›n girifl s›navlar›nda ve lisansüstü e¤itime giriflte,
genel yetenek testlerinden yararlan›labilmektedir. Özel yetenek testleriyse bireyle-
rin resim, müzik, spor gibi belirli bir alana özgü yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan
testlerdir. Örne¤in; resim program›na girifl s›navlar›nda bireylere resim alan›na ilifl-
kin özel yeteneklerini ölçen bir test uygulanabilir. 

B. Davran›fl Testleri: Bu tür testlerde, tek bir do¤ru cevap anahtar› söz konu-
su de¤ildir ve bireylerin tipik olarak yaflamlar›nda sergiledikleri davran›fllar belirlen-
meye çal›fl›l›r. Testteki ifadelere verdikleri cevaplara göre, bireylerin davran›fllar› be-
timlenir. Bu tür testler; kiflilik, ilgi ve tutum testleridir (Özgüven,1994;Tekin,1987).

1. Kiflilik Testleri: Kiflilik, bireyin kendisini di¤er bireylerden ay›rt eden, ken-
dine özgü karakteristik özelliklerini ifade eder. Kiflilik testleri ya da envanterleri;
kiflili¤in ilgi, tutum, baflar› ve yetenek d›fl›ndaki di¤er kiflilik özelliklerini ölçmek
üzere haz›rlanm›fl testleri içerir. Bu tür testler, ço¤unlukla bireyin kiflili¤ine iliflkin
tüm özelliklerini bir arada ölçmek yerine, kiflili¤in belli boyutlar›n› ölçecek biçim-
de gelifltirilmifltir. Örne¤in; bireylerin uyum düzeylerini, benlik alg›s›n› belirliyerek,
problem davran›fllar› belirlemekte çeflitli kiflilik testleri de¤iflik amaçlarla kullan›la-
bilir ve bu kiflili¤in ölçülmesinde kendini ifade etmeye dayanan test ya da envan-
terler, durumsal testler, gözlemsel teknikler ve projektif (yans›t›c›) teknikler kulla-
n›labilmektedir (Özgüven, 1994). Örne¤in; Ifl›k Savafl›r taraf›ndan uyarlanan Min-
nesota Çok Yönlü Kiflilik Envanteri, yetiflkinlerin kiflili¤ini ölçmede ve uyum so-
runlar›n› belirlemede kullan›lmaktad›r. ‹. Ethem Özgüven taraf›ndan gelifltirilen
Hacettepe Kiflilik Envanteri, yetiflkinlerin uyum düzeylerini ölçmektedir. Rors-
chach Mürekkep Testleri, Beier Cümle Tamamlama ve Rotter Cümle Tamamlama
Testleri ve çeflitli resim yorumlama testleri gibi ölçme araçlar› da ça¤r›fl›ma dayal›
projektif teknikler olarak kullan›labilmektedir. 

2. ‹lgi Envanterleri: ‹lgi envanterleri, rehberlik hizmetlerinde bireylerin mes-
lek seçimine yard›mc› olmak amac›yla s›kl›kla kullan›lan ölçme araçlar›d›r. Bu tür
testler, bireylerin, yapmaktan hoflland›¤› ve sevdi¤i etkinlikleri belirleyerek, kendi-
lerinin ilgi duydu¤u alanlar› görmelerini ve tan›malar›n› sa¤lamaktad›r. Bu amaçla,
okul rehberlik servisleri, görevli uzman personel taraf›ndan, ö¤rencilere okullarda
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çeflitli ilgi testleri ya da envanterleri uygulanabilmektedir. Böylece ö¤renciler, ilgi
envanterlerinin sonuçlar› çerçevesinde, kendi ilgi alanlar›n› görerek, bu ilgi alanla-
r›na yönelik çeflitli meslekleri seçebilmekte ya da çeflitli sosyokültürel etkinliklere
kat›labilmektedirler. Örne¤in; Y›ld›z Kuzgun taraf›ndan ö¤rencilerin yetenekleri, il-
gileri ve meslek de¤erleriyle ilgili alg›lar›n› ölçmek üzere gelifltirilen Kendini De-
¤erlendirme Envanteri; lise ö¤rencilerinin temel bilim, sosyal bilim, canl› varl›k,
mekanik, ikna, ifl ayr›nt›lar›, ticaret, müzik, güzel sanatlar ve sosyal yard›m gibi ilgi-
lerini ölçerek, onlar›n meslek seçimine yard›mc› olmaya çal›flmaktad›r.

3. Tutum Ölçekleri: Tutum, baflka bireylere ya da herhangi bir duruma karfl›
bireylerin belirli bir yönde davranmalar›na yol açan duygu, düflünce ve davran›fl
e¤ilimleri ifade eder. Bu çerçevede, bireyin gelifltirmifl oldu¤u tutumlar, onlar›n
davran›fl biçimlerini de belirler. Bu nedenle tutum ölçekleri bireylerin sahip oldu-
¤u, herhangi bir kifliye, bir gruba, bir nesneye, bir duruma yönelik duygu, düflün-
ce ve davran›fl biçimlerini belirlemek için kullan›l›r (Özgüven, 1998). (Selçuk
1999). Örne¤in; bireylerin a¤lamaya yönelik tutumlar›n› ölçmek üzere A¤lamaya
Yönelik Tutum Ölçe¤i, anne babalar›n çocuklar›na karfl› sergiledi¤i tutumlar›n de-
mokratik, ilgisiz ve otoriter tutumlardan hangisini içerdi¤ini belirlemek için Ana-
Baba Tutum Ölçe¤i gelifltirilebilir ve kullan›labilir. 

Bireylerin ne tür özellikleri, ne tür testlerle ölçülebilmektedir?

Testlerin ‹fllevleri 
Testler, çok farkl› alanlarda bireye iliflkin bilgi toplamak ve bireyi tan›mak için kul-
lan›labilen ölçme araçlar›d›r. Testler, özellikle psikoloji, e¤itim, sa¤l›k ve endüstri
gibi alanlarda çok s›kl›kla kullan›labilmektedir. Bu alanlarda da testlerden, çok de-
¤iflik amaçlarla yararlan›labilmektedir. Genel olarak, testlerin kullan›m amaçlar› ya
da ifllevleri, bireyin seçimi, bireylerin s›n›flanmas›, uygulanan yöntemlerin de¤er-
lendirilmesi ve bilimsel araflt›rma hipotezlerinin incelenmesi olarak grupland›r›la-
bilir (Cronbach (1970)’den aktaran Cansever (1982,s.28) ve Özgüven (1994,s.5) bu
çerçevede, testlerin genel olarak hangi amaçlar do¤rultusunda kullan›ld›¤› ya da
testlerin ifllevleri flu flekilde aç›klanm›fllard›r. 

• Testler, belirli amaçlar do¤rultusunda, bir grup birey aras›ndan, baz› birey-
lerin seçilmesine ve seçilenlerin amaca uygun olarak yerlefltirilmesine yöne-
lik olarak kullan›labilir. Özellikle, bir ifle, göreve, okula, programa istenilen
nitelikte bireylerin seçilmesi ya da bir çal›flma grubuna kat›lacak bireylerin
belirlenmesi amac›yla testlerden yararlan›labilir. Örne¤in; testler bir ifle ya
da okula, kontenjan kadar, bireyin seçilmesi, üniversitelerdeki çeflitli prog-
ramlara devam edecek ö¤rencilerin belirlenmesi gibi amaçlarla kullan›labi-
lir. Böylece, testler arac›l›¤›yla seçilen bireylerin ifli, görevi ya da program›
di¤erlerinden daha iyi yapabilece¤i, baflarabilece¤i de yordanm›fl olur. 

• Testler, bireyleri belirli amaçlar do¤rultusunda gruplara ya da kategorilere
ay›rmaya yönelik olarak kullan›labilir. Örne¤in; e¤itim ortam›nda ö¤rencile-
re daha iyi ö¤retim etkinli¤i düzenlemek için testlerden ö¤rencilerin seviye
gruplar›n›n belirlenmesinde yararlan›labilir. Sa¤l›k kurumlar›nda, bireylerin
sorunlar›na göre gruplanmas›nda, teflhis edilmesinde, endüstride bireylerin
yeterlilik kategorilerine ayr›lmas›nda uygulanan test sonuçlar› dikkate al›na-
bilmektedir.

• Testler, bireylere uygulanan yöntemlerin ya da bireylere yönelik verilen hiz-
metlerin de¤erlendirilmesi amac›yla kullan›labilir. Örne¤in; bir okulda bir
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konferans›n ya da yeni bir ö¤retim modelinin ne derece etkili oldu¤unun,
bir hastanede uygulana bir tedavi yönteminin etkili olup olmad›¤›n›n belir-
lenmesi amac›yla testlerden yararlan›labilir.

• Testler, çeflitli bilimsel araflt›rmalara iliflkin hipotezlerin test edilmesi amac›y-
la da kullan›labilir. Örne¤in; sosyal destek düzeyi düflük olan ve yo¤un yal-
n›zl›k yaflayan bireylerin daha çok depresyon düzeyine sahip olaca¤›na ilifl-
kin bir hipotezi test etmek üzere sosyal deste¤i, yaln›zl›¤› ve depresyonu öl-
çen testlerden yararlan›labilir. Ö¤rencilerde, internet ba¤›ml›l›¤›n›n olup ol-
mad›¤›n› araflt›rmak için, internet ba¤›ml›l›¤›n› ölçen bir test kullan›labilir.

Yukar›da aç›klanan testlerin genel kullan›m amaçlar› çerçevesinde, testlerin e¤i-
tim ortam›nda ö¤retimi de¤erlendirmek ve etkili hale getirmek, ve etkin rehberlik
hizmetleri sunmak amac›yla s›kl›kla kullan›lmakta oldu¤u belirtilebilir. Bu çerçeve-
de, e¤itim ortam›nda, özellikle rehberlik hizmetlerinde testlerin kullan›m amaçlar› k›-
saca flu flekilde betimlenebilir (Can,2002; Kepçeo¤lu,1989; Kuzgun, 2000):

• Ö¤rencilerin baflar›lar›, ilgileri, yetenekleri ve kiflilik özellikleri hakk›nda bil-
gi toplayarak, onlar›n kendilerini daha iyi tan›malar›n› sa¤lamak ve onlar›n
geleceklerine iliflkin yordamalarda bulunmak, 

• ö¤rencilerde baflar›s›zl›k, uyumsuzluk ya da çeflitli geliflim sorunlar›na yol
açan sebepleri ortaya ç›karmak ve bunlar› çözmek için bilgi toplamak, 

• ö¤rencilere öncelikle verilmesi gerekli ö¤retim ve rehberlik hizmetlerine yö-
nelik ihtiyaçlar› belirlemek ve verilen çeflitli hizmetlerin etkilili¤ini de¤erlen-
dirmek, 

• özel ihtiyaçlar› ve problemleri olan ö¤rencileri tesbit etmek, 
• ö¤rencilerin okul baflar›lar› hakk›nda bilgi toplayarak, onlar›n baflar›s›zl›kla-

r›na karfl› önlemler gelifltirmek,
• ö¤rencilerin kendi özelliklerine uygun bir biçimde okul içi ya da okul d›fl›n-

da e¤itsel, mesleki ve sosyal etkinliklere, programlara ya da kurumlara yer-
leflmelerine yard›m etmek,

• ö¤rencilerin kendilerine iliflkin alg›lamalar›n› ve geliflimleri hakk›nda bilgi-
lenmelerini sa¤lamak gibi çok de¤iflik amaçlarla testleri kullanmak olas›d›r. 

E¤itim kurumlar›nda, testlerin kullan›m amaçlar›n›n ö¤renci aç›s›ndan önemini tart›fl›n›z ? 

Test Kullan›m›nda Dikkat Edilmesi Gerekli Temel ‹lkeler
Bireyi tan›ma ve bireye iliflkin bilgi toplama amac›yla testlerin kullan›lmas›nda
baz› temel ilkeler vard›r. Bu temel ilkeler flunlard›r (Can,2002; Kepçeo¤lu,1989;
Özgüven,1998):

• Testler, bir ölçme arac›nda bulunmas› gerekli geçerlilik, güvenirlilik ve kul-
lan›fll›l›k gibi niteliklere sahip olmal›d›r. Yoksa, test sonuçlar›n›n istenilen
amaca hizmet etme derecesi düfler ve sonuçlara hata kar›flma olas›l›¤› artar.
Örne¤in; bu çerçevede, testlerin kullan›m›nda testin gerektirdi¤i uygulama
kurallar› ve koflullar› sa¤lanmal›d›r. Böylece, güvenilir test sonuçlar› elde
edilebilir.

• Testler, bireylere iliflkin bilgi toplamada ve bireyi tan›mada kullan›labilecek
araçlardan sadece bir grubunu içerir. Bireye iliflkin bilgiler her zaman için
testlerle elde edilmek durumunda de¤ildir. Onun için, s›rf test kullanm›fl ol-
mak için testler kullan›lmamal›d›r. Dolay›s›yla testler, gerekti¤inde belli bir
amaç do¤rultusunda kullan›lmal› ve test sonuçlar› bireye iliflkin di¤er bilgi-
lerle bir arada de¤erlendirilmelidir.
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kullan›l›rken, baz› temel 
ilkelere uygun davran›fllar
sergilenmelidir.



• Testler, bu testlere iliflkin yeterli bilgiye sahip kifliler taraf›ndan kullan›lma-
l›d›r. Her testi her bireyin kullanmas› mümkün de¤ildir. Testi kullanacak bi-
reyler; testin amac›, özellikleri, uygulama kurallar› ve koflullar›, puanlama
biçimi, sonuçlar›n ne anlama geldi¤i, nas›l yorumlanaca¤› ve bireylerle nas›l
paylafl›laca¤› gibi hususlarda bilgi ve becerilere yeterli düzeyde sahip olma-
l›d›r. Dolay›s›yla testler, kullan›lan test konusunda uzman kifliler taraf›ndan
kullan›lmal› ve yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan kiflilerce kullan›lma-
mal›d›r.

• Testler, ölçmek üzere haz›rland›¤› amac›na uygun bir biçimde kullan›lmal›-
d›r. Her testin ölçmek istedi¤i özellikler ve belli bir amac› vard›r.

• Test sonuçlar›, testin gerektirdi¤i ilkelere uygun olarak elde edilmeli, yo-
rumlanmal› ve sonuçlar›n kimlerle nas›l paylafl›laca¤›na etik kurallar dikka-
te al›narak karar verilmelidir. Test sonuçlar› bireyleri etiketleyici biçimde
kullan›lmamal› ve ifade edilmemelidir. Test sonuçlar›n›n gerekti¤inde gizli-
li¤i sa¤lanmal› ve gerekli özen sergilenmelidir.

TEST DIfiI TEKN‹KLER
Bireyi tan›mak amac›yla kullan›lan çok say›da test d›fl› teknik vard›r. Bu teknikler-
de, benzerliklerine göre çeflitli biçimlerde grupland›r›labilmektedir. Bu çerçevede,
afla¤›da bireye iliflkin bilginin elde edilifl biçimine göre, test d›fl› teknikler gruplan-
d›r›larak, her bir grupta yer alan tekniklerden rehberlik hizmetlerinde s›kl›kla kul-
lan›lan bafll›calar› genel olarak betimlenmektedir.

Kendini ‹fade Etmeye Dayal› Teknikler
Bireyin kendini anlatmas›na dayanan tekniklerde, bireye iliflkin bilgi, ço¤unluk-
la do¤rudan bireyin kendisine sorularak elde edilmektedir. Bireyin kendini ifa-
de etmesine dayal› tekniklerin bafll›calar› görüflme, anket, otobiyografi ve prob-
lem tarama listesidir.

Görüflme
Görüflme tekni¤i, bireye iliflkin bilginin bireyin kendisinden ya da bir baflkas›ndan
sözel ve sözel olmayan yollar› bir arada kullanarak, yüz yüze ya da sadece sözel
yolu kullanarak çeflitli araçlar arac›l›¤›yla elde edilmesidir. Görüflme tekni¤inde,
görüflmeci, görüflme konusu olan duruma iliflkin sorular yöneltir ve cevaplar› ka-
mera, teyp gibi araçlarla ya da not almak yoluyla kaydeder. Daha sonra, bu cevap-
lar analiz edilerek de¤erlendirilir. Ayr›ca yüz yüze yap›lan görüflmeler yoluyla bi-
reyin cevaplar›n›n yan› s›ra bireyin konuflma biçimi, görünüflü, içtenli¤i gibi du-
rumlara iliflkin gözlemsel bilgiler de elde edilebilir (Özgüven,1998, Yeflilyap-
rak,2006, Y›ld›r›m,2002). Görüflme, de¤iflik alanlarda bilgi elde etmek için farkl›
amaçlarla ve farkl› biçimlerde kullan›labilmektedir. Örne¤in; bir ö¤retmenin ya da
psikolojik dan›flman›n ö¤rencilerle anne babalarla görüflülmesidir. ‹flçi ile iflverenin
görüflmesi. Gazetecinin bir uzman ya da bir yetkiliyle görüflmesi. Doktorun hasta-
s› ile görüflmesi gibi çok say›da görüflme biçiminden bahsedilebilir (Y›ld›r›m,2002). 

Görüflme tekni¤i, e¤itim ortam›nda ö¤retmenler ve psikolojik dan›flmanlar tara-
f›ndan genellikle ö¤rencileri tan›mak ve böylece, elde edilen bilgiler çerçevesinde
onlara yard›mc› olmak amac›yla görüflmelerden yararlan›rlar. Bu amaçla, ö¤ret-
menler ve psikolojik dan›flmanlar; ö¤rencilerinin kendisiyle ya da anne babalarla
görüflme gerçeklefltirirler (Yeflilyaprak,2006). Görüflme tekni¤i, sorulacak sorulara
iliflkin önceden bir planlaman›n yap›lmas› durumuna göre, yap›land›r›lm›fl ya da
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yap›land›r›lmam›fl (serbest) olarak gerçeklefltirilebilir. Yap›land›r›lm›fl görüflme, so-
rular›n haz›rlanmas›na ve bu sorular›n nas›l bir ifllemle uygulanaca¤›na iliflkin önce-
den bir planlaman›n yap›ld›¤› türden görüflmelerdir. Görüflmeci, belli bir amaç do¤-
rultusunda önceden haz›rlanan soru listesindeki sorular› yöneltir ve cevaplar› kay-
deder. Yap›land›r›lmam›fl görüflmede önceden belirlenmifl bir soru listesi yoktur.
Görüflmeci, önceden herhangi bir planlama yapmaks›z›n belli bir amaç do¤rultu-
sunda, görüflme s›ras›nda, istedi¤i ve gerekli gördü¤ü sorular› yöneltir. Bununla bir-
likte, bu tür görüflmelerde, belli bir plan olmad›¤› için, görüflmenin içeri¤inin sap-
mas› olas›l›¤› vard›r ve buna çok dikkat edilmelidir (Yeflilyaprak,2006, Y›ld›r›m,2002).

Görüflme tekni¤inin di¤er teknikler gibi bilgi toplamada güçlü ve s›n›rl› oldu¤u
çeflitli yönler vard›r. Örne¤in; görüflmede her zaman bireyler gerçek durumunu ifa-
de etmeyebilir, yan›ltabilir ve bazen görüflme uzun zaman alabilir. Bu nedenle gö-
rüflmenin amac›n› bilmeli, e¤itimli olmal›, aç›k uçlu sorulara yer vermeli, iyi bir ile-
tiflim becerisine sahip olmal›, bireylerin kendini açmas› için onlar› cesaretlendirme-
ye, cevaplar›n› belirginlefltirmeye çal›flmal›d›r (Özgüven,1998; Yeflilyaprak,2006). 

Anket 
Anket (soru listesi), bireylerin belirli bir konuya iliflkin görüfllerini ve grubun genel
e¤ilimlerini belirmek amac›yla önceden haz›rlanm›fl bir soru grubudur. Anketteki
sorular, cevaplamas› kolay, k›sa ve ilgi çekici sorulardan oluflturulur. Anketin bafl›-
na çal›flman›n amac›na, gizlili¤in sa¤lanaca¤›na ve içten davranman›n önemine ilifl-
kin bir aç›klama konur. Bireyler, sorular›n cevaplar›n› ka¤›ttaki ilgili yerlere iflaret-
lerler (Özgüven,1998).

Anket tekni¤i de görüflme gibi, pek çok alan›nda, çeflitli amaçlarla kullan›l›r. An-
ket, özellikle e¤itim ortam›nda çok s›kl›kla kullan›lan bir ölçme arac›d›r. Örne¤in;
bilimsel araflt›rmalarda bir veri toplama arac› olarak yayg›n bir biçimde kullan›lmak-
tad›r. E¤itim ortam›nda psikolojik dan›flman ya da ö¤retmen, ö¤rencilerin çeflitli ko-
nulardaki görüfllerini ö¤renmek ve ö¤rencileri tan›mak amac›yla s›kl›kla anketten
yararlan›r. Örne¤in; ö¤retmen ö¤rencilerini genel anlamda tan›mak ve bilgi elde et-
mek için, bir tür anket olan, ö¤renci tan›ma formu haz›rlayarak kullanabilir. 

Ankette çeflitli soru türlerine yer verilebilir. Anketteki kapal› uçlu sorularda so-
runun hemen alt›nda, o soruya iliflkin cevap olabilecek olas› seçenekler (menü)
verilir ve cevaplay›c› da bu seçeneklerden kendine en uygun olan› iflaretler. An-
cak, yap›land›r›lmam›fl aç›k uçlu sorularda cevaplay›c›, cevaplamada serbest b›ra-
k›l›r ve cevaplay›c› soruya iliflkin aç›klamalar›n› hemen sorunun alt›nda b›rak›lan
bofllu¤a yazar. Ayr›ca, kapal› uçlu sorular, seçenekleri, derece ifade edecek biçim-
de derecelendirmeli ya da en son seçene¤i “baflka varsa yaz›n›z”, “di¤erleri” gibi
aç›k uçlu olacak biçimde (kapal› aç›k uçlu kar›fl›m›) düzenlenebilir (Özgüven,1998). 

Anket tekni¤i, genellikle grubun genel e¤ilimlerini ortaya ç›karmak için çok sa-
y›da bireye uygulan›r. Anket uygulamas› bireysel ya da grup olarak genellikle yüz
yüze gerçeklefltirilir. Ancak, bazen telefonlar, posta ya da bilgisayarlar arac›l›¤›yla
da anket uygulamalar› gerçeklefltirilebilir (Özgüven,1998,Y›ld›r›m, 2002). Uygula-
malar sonucunda anketin her bir sorusuna iliflkin da¤›l›m bulunur ve tablolarda
yüzdelerle gösterilerek sonuçlar yorumlan›r. Anket tekni¤inin kullan›m›na iliflkin
baz› olumlu ve olumsuz yanlar bulunmaktad›r. Anket, çok az zaman içerisinde az
bir maliyetle çok say›da bireyden bilgiyi toplamada etkili bir tekniktir. Anketlerde,
sorular amaca uygun, aç›k ve anlafl›l›r olmal›d›r (Y›ld›r›m,2002). Anketlerin olum-
suz bir yönüyle kendini ifade etmeye dayal› tüm tekniklerde oldu¤u gibi, bireyle-
rin sorulara kendi gerçek durumlar› yerine sosyal olarak istenilen yönde cevap
verme olas›l›klar›d›r (sosyal kabul hatas›). 
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Ö¤rencilerinin derse iliflkin
görüfllerini ya da 
ö¤renmelerini görüflmeler
yoluyla belirlemek isteyen bir
ö¤retmen, tek tek 
ö¤rencilerle yap›land›r›lm›fl
görüflme yapmak 
durumundad›r. Ayr›ca 
ö¤retmen, her bir ö¤rencinin
anne babas›ndan bilgi elde
etmek için de tümüne 
standart bir görüflme 
gerçeklefltirebilir. Bu 
amaçla önceden belirledi¤i
sorular› tüm anne babalara
yöneltebilir. 
Yap›land›r›lmam›fl 
görüflmedeyse görüflmeci
belli bir soru listesine ba¤l›
kalmad›¤› için görüflme 
s›ras›nda serbesttir ve daha
rahat hareket edebilir.

Anket tekni¤inde, belirli bir
amaç do¤rultusunda bilgi
elde etmek istenilen görüfller
veya konular, bir soru listesi
halinde bireylere verilir

Ankette kapal› uçlu, aç›k
uçlu, kapal›-aç›k uçlu,
kapal› derecelendirmeli gibi
soru türlerine yer verilebilir.



Bir ö¤retmen olarak 9-A s›n›f›n›n s›n›f rehber (dan›flman) ö¤retmeni olarak görevlendiril-
di¤inizi düflünün. Ö¤rencilerinizi tan›mak için haz›rlayaca¤›n›z ankette ne tür soru tiple-
rini kullanabilirsiniz? 

Otobiyografi
Otobiyografi; bireyin kendi yaflam›na iliflkin bilgileri kendisinin yaz›l› olarak anlat-
mas›d›r. Otobiyografi, bireyin kendisini nas›l alg›lad›¤›n› ya da geçmifl yaflant›lar›-
n› nas›l alg›lad›¤›n› ortaya koyan bir tekniktir (Özgüven,1998). Bu nedenle, bireyin
kendisini gözden geçirmesine, hat›rlamaktan kaç›nd›¤› yaflant›lar› ve olaylar› yaza-
rak paylaflmas›na ve rahatlamas›na f›rsat tan›mas› ve di¤er tekniklerin ortaya koy-
du¤u bilgilere katk›lar getirmesi nedeniyle e¤itim ortam›nda, rehberlik hizmetleri
çerçevesinde kullan›lmaktad›r (Kepçeo¤lu,1989, Selçuk,1999, Tan,1992). 

Otobiyografi tekni¤i, serbest (s›n›rs›z) ve planl› (s›n›rl›) otobiyografi olmak üze-
re iki farkl› biçimde gerçeklefltirilebilir. Bireyden, kendi yaflam öyküsünü yazmas›
istenmekte ve birey serbest bir biçimde, diledi¤i gibi s›n›rlama olmaks›z›n kendisi
hakk›nda istediklerini yazmas›d›r. Planl› otobiyografide ise önceden bir plan yap›-
larak s›n›rlama getirilmekte, bireyin hangi konuda ya da konu bafll›klar›nda yaz-
mas› gerekti¤i saptanmakta ve bireyin bu konulara ba¤l› olarak kendini anlatmas›
istenmektedir. Örne¤in; bireyin çocukluk y›llar›, önceki okul geçmiflleri, ailesi, ar-
kadafll›k iliflkileri, gelece¤e iliflkin beklentileri gibi, çok çeflitli konulara yer verile-
bilmektedir (Özgüven,1998, Yeflilyaprak,2006).

Otobiyografinin kullan›m›nda dikkatli olunmas› ve e¤itim ortam›nda ö¤retmen-
lerin psikolojik dan›flmanla iflbirli¤i içerisinde hareket etmesi gerekir. Çünkü; oto-
biyografi tekni¤inin sonuçlar› yorumlamak oldukca güç olup, deneyim ve uzman-
l›k isteyen bir ifltir. Ayr›ca, bireyin anlatt›klar› bireyin alg›s›na dayal› olup, bireye
özgüdür ve de¤erlendirmek için kesin bir ölçüt yoktur. Bireyin kendisini oldu¤un-
dan farkl› bir biçimde belirtme (sosyal kabul hatas›) olas›l›¤›na aç›k bir tekniktir.
Bu amaçla, otobiyografinin sonuçlar›, di¤er tekniklerin ortaya koydu¤u bilgilerle
bir arada de¤erlendirilmeli, mümkün oldu¤unca, ortaö¤retimdeki gruplara uygu-
lanmal› ve ayn› gruba s›k s›k uygulanmamal›, bilgiler gizli tutulmal›, bilgilerin giz-
lili¤i konusunda ö¤rencilere güven verilmeli, ö¤renciler kendilerini rahat hissetme-
li, sonuçlar›n yorumlanmas›nda dikkatli olunmal› ve sonuçlar›n kimlerle paylafl›la-
ca¤› iyice kararlaflt›r›lmal›d›r (Kepçeo¤lu,1989, Kuzgun,2000, Özgüven,1998). 

Problem Tarama Listesi
Problem tarama listesi, e¤itim ortam›nda çok yayg›n olarak ö¤rencilerin ne gibi
problemlere sahip oldu¤unu ortaya ç›karmak için kullan›lmaktad›r. Problem tara-
ma listesiyle bireylerin ö¤renmesini, geliflimini ve uyumunu etkileyen çeflitli prob-
lemler ve problem alanlar› belirlenerek, bireylerin bu problemlerine gerekli yar-
d›mlar yap›lmaya ve çözüm yollar› getirilmeye çal›fl›l›r. 

E¤itim ortam›nda problem tarama listesi, ö¤rencilerin aile yaflam›, okul yaflam›,
çevresi ve arkadafllar›yla iliflkileri, karfl› cinsle olan iliflkileri, sa¤l›k durumu, benlik
alg›s› gibi çeflitli problem alanlar›yla ilgili problem ifadelerinden oluflur. Bireyler
bu listedeki problem cümlelerinden hangilerini yafl›yorlarsa sadece o cümlelerin
karfl›s›na bir iflaret koyar ya da iflaretledikleri cümleleri önem s›ras›na koymak için
say›larla derecelendirir (Kepçeo¤lu,1989, Özgüven,1998). 

E¤itimde psikolojik dan›flmanlar ya da ö¤retmenler, önceden gelifltirilmifl haz›r
bir problem tarama listesi kullanabilecekleri gibi, kendileri de kendi ö¤rencilerine
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Otobiyografi, bireyin yaflam
öyküsünü, yaz›l› olarak
anlatmas›na dayanan bir
tekniktir.

Ö¤renciler, kendileri, aileleri,
arkadafllar› ve okulu
hakk›nda yaz›lar yazarak
de¤erlendirilebilirler. 
ö¤rencilerin kendilerini ifade
etmelerinin bir arac› olarak
otobiyografi kullan›l›r..

Problem tarama listesi,
bireylerin problemlerini
belirlemek için kullan›l›r.

Problem tarama listeleri,
ö¤rencilerin problemlerini
belirlemek ve ö¤rencilerin bu
problemlerinin çözümünde
onlara yard›mc› olmak
amac›yla rehberlik 
hizmetlerinde kullan›lan
önemli bir tekniktir.



uygun bir problem tarama listesi haz›rlayabilirler. Problem tarama listesi uygulan-
d›¤›nda bireylerin içten davranmalar›n› sa¤lamak için isimleri yazd›r›lmaz. Problem
tarama listeleri genel olarak okuldaki ö¤rencilerin problemlerini ortaya koydu¤u
için yöneticiler, ö¤retmenler ve psikolojik dan›flmanlar birlikte bu sonuçlar› de¤er-
lendirerek, ö¤rencilerin bu problemlerinin nas›l çözümlenece¤i ve ne gibi önlem-
ler al›nmas› gerekti¤i konusunda iflbirli¤i yaparak, çal›flmalar bafllatabilirler (Kep-
çeo¤lu,1989, Özgüven,1998, Y›ld›r›m,2002).

Gözlem ve Gözleme Dayal› Teknikler
Gözlem ve Gözleme Dayal› Teknikler, bireye iliflkin bilginin bireyi gözleyen biri
taraf›ndan elde edilmesini ve gözlem sonuçlar›n›n de¤iflik biçimlerde kaydedilme-
sini içermektedir. Bu tekniklerin bafll›calar› gözlem, olay kayd› ve derecelendirme
ölçekleridir. Ayn› zamanda, e¤itim ortam›nda gözlem sonuçlar›n›n kaydedilmesin-
de gözlem listeleri ve özellik kay›t çizelgeleri de kullan›labilmektedir.

Gözlem
Gözlem, gözlemi gerçeklefltiren gözlemcinin, bireyin var olan davran›fllar›n›, duyu
organlar› yoluyla gözleyerek oldu¤u gibi kaydetmesine dayal› bir bilgi edinme yo-
ludur (Kuzgun,2000,s.42). Gözlem tekni¤i, do¤rudan do¤ruya bireyin gözlenmesi-
ne dayand›¤› için çok kolayl›kla kullan›labilir. Gözlem tekni¤i; çocuklar›n ve ö¤-
rencilerin geliflimlerini ve davran›fllar›n› aç›klamada e¤itim, psikoloji ve psikolojik
dan›flma alan›nda s›kl›kla kullan›lan bir bilgi toplama arac›d›r. Ayn› zamanda, bil-
gi toplama arac› olarak, gözlemden, bilimsel araflt›rma problemlerine çözüm bul-
mak için de yararlan›lmaktad›r (Yeflilyaprak, 2006). Gözlem tekni¤i, çeflitli biçim-
lerde gerçeklefltirilebilir ve buna ba¤l› olarak da farkl› s›n›flamalar yap›labilir. An-
cak gözlem, genellikle sistemsiz (gelifligüzel ya da rastlant›sal) gözlem ve sistemli
(sistematik ya da planl›) gözlem olarak iki gruba ayr›l›r.

Sistemsiz gözlem, d›flar›dan herhangi bir etki yapmaks›z›n do¤al koflullar içeri-
sinde oluflan birey davran›fllar›n›n gözlenmesidir. Sistemsiz gözlemde, gözlemcinin
önceden belirlenmifl bir amac›, plan› bulunmamakta ve gözlemci, sistemli herhan-
gi bir davran›fl› belirlemeksizin, rastlant›sal olarak, o zaman içerisinde, ortamdaki
her türlü davran›fl› betimlemektedir (Kepçeo¤lu,1989, Kuzgun,2000, Özgüven,
1998). Örne¤in; ö¤retmen dersine girdi¤i ö¤rencilerle zaman içerisinde çeflitli ya-
flant›lar geçirmifltir ve onlar›n çeflitli davran›fllar›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu ö¤-
retmene s›n›f›ndaki baz› ö¤renciler hakk›ndaki görüflleri sorulsa ö¤retmenin ifade
edece¤i bilgiler, bu ö¤rencilere iliflkin sistemsiz gözlemlerine dayal› bilgiler olacak-
t›r (Cavkaytar,2002). Sistemsiz gözlemde, sahip olunan bilgilere dayanarak bireye
iliflkin yarg›da bulunmak, karar vermek uygun de¤ildir. Çünkü; bu bilgilerin yanl›
olma ve güvenilir olmama gibi tehlikeleri vard›r. Onun için, bu bilgilerin di¤er tek-
niklerle elde edilen bilgilerle bir arada kullan›lmas› daha do¤ru olur (Kuzgun,2000).

Sistemli gözlem, gözlemcinin sistematik bir biçimde bireyin belirli davran›fllar›n›
gözlemesidir. Dolay›s›yla sistemli gözlem, planl› ve amaçl› bir etkinliktir. Sistemli
gözlemle, bir bireyin belirli davran›fllar›n›n yan› s›ra, bir grup bireyin belirli bir dav-
ran›fl› gösterme durumu da gözlenebilir (Kuzgun,2000, Kepçeo¤lu,1989). Örne¤in;
ö¤retmenin, birkaç hafta boyunca dersde, Ayfle’nin arkadafllar›yla iliflkilerini gözle-
mesi. Anne baban›n S›la’n›n kardefline yönelik k›skanma davran›fllar›n› gözlemesi. 

Sistemli gözlemin etkili bir flekilde gerçeklefltirilmesi için; hangi davran›fl›n göz-
lenece¤i, kimin gözleyece¤i, ne zaman ve nerede gözlenece¤i, gözlemin nas›l ya-
p›laca¤› ve gözlemin nas›l kaydedilece¤ini içeren bir gözlem plan› yap›lmal›d›r.
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Sistemsiz gözlem, bireylerin
rastlant›sal olarak belli bir
durum ya da zaman dilimi
içerisinde yapt›¤› her türlü
davran›fl›n gözlenmesidir.
Bireye iliflkin bilgiler, bireyle
geçirilen yaflant›lara ba¤l›
olarak, rastlant›sal biçimde
elde edilen bilgilerdir

Sistemsiz gözlemde bireyin
her türlü davran›fl›
gözlenirken, sistemli
gözlemde planl› olarak 
sadece bireyin önceden 
belirlenmifl belirli davran›fl-
lar› ya da belli bir zaman 
dilimindeki davran›fllar› 
gözlenmektedir.



Gözlem sonuçlar› mutlaka kodlama listeleri, teyp, kamera gibi araçlar kullan›larak
kaydedilmelidir. Ayr›ca, gözlemler ev, okul, hastane, park gibi do¤al ortamlarda ya
da laboratuvar ortam›nda gerçeklefltirilebilir. Gözlem tekni¤iyle toplanan bilgilerin
güvenirli¤inin zay›f olmas› söz konusudur. Çünkü; gözlemcinin de¤er yarg›lar›, gö-
rüflleri, bak›fl aç›s›, beklentileri iflin içerisine girebilir ve sonuçlara hata kar›flabilir.
Onun için, gözlemcinin e¤itimli, çok dikkatli ve tarafs›z olmas› gerekir. Gözlemci,
gözlemi nas›l yapaca¤›n› bilmeli, davran›fl› gözlerken ve kaydederken kiflisel yan-
l›l›¤›n› ve e¤ilimlerini yans›tmamal›d›r. Ayn› zamanda, gözlem sonuçlar› di¤er tek-
niklerin sonuçlar›yla bir arada kullan›lmal›d›r (Kepçeo¤lu,1989, Kuzgun,2000, Öz-
güven, 1998).

Olay Kayd› 
Olay kayd› (anekdot), bireyin belirli bir ortamda gözlenen bir davran›fl›n›n objek-
tif bir biçimde ayr›nt›l› olarak betimlenmesidir (Kuzgun,2000,s.45). Olay kayd›la bi-
reye iliflkin dikkati çeken, tipik davran›fllar›n, gözlem sonuçlar› kaydedilmelidir.
Olay kayd› bireyin, gözlenen belirgin davran›fllar›na iliflkin objektif bilgiler sa¤-
lad›¤› için, bu bilgilerden bireyin pek çok özelli¤inin aç›klanmas›nda yararlan›-
labilir. Olay kayd›nda yer alan kay›tlar›n gözlemcinin bireyi etiketleme, yarg›-
lama amac› gütmeyen, yans›z ve objektif betimlemeleri olmas› oldukça önem-
lidir. Gözlemci, bir foto¤raf makinas› veya kamera objektifli¤iyle bireyin davra-
n›fl›n› kaydetmelidir (Yeflilyaprak,2006).

Bireyin gözlenilen davran›fl›n›n kayd›n›n tutulmas›nda, ilk önce bireyin kim-
li¤ini tan›t›c› bilgiler (gözlenenin ad›,soyad›, varsa numaras›, s›n›f› gibi), sonra
gözleyenin kimli¤i (ad›, soyad› ve görevi gibi), gözlemin gerçekleflti¤i yer ve za-
man, gözlenen davran›fl›n betimlemesi ve istenirse gözlemcinin yorumu (ve var-
sa önerileri) gibi bilgiler bulunmal›d›r. Bu amaçla bir bofl ka¤›t kullanabilece¤i
gibi, fleki 10.1’deki gibi de bireyin davran›fl›n› betimleyecek kadar genifllikte ya
da küçük bir kartda (dahi) olay kayd› formu biçiminde düzenlenebilir (Kepçe-
o¤lu,1989; Kuzgun,2000; Özgüven, 1998).

Yukar›daki form örne¤inden de görülebilece¤i gibi, gözlemcinin davran›fl› be-
timlemesi ve yorumlamas› birbirinden ayr›lm›flt›r. Dolay›s›yla bir olay kayd›nda,
gözlemcinin davran›fl› betimlemesi ve buna iliflkin yorumu mutlaka birbirinden ba-
¤›ms›z, ayr› bir biçimde kaydedilmelidir (Kepçeo¤lu,1989). Olay kayd›nda, davra-
n›fl›n betimlenmesi olabildi¤ince, gözlemden hemen sonra, somut ve öz bir biçim-
de yap›lmal›, bireyin hem sözel olan, hemde sözel olmayan ifadeleriyle hareketle-
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OLAY KAYDI FORMU

Gözlenen: Gözleyen:

Ad›,Soyad›:................................... Ad›,Soyad›:........................

S›nf, No :..................................... Görevi:...............................

Gözlemin Yap›ld›¤› Yer ve Zaman:..................................................................

DAVRANIfiIN OBJEKT‹F BET‹MLEMES‹: 

(burada bireyin davran›fl› objektif bir biçimde, yorum içermeksizin betimlenir)

Gözlemcinin Yorumu: (burada, gözlemcinin yorumu ve varsa önerileri belirtilir)

Olay kayd› bireyin belirli 
davran›fllar›n›n gözlenerek,
bu gözleme dayal› sonuçla-
r›n kaydedilmesi ifllemidir



rine yer verilmelidir. Olay kay›tlar›, okullarda, genellikle ö¤retmenler ve okul psi-
kolojik dan›flmanlar taraf›ndan tutulmaktad›r. Bu kiflilerin tuttu¤u olay kay›tlar›,
gizlilik esas›na göre ö¤renci dosyalar›nda saklanmal›d›r. Bu dosyalardaki bireylere
iliflkin olay kay›tlar›, bireye iliflkin de¤erlendirmeler yapmak için, tek bafl›na kulla-
n›lmamal›, di¤er tekniklerin bilgileriyle birlikte kullanmal›d›r. Yine, bireyin gelifl-
mesiyle birlikte, var olan kay›tlar›n da zaman içinde, geçerlili¤ini kaybedece¤i de
dikkate al›nmal›d›r (Kuzgun,2000; Özgüven, 1998).

Derecelendirme Ölçekleri
Gözleme dayal› tekniklerden bir di¤eriyse gözlem sonuçlar›n›n kaydedilmesinde
s›kl›kla kullan›lmakta olan derecelendirme ölçekleridir. Derecelendirme ölçekleri,
gözlemcinin bireyin gözlenen davran›fl› ya da özelli¤iyle ilgili, elde etti¤i bilgilere
iliflkin, yarg›lar›n› ya da de¤erlendirmelerini bir derece ifadesiyle belirtmesine da-
yanan ölçme araçlar›d›r (Kepçeo¤lu, 1989)

Dereceleme ölçeklerinde, gözlemciler ölçme konusu olan özellik ya da davra-
n›fl›n ne kadar oldu¤unu, bir ucu olumlu, di¤er ucu olumsuz yöne do¤ru gidecek
biçimde, süreklilik oluflturan bir ölçek üzerinde sözel ya da say›sal bir de¤er (ya
da her ikisini birlikte) kullanarak belirtirler (Selçuk,1999). Derecelendirme ölçek-
leri, gözlenilen özellik ya da davran›fl›n, bireyde ne ölçüde oldu¤unun belirlenme-
si yan› s›ra; ölçme arac› gelifltirmek, bireyler aras›nda seçim yapmak, bireyleri s›ra-
ya koymak, bireyleri de¤erlendirmek, bireylerin özelliklerini karfl›laflt›rmak gibi
amaçlarla da kullan›lmaktad›r (Yeflilyaprak,2006). Derecelendirme ölçeklerinden
e¤itim ortam›nda çok yararlan›lmakta, ancak çok çeflitli alanlarda da kullan›labil-
mektedir. Ayr›ca, gözlem sonuçlar›n› çok farkl› biçimlerde derecelendirmek de
olas›d›r ve s›kl›kla kullan›lan derecelendirme ölçekleri flu flekilde k›saca aç›klana-
bilir(Can,2002; Kuzgun,2000; Özgüven,1998):

1. Say›sal Derecelendirme Ölçe¤i: Bireyin belli bir özelli¤e sahip olma ya da
davran›fl› sergileme derecesi, sözel karfl›l›klar› önceden aç›kça tan›mlanm›fl belirli
say›lardan biriyle ifade edilir. Örne¤in; ö¤rencilerin da¤›n›kl›k al›flkanl›¤› “her za-
man da¤›n›k (5)”, “ço¤u zaman da¤›n›k (4)”, “Genellikle da¤›n›k (3)”, “ço¤u zaman
da¤›n›k (2)”, “her zaman da¤›n›k (1)” fleklinde ifade edilebilir. 

2. Grafiksel Derecelendirme Ölçe¤i: Gözlenilen özellik ya da davran›fl, de-
vaml›l›k gösteren bir do¤ru üzerinde belirtilir. Bu do¤ru, bir ucu olumsuz di¤er
ucu olumlu yönü gösterecek biçimde haz›rlan›r. Bu do¤ru istenirse basamaklara
ayr›larak kategorilendirilebilir. Ayn› zamanda, derecelendirmede kullan›lan do¤ru,
yatay ya da dikey biçimde de oluflturulabilir. Örne¤in; ö¤retmen ö¤rencilerin yar-
d›mlaflma özelli¤ini derecelendirmek için fiekil 10.2’de oldu¤u gibi, bir yatay do¤-
rulu grafiksel derecelendirme ölçe¤i kullanabilir.
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3. Betimsel Derecelendirme Ölçe¤i: Gözlenilen özellik ya da davran›fl, fark-
l› dereceler oluflturacak biçimde, bir dizi sözel betimlemesiyle belirtilir. Bu tür öl-
çekler, özellikle anket sorular› haz›rlamada çok s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Örne¤in;
ö¤retmen ö¤rencilerin dersdeki tart›flmalara kat›l›m davran›fl›n› afla¤›daki seçenek-
leri oluflturan derecelerden birini iflaretleyerek belirtebilir.

( ) Her zaman kat›l›r 
( ) Çok s›kl›kla kat›l›r 
( ) Genellikle kat›l›r 
( ) Pek kat›lmaz 
( ) Hiç kat›lmaz
Gözlem sonuçlar›n›n derecelendirme ölçekleri yoluyla kaydedilmesi s›ras›nda,

derecelendirme ifllemine baz› hatalar kar›flabilir. Örne¤in; gözlemcinin, bireyin
davran›fl›n› derecelendirirken bireyin gözlenen davran›fl› yerine, bireye iliflkin ön-
ceden var olan tutumlar›n›, yarg›lar›n› iflin içine kar›flt›rarak derecelendirmeyi ya-
pabilir (genelleme hatas›). Gözlemci, kiflisel yanl›l›k sergileyerek, bireylerin gözle-
nen davran›fl›n› oldu¤undan daha fazla gösterecek biçimde, cömertce derecelendi-
rebilir (cömertlik hatas›) ya da oldu¤undan daha az gösterecek biçimde cimrice
derecelendirebilir (cimrilik hatas›). Gözlemci bireylerin davran›fllar›n› uçlarda yer
alan derecelere yerlefltirmekten kaç›narak, orta derecelerde belirlemeye çal›flabilir
(merkeze y›¤ma hatas›). Derecelendirme ölçeklerine kar›flan hatalar, derecelendir-
me ölçeklerinin geçerlik ve güvenirli¤ini azalt›r (Kuzgun,2000; Özgüven,1998). Bu
nedenle derecelendirme ölçekleri oluflturmada, ö¤retmenler ya da psikolojik da-
n›flmanlar, ölçme arac› için aç›k bir amaç belirlemelidirler, direkt gözlenebilir olan
özellikleri ve davran›fllar› seçmelidirler, gözlenilecek özellikle aç›k ve do¤rudan
iliflkili maddeler yazmal›d›rlar ve ölçek için derecelendiriciler belirlemelidirler (ge-
nellikle minimum üç ve maksimum befl seçenekli) (Schmidt,2003). 

Ö¤retmen oldu¤unuzu düflünelim. S›n›f›n›zdaki çocuklar›n birbirlerine karfl› sayg› göster-
me davran›fllar›n› gözlemek istemifl olunuz. Derecelendirme ölçek çeflitlerini kullanarak
bu davran›fl› nas›l derecelendirebilirsiniz ?

Sosyometrik Teknikler
Sosyometrik teknikler, bir grup içerisindeki bireyler aras›ndaki sosyal iliflkileri, bi-
reylerin gruptaki sosyal durumlar›n› inceleyerek, gruplar›n sosyal dokusunu orta-
ya ç›karmaya çal›flan tekniklerdir. Ayn› zamanda bu teknikler, bireye iliflkin bilgi-
nin büyük ço¤unlukla bireyi tan›yan yak›n kiflilerin gözlemlerine dayanan ifadeler
olmas› nedeniyle gözlemsel teknikler içerisinde de s›n›fland›r›labilmektedir. Sosyo-
metrik tekniklerin bafll›calar› “sosyometri” ve “kimdir bu?” teknikleridir. 

Sosyometri
Sosyometri, bir grup içerisinde yer alan bireylerin birbirleriyle olan sosyal iliflkile-
rini ve gruplar›n sosyal yap›s›n› ortaya ç›karmaya çal›flan birey tan›ma tekni¤idir
(Kepçeo¤lu,1989,s.157). Bu teknikle, bireylerin bir grup içerisindeki sosyal davra-
n›fllar›n›n durumuna, grupta yer alan bireyler aras›ndaki iliflki biçimlerine, grup içe-
risindeki dinamiklerle (alt gruplar, klikler, liderler, d›fllananlar gibi) gruplar›n sosyal
dokusu ve bütünlü¤üne iliflkin bilgi elde edilebilir (Ça¤lar,1977;Özgüven,1998).

Sosyometri tekni¤i, de¤iflik çal›flma alanlar›nda farkl› amaçlarla kullan›labilmek-
tedir. Örne¤in; sosyometri, endüstri kurumlar›nda daha verimli bir çal›flma ortam›
oluflturarak üretimi artt›rmak ve sosyal iliflkileri gelifltirmek için kullan›labilir. Sos-
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yometri, özellikle e¤itim ortam›nda rehberlik hizmetlerinde psikolojik dan›flman-
larla ö¤retmenlerin yayg›n bir biçimde kulland›klar› bir tekniktir. Örne¤in; sosyo-
metri tekni¤iyle ö¤retmenlerin ve okul psikolojik dan›flmanlar›n›n ö¤renci iliflkile-
rini de¤erlendirmelerine ve akranlar› taraf›ndan en çok tercih edilen ö¤rencile-
ri ve sosyal olarak d›fllanan (yaln›z kalan) ö¤rencileri belirlemeleri olas›d›r
(Schmidt,2003). 

Sosyometri tekni¤inde; ilk önce grubun ya da s›n›f›n sosyal iliflkilerini ifade
edebilecekleri bir sosyometrik anketin haz›rlanmas› ve s›n›fa uygulanmas› gerekir.
Bu amaçla ö¤retmen, sonuçlar› hangi amaçla nerede kullanaca¤›na karar vere-
cektir. Buna yönelikde anket sorular› gelifltirmelidir. Örne¤in; bir ö¤retmen s›n›fta-
ki ö¤rencilerinin arkadafll›k iliflkilerini belirlemek için “s›n›fta en çok sevdi¤iniz üç
arkadafl›n›z›n isimlerini s›ras›yla yaz›n” biçiminde bir anket sorusu haz›rlayabilir.
Yine, s›n›fta çal›flma gruplar› oluflturmak için ya da birlikte çal›flmak isteyen ö¤ren-
cileri bir araya getirmek isteyen bir ö¤retmen de “s›n›fta en çok birlikte çal›flmak
istedi¤iniz üç arkadafl›n›z› belirleyiniz. Bunlar›n isimlerini tercih s›ras›na göre en
çok sevdi¤iniz: birinci s›raya yaz›n›z.” biçiminde bir aç›klama yapmal›d›r. (Dök-
men,1995; Ça¤lar,1977; Kuzgun,2000).

Sosyometrik anket sorusu haz›rland›ktan sonra uygulamaya geçilebilir. Bunun
için de ö¤rencilerin birbirini yeterince tan›mas› ya da ö¤retmenle ö¤rencilerin ara-
s›nda sayg› ve güvene dayal› iliflkilerin var olmas› gereklidir. Ö¤rencilere gerekli
aç›klamalar yap›ld›ktan sonra, ö¤rencilerden birbirine hiç bakmaks›z›n tercih s›ra-
s›na göre üç isimi s›ralamalar› (gerekirse daha az da yaz›labilir) istenir. Ö¤renciler
cevaplar›yla birlikte ka¤›da kendi isimlerini de yazarak, gizli bir biçimde ö¤retme-
ne iletirler. Daha sonra, sosyometrik anket sonuçlar›, hem sonuç tablosu hem de
sosyogram denilen grafiklerle haz›rlanarak gösterilebilir. Sonuç tablosunda ankete
kat›lan her bir ö¤rencinin isimleri hem sütuna (seçen) hem sat›ra (seçilen) ayn› s›-
rayla yaz›l›r ve her ö¤rencinin yapt›¤› tercih s›ras› rakamla tabloya ifllenir. Sosyog-
ram grafi¤inde ise bireylerin tercihleri grafiksel anlat›mla ifade edilir. Böylece ö¤-
retmen, grupta kimin kimi tercih etti¤ini, bu tercihlerin karfl›l›kl› olup olmad›¤›n›,
gruplaflmalar›, liderleri, d›fllananlar› aç›kça görebilir (Dökmen,1995; Ça¤lar,1977;
Kepçeo¤lu,1989). Sosyometrik tekni¤ini haz›rlamak ve kullanmak kolay olmas›na
ra¤men, okul psikolojik. dan›flmanlar› ve ö¤retmenlerinin onu kullan›rken dikkat-
li davranmalar› gerekir (Schmidt,2003).

Ö¤retmenin, sonuçlar› yorumlamas› ve amac›na uygun kullanmas› için okul da-
n›flman›yla iflbirli¤i yapmas› gerekir. Ö¤renciler uygulama öncesi bilgilerin gizli ka-
laca¤› konusunda ikna edilerek, güvenleri sa¤lanmal› ve anket cevaplar› ve sonuç-
lar› gizli tutulmal›d›r. Uygulama birbirini yeterince tan›yan ö¤rencilerin bulundu¤u
s›n›flarda yap›lmal›, uygulama uygun aral›klarla tekrarlanmal›d›r. Tekrar, farkl› an-
ket sorular›yla yap›lmal›, sorularda gerçek sosyal durumlar yer almal›, elde edilen
sonuçlar›n sadece ölçümün yap›ld›¤› ortam ve zaman için geçerli oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Uygulama, sosyometri konusunda bilgili, güven duyulan, iyi iliflkileri
olan ö¤retmenlerce uygulanmal›d›r. Böylece, ö¤rencilerin içten cevap vermeleri
sa¤lanabilir (Ça¤lar,1977; Kepçeo¤lu,1989; Türküm,2002).

Kimdir Bu?
Kimdir Bu? tekni¤i; bir grup ya da s›n›f içerisinde, bireyin kendisini ve grubun di-
¤er üyelerini nas›l gördü¤ünü, nas›l alg›lad›¤›n›, bireyle di¤er grup üyeleri aras›n-
da nas›l bir sosyal iliflki bulundu¤unu, gruptaki bireylerin di¤er üyeler taraf›ndan
ne gibi özellikleriyle tan›nd›klar›n› ortaya koyar (Kepçeo¤lu,1989; Özgüven,1998).
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ortaya koyan bir sosyometrik
tekniktir



Kimdir bu? tekni¤inin, haz›rlanmas›, uygulanmas› ve sonuçlar›n›n de¤erlendi-
rilmesi oldukça kolay bir tekniktir. Özellikle e¤itim ortam›nda rehberlik hizmetle-
ri çerçevesinde çok s›kl›kla kullan›l›r. Kimdir bu ? tekni¤inde ilk önce bir liste ha-
z›rlan›r, dan›flman ya da ö¤retmen, s›n›ftaki ö¤rencilerin özelliklerini yans›tacak
biçimde hem olumlu, hem olumsuz olarak bir tak›m tipik kiflilik özelliklerini, dav-
ran›fl biçimlerini düz ya da soru cümleleri halinde tan›mlar. Uygulamada ö¤renci-
lerden, bu listedeki ifadelerin her birinin karfl›s›na, s›n›fta bu özelliklere en uygun
olan kiflilerin isimlerinin yaz›lmas› istenir. Bu özelliklere en uygun kifli olarak ö¤-
renci kendini tan›ml›yorsa bu özellik karfl›s›na “kendim” diye belirtir. Ayr›ca, ö¤-
renciler bir özelli¤in karfl›s›na birden fazla kifliyi belirtebilir ya da s›n›fta uygun bi-
risi yoksa bofl b›rakabilir (Kuzgun,2000; Türküm,2002,s.148). Örne¤in; Kimdir bu?
özelliklerine iliflkin örnek cümleler ve bu cümlelere iliflkin s›n›ftaki bir ö¤rencinin
olas› cevaplar›,

1. Her zaman düzensiz olan (kimdir bu ? ) Esra
2. Her zaman düzenli olan (kimdir bu ? ) Kendim 
3. Herkes taraf›ndan be¤enilmeyen (kimdir bu ? ) Veli, Mehmet
4. Herkes taraf›ndan be¤enilen (kimdir bu ?) -
..........
19. S›n›f›n huzurunu bozan (kimdir bu ? ) Esra
20. S›n›f›n neflesini artt›ran (kimdir bu ?) Ayd›n

Kimdir bu? listesi s›n›ftaki ö¤rencilere uygulan›rken ö¤rencilerin cevaplar›n›
gizlice vermeleri sa¤lanmal›, güven verilmelidir. Ö¤rencilerin cevaplar› topland›k-
tan sonra, cevaplar yorumlanmak üzere tablolar halinde düzenlenir. Bu amaçla sa-
t›rlar›na ö¤renci isimleri, sütunlar›na özellikler yaz›lan bir tablo haz›rlan›r. Bu tablo-
ya bütün cevaplar ifllenir. Böylece, bireyin kendisini hangi özelli¤e kaç kez ve bafl-
kalar›n›n bireyi hangi özelli¤e kaç kez yazd›¤› belirlenmifl olur ve sonuçlar yorumla-
n›r. Böylece, dan›flman ya da ö¤retmen, bireyin kendisini nas›l alg›lad›¤›n›, s›n›ftaki
arkadafllar› taraf›ndan nas›l alg›land›¤›n› ve s›n›ftaki ö¤rencilerin hangi özellikleriyle
ne oranda betimlendi¤ini ortaya ç›karm›fl olur (Özgüven,1998; Yeflilyaprak,2006). 

Drama ve Oyun Teknikleri
Bu tür teknikler, bireyi tan›mak ve bireye iliflkin bilgi toplamak için draman›n
ve oyunun kullan›ld›¤› tekniklerdir. Bu tekniklerin bafll›calar› psikodrama, sos-
yodrama ve oyundur. 

Psikodrama
Psikodrama; bireyin kendisi için üzüntü ve s›k›nt› veren bir sorununu ya da içsel
yaflant›s›n›, bir grup karfl›s›nda oynamas›d›r (Kepçeo¤lu,1989,s.189). Psikodrama-
da bireyler, sorunlar›na iliflkin içsel yaflant›lar›n› tiyatrodaki gibi bir grup karfl›s›n-
da oynayarak ifade etmektedirler. Böylece, bireyler sorunlar›n›, bir grup karfl›s›n-
da paylaflarak, sorunlar›na iliflkin alg›lamalar›n› aç›¤a ç›karmakta, sorunlar›n ne-
denlerine iliflkin daha çok fark›ndal›k kazanmaktad›rlar. Psikodramada, bir yöneti-
ci dan›flman ve bir grup birey vard›r. Psikodrama oturumunda grubu oluflturan bi-
reylerden istekli olan biri, kendi sorununu bafl oyuncu olarak oynar. Ve birey bu
sorununu oynarken, grubun baz› üyeleri yard›mc› oyuncu olarak, oyunda geçen
çeflitli rolleri oynarlar. Baz› üyeleri de oyunun bir parças› olarak seyirci olurlar.
Oyunun sonras›nda tüm bireyler oyun süresince yaflad›klar›n› paylafl›rlar. Oyun
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içerisindeki duygular›n›, oyundan nas›l etkilendi¤ini, de¤erlendirmelerini, yorum-
lar›n› birbirleriyle paylafl›rlar (Dökmen,1995; Özgüven,1998). Bu amaçla, psikolo-
jik yard›m hizmetlerinde psikodrama s›kl›kla kullan›labilmektedir. Bu nedenle psi-
kodrama tekni¤inin kullan›lmas› özel bir e¤itim ve uzmanl›k gerektirir. Psikodra-
may› gerçeklefltirecek dan›flman, psikodrama konusunda yeterli bir bilgi birikimi-
ne, deneyim ve yaflant›ya sahip olmal›d›r. Bu yeterlili¤e sahip olmayan kifliler psi-
kodramay› kullanmamal›d›r.

Sosyodrama
Sosyodrama, bir grup bireyin, ortak bir biçimde, yaflad›klar› sosyal içerikli bir ola-
y› ve bu olayla ilgili rolleri, bir izleyici grup karfl›s›nda, do¤al bir biçimde, gerçek
yaflamdaki gibi oynamalar›n› gerektiren bir tekniktir (Kepçeo¤lu,1989; Özgü-
ven,1998). Sosyodrama tekni¤i, grubun ortak bir biçimde yaflad›¤› sorunu daha iyi
tan›malar›n›, bu sosyal soruna iliflkin de¤iflik bak›fl aç›lar› görmelerini ve sosyal be-
cerilerini artt›rarak gerçeklefltirmeyi amaçlar. Sosyodramada, ilk önce bir grup ve
bu grubun yaflad›¤› sosyal bir sorun belirlenir. Örne¤in; ailedeki bireylerin sorum-
luluklar›, birlikte ifl görme, okul personeliyle ö¤renci iliflkileri, ailedeki iletiflim bi-
çimleri, çevredekilere isteklerini ifade edebilme, yeni bir gruba kat›lma, baflkalar›-
na sayg› gösterme gibi çok çeflitli sosyal içerikli sorunlar ya da durumlar sosyodra-
mada ele al›nabilir. Sorun belirlendikten sonra roller ve rollerin oyuncular› belirle-
nerek oyun, izleyiciler karfl›s›nda gerçek yaflamdaki gibi do¤al bir biçimde oyna-
n›r. Yönetici kifli, oyunun gerçekleflmesini sa¤lar ve oyun içindeki düzenlemeleri
yapar. Oyunun sonunda, izleyiciler de dahil tüm bireyler oyuna iliflkin görüfllerini,
de¤erlendirmelerini, yorumlar›n› paylafl›rlar. Böylece bireyler, soruna iliflkin anla-
y›fl ve sosyal becerilerini gelifltirirler. Sosyodrama tekni¤i, okul ortam›nda yeterli
bir bilgi birikimine sahip ö¤retmenler ve psikolojik dan›flmanlar taraf›ndan ö¤ren-
cilerin sosyal becerilerinin gelifltirilmesine yönelik kullan›labilir (Kepçeo¤lu,1989;
Özgüven,1998; Tan,1992).

Pikodrama ve sosyodrama aras›ndaki farkl›l›klar, sizce neler olabilir?

Oyun
Oyun; çocu¤un, içinde bulundu¤u çevreyi tan›mas›n›n, sosyalleflmesinin ve gelifl-
mesinin bir yoludur. Dolay›s›yla, okulöncesi ve ilkö¤retim okullar›nda ö¤retmen-
ler çocuklara ö¤renme yaflant›lar› düzenlemede ve onlar›n biliflsel ve psikososyal
yönlerden geliflmelerini sa¤lamada oyun etkinliklerinden yararlanmaktad›rlar. Ge-
rekti¤inde, çocuklar›n çeflitli davran›fllar›n› ya da sorunlar›n› çözümlemede anne
babalar›yla iflbirli¤i kurabilir ve gerekti¤inde uzman bir psikolojik dan›flmandan
yard›m al›nmas›n› sa¤layabilir. Ayr›ca ilkö¤retimde, okul psikolojik dan›flmanlar›,
s›kl›kla dil becerileri s›n›rl› olan ö¤rencileriyle iliflkiler kurmak için, oyunu kullan›r-
lar ve ö¤rencilerin okul, aile ve arkadafllar›na iliflkin görüfllerini toplarlar
(Schmidt,2003). Bu oyunlar içerisinde, çocuklar›n davran›fllar›n› gözleyerek, onlar
hakk›nda bilgi sahibi olabilir. Oyun, ö¤retmenler taraf›ndan, okul ortam›nda ö¤-
rencileri gelifltirmede kullan›lan bir araç olmakla birlikte, ayn› zamanda, çocukla-
r›n çeflitli duygusal sorunlar›na, uyum güçlüklerine psikolojik yard›mlar sa¤lamak
amac›yla psikolojik dan›flmanlar ve psikologlar taraf›ndan da kullan›lan bir teknik-
tir. Oyun terapisi olarak da adland›r›lan bu oyun tekni¤i, çocuklarla çal›flmada de-
neyimli ve yeterlili¤e sahip dan›flmanlar taraf›ndan psikolojik yard›mlar sa¤lamak
amac›yla kullan›lmal›d›r (Kepçeo¤lu,1989; Özgüven,1998). 
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Bir ö¤retmen, sorumluluk
duygusu, dayan›flma,
iflbölümü, yard›mlaflma,
sayg›, arkadafll›k iliflkileri
gibi konularda çocuklar› 
gelifltirmek amac›yla oyun
etkinlikleri düzenleyebilir.
Böylece, onlar hakk›nda bilgi
toplayarak, onlar› da tan›r.



Kullan›lan Di¤er Teknikler
Bireyi tan›mak ve bireye iliflkin bilgi toplamak amac›yla çok çeflitli tekniklerden
yararlan›labilmektedir. Bu çerçevede, bu ünitede izlenen s›n›flama kapsam›nda
yukar›da aç›klamalar› yap›lan teknikler d›fl›nda, çok çeflitli baflka teknikler de bire-
yi tan›mada kullan›lmaktad›r. Afla¤›da, bireyi tan›mada s›kl›kla kullan›lan di¤er tek-
niklerden baz›lar› (olay incelemesi, ev ziyaretleri ve bibliyoterapi teknikleri) k›sa-
ca aç›klanmaktad›r.

Olay ‹ncelemesi
Olay incelemesi (vak’a incelemesi), bir bireyi tüm yönleriyle detayl› bir biçimde
derinli¤ine inceleyerek analiz etmeyi ya da rapor etmeyi gerektiren bir tekniktir
(Kepçeo¤lu,1989,s.194).

Olay incelemesinin temel amac›, bireyin davran›fllar›na sebep olan faktörleri
belirleyerek, bu faktörler aras›ndaki iliflkileri ortaya koymakt›r. Bu nedenle olay in-
celemesi tekni¤i, klinik psikoloji ve psikiyatri alan›nda çok s›kl›kla kullan›lmakta-
d›r (Özgüven,1998; Y›ld›r›m,2002). Ayn› zamanda. olay incelemesi, tekni¤i e¤itim
ortam›nda rehberlik hizmetleri çerçevesinde okul psikolojik dan›flmanlar› taraf›n-
dan kullan›labilen bir tekniktir. Bu teknikle, ö¤rencilerin ya da çocuklar›n duygu-
sal s›k›nt›lar›, akademik güçlükleri, uyum güçlükleri gibi problemleri ve bu prob-
lemlerin nedenleri ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bunun için de psikolojik da-
n›flman, ö¤rencinin tan›t›c› kimlik bilgileri, e¤itim geçmifli ve okul yaflant›lar›, aile
özellikleri ve iliflkileri, sa¤l›k durumu, fiziksel özellikleri, arkadafll›k iliflkileri, yete-
nekleri, kayg›lar›, rahats›zl›k veren yaflant›lar›, beklentileri gibi tüm yönlerine ilifl-
kin bilgileri çeflitli yollarla bireyin kendisinden ve çevresinden toplar. Daha sonra,
bireye iliflkin bilgileri analiz eder, de¤erlendirir ve bireyin mevcut problemlerinin
nedenlerini belirlemeye çal›flarak, gerekli önerileri ve yard›mlar› düzenler. Gerek-
ti¤inde psikolojik dan›flman, gerekti¤inde baflka uzmanlarla birlikte, bireye iliflkin
bilgileri de¤erlendirebilir (Kepçeo¤lu,1989; Kuzgun,2000; Ceyhan,2002). 

Ev Ziyaretleri
Ev ziyaretleri, rehberlik hizmetleri çerçevesinde psikolojik dan›flman ve ö¤retmen-
lerin kat›l›m›yla ö¤rencilerin evlerine yap›lan ziyaretleri içeren bir tekniktir. Bu tek-
nik, ö¤rencileri daha iyi tan›mak, onlar›n aile yaflant›s›na iliflkin bilgi sahibi olmak
ve baz› davran›fllar›n›n nedenleri hakk›nda bilgi elde etmek gibi amaçlarla yap›l›r.
Ev ziyaretleri çerçevesinde, psikolojik dan›flman ve ö¤retmenler, ö¤rencinin yafla-
d›¤› yer, çal›flma olanaklar›, ailenin durumu ve koflullar›, ailenin çocu¤a karfl› tu-
tumlar›, ailenin de¤erleri ve e¤itime iliflkin bak›fl aç›s› gibi çok çeflitli bilgileri gö-
rüflme yoluyla ve yerinde gözleyerek elde ederler. Ev ziyaretleri, görüflme tekni¤i
konusunda gerekli becerilere sahip psikolojik dan›flman ve ö¤retmenlerin birlikte
kat›l›m›yla bilgi toplama ve gözlem amaçl› gerçeklefltirilmeli, ö¤rencinin evinde
herhangi bir de¤ifliklik yapma amac› tafl›mamal›d›r. Bu teknikte ziyaretler planlan-
mal›, aile önceden haberdar edilmeli, ziyaret s›ras›nda etiketleyici, yarg›lay›c›, elefl-
tirici de¤erlendirmelerden kaç›nmal›, ziyaret sonras› edinilen izlenimler ve bilgiler
objektif bir biçimde kaydedilmelidir (Kepçeo¤lu,1989; Yeflilyaprak,2006) Ancak,
ev ziyaretleri zaman al›c› olup, her zaman gerçeklefltirilmemektedir. Bu nedenle ev
ziyaretleri yerine psikolojik dan›flmanlar ve ö¤retmenler ço¤unlukla ö¤rencilerin
anne babalar›yla okul ortam›nda görüflmeler gerçeklefltirmektedirler.
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Olay incelemesinde, tek bir
bireyin derinlemesine analizi
gerçeklefltirilmektedir

Ev ziyaretleri, ö¤rencileri ya
da çocuklar› daha iyi
tan›mak, onlar›n aile
yaflant›s› hakk›nda bilgi
edinmek gibi amaçlarla 
ö¤rencilerin evlerine yap›lan
ziyaretleri kapsar



Bibliyoterapi
Bibliyoterapi, bireylerin yaflad›klar› çeflitli sorunlarla ilgili olarak, o sorunlarla ya-
k›ndan iliflkili çeflitli materyalleri ya da kaynaklar› okuyarak bilgilenmelerine daya-
nan bir tekniktir (Ke¤çeo¤lu,1989,s.203). Bibliyoterapi tekni¤i, okullarda psikolo-
jik dan›flmanlar taraf›ndan rehberlik hizmetleri çerçevesinde, ö¤rencilerin sahip ol-
du¤u sorunlar›n fark›na varmas›n›, bu sorunlar hakk›nda bilgilenmelerini ve böy-
lece, kendi sorunlar›na kendilerinin yard›m etmelerini sa¤lamak amac›yla kullan›l-
maktad›r. Bu çerçevede psikolojik dan›flmanlar, ö¤rencilerin sorunlar›n› tan›yarak,
gerçekten bu sorunla ilgili bilgilenilebilecek, yararlan›labilecek kaynaklar varsa ö¤-
rencilere, herhangi zorlama olmaks›z›n öneriler yapabilir. Birey okuma konusun-
da istekli olmal›d›r ve okumaya zorlanmamal›d›r. Ö¤rencilerin yapaca¤› okumalar
onlarla paylafl›labilirler (Kepçeo¤lu,1989; Tan,1992). Ayr›ca, yeterli bilgi ve beceri-
lere sahip ö¤retmenler, rehberlik hizmetleri çerçevesinde ö¤rencilerin çeflitli konu-
larda kendilerini gelifltirmeleri, kendilerini daha iyi tan›malar› ve bilinçlenmeleri
amac›yla bu konularla yak›ndan ilgili kaynaklar› onlar›n okuyarak bilgilenmelerini
sa¤lamaya çal›flabilirler.

20710. Ünite  -  Bi rey i  Tan›ma Teknik ler i

Bibliyoterapi, bireylerin
yaflad›klar› çeflitli sorunlarla
ilgili olarak, o sorunlarla
yak›ndan iliflkili çeflitli 
materyalleri ya da kaynaklar›
okuyarak bilgilenmelerine
dayanan bir tekniktir
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Bireyi tan›ma teknikleri:

Bireyi tan›mak için bireyin çeflitli özelliklerine

iliflkin bilgi toplamak gerekmektedir. Bireye ilifl-

kin bilgi toplamak amac›yla okullarda rehberlik

hizmetleri çerçevesinde bireyi tan›ma teknikleri

kullan›lmaktad›r. Bireyi tan›ma teknikleri, testler

ve test d›fl› teknikler olmak üzere iki genel bafl-

l›kta grupland›r›labilir. Testler, çok farkl› amaç-

larla kullan›lmakta olup, çeflitli özellikleri ölçen

çok say›da test vard›r. Testler, dikkate al›nan öl-

çütlere göre çok çeflitli biçimlerde s›n›fland›r›la-

bilmektedir. Testler, genel olarak ölçmek üzere

haz›rland›¤› özelli¤e, amac›na ve kullan›ld›klar›

alanlara göre maksimum yeterlilik testleri (bafla-

r› testleri ve yetenek testleri) ve davran›fl testleri

(kiflilik testleri, ilgi envanterleri, tutum ölçekleri)

olarak s›n›flanabilir. Ayr›ca, test d›fl› tekniklerde

genel olarak gözlem ve gözleme dayal› teknik-

ler, sosyometrik teknikler, kendini ifade etmeye

dayal› teknikler, drama ve oyun teknikleri ve kul-

lan›lan di¤er teknikler ana bafll›klar› alt›nda grup-

land›r›labilir.

Testler hangi amaçlarla kullan›labilir?

Testlerin kullan›m amaçlar› ya da ifllevleri, genel
olarak, bireyin seçimi, bireylerin s›n›flanmas›, uy-
gulanan yöntemlerin de¤erlendirilmesi ve bilim-
sel araflt›rma hipotezlerinin incelenmesi olarak
belirtilebilir. E¤itim ortam›nda, özellikle rehber-
lik hizmetlerinde testler flu amaçlarla kullan›labi-
lir: Ö¤rencilerin kendilerini daha iyi tan›malar›n›
sa¤lamak; geleceklerine iliflkin yordamalarda bu-
lunmak; sorunlara yol açan sebepleri ortaya ç›-
karmak; ihtiyaçlar› belirlemek; hizmetlerin etkili-
li¤ini de¤erlendirmek; özel ihtiyaçlar› ve prob-
lemleri tesbit etmek; okul baflar›s› hakk›nda bilgi
toplamak; baflar›s›zl›klara karfl› önlemler gelifltir-
mek; okul içi ya da okul d›fl›nda yerlefltirme hiz-
meti sa¤lamak; ö¤rencilerin kendilerine iliflkin
alg›lamalar› ve geliflimleri hakk›nda bilgilenme-
leri sa¤lamak. 

Testlerin kullan›m›na iliflkin temel ilkeler:

Bireyi tan›ma amac›yla testlerin kullan›lmas›nda
baz› temel ilkeler vard›r. Bunlar k›saca flunlard›r:
Testler, ölçmek üzere haz›rland›¤› amac›na uy-
gun bir biçimde kullan›lmal›d›r. Testler, bir ölç-
me arac›nda bulunmas› gerekli geçerlilik, güve-
nirlilik ve kullan›l›fll›k gibi niteliklere sahip olma-
l›d›r. Testler, bireyi tan›mada kullan›labilecek
araçlardan sadece bir grubudur. Testler, belli bir
amaç do¤rultusunda kullan›lmal› ve test sonuçla-
r› bireye iliflkin di¤er bilgilerle bir arada de¤er-
lendirilmelidir. Testler, kullan›lan test konusun-
da uzman kifliler taraf›ndan kullan›lmal› ve yeter-
li bilgi ve beceriye sahip olmayan kiflilerce kulla-
n›lmamal›d›r. 
Test sonuçlar›, testin gerektirdi¤i ilkelere uygun
olarak elde edilmeli, yorumlanmal› ve sonuçlar›n
kimlerle nas›l paylafl›laca¤›na etik kurallar dikka-
te al›narak karar verilmelidir. Test sonuçlar› bi-
reyleri etiketleyici biçimde kullan›lmamal› ve ifa-
de edilmemelidir. 

Özet
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Test d›fl› tekniklerin hangi amaçlarla e¤itim or-
tam›nda kullan›labilece¤i:
Görüflme tekni¤i, e¤itim ortam›nda ö¤rencileri
tan›mak ve böylece, onlara yard›mc› olmak ama-
c›yla kullan›l›r. Otobiyografi, ö¤rencilerin kendi-
lerini ifade etmelerinin bir arac› olarak kullan›l›r.
Problem tarama listesi ile bireylerin ö¤renmesini,
geliflimini ve uyumunu etkileyen çeflitli problem-
ler ve problem alanlar› belirlenerek, bireylerin
bu problemlerine çözüm yollar› getirilmeye çal›-
fl›l›r. Gözlem tekni¤i; çocuklar›n ve ö¤rencilerin
geliflimlerini ve davran›fllar›n› aç›klamada e¤itim,
psikoloji ve psikolojik dan›flma alan›nda s›kl›kla
kullan›lan bir bilgi toplama arac›d›r. Gözlem so-
nuçlar›n›n de¤iflik biçimlerde kaydedilmesini
içermektedir. Bu tekniklerin bafll›calar› gözlem,
olay kayd› ve derecelendirme ölçekleridir. Sos-
yometrik teknikler (sosyometri ve kimdir bu?),
bir grup içerisindeki bireyler aras›ndaki sosyal
iliflkileri gruplar›n sosyal dokusunu ortaya ç›kar-
maya çal›flan tekniklerdir. Psikodramada birey-
ler, sorunlar›n› bir grup karfl›s›nda paylaflmakta,
sorunlar›na iliflkin alg›lamalar›n› aç›¤a ç›karmak-
ta, sorunlar›n nedenlerine iliflkin daha çok far-
k›ndal›k kazanmaktad›rlar. Sosyodrama tekni¤i,

grubun ortak bir biçimde yaflad›¤› sorunu daha
iyi tan›malar›n›, bu sosyal soruna iliflkin de¤iflik
bak›fl aç›lar› görmelerini ve sosyal becerilerini
artt›rarak gerçeklefltirmeyi amaçlar. Oyun, ö¤ret-
menler taraf›ndan okul ortam›nda ö¤rencileri ge-
lifltirmede kullan›lan bir araç olmakla birlikte, ay-
n› zamanda, çocuklar›n çeflitli duygusal sorunla-
r›na, uyum güçlüklerine psikolojik yard›mlar sa¤-
lamak amac›yla psikolojik dan›flmanlar ve psiko-
loglar taraf›ndan da kullan›lan bir tekniktir. Olay
incelemesinin temel amac›, bireyin davran›fllar›-
na sebep olan faktörleri belirleyerek, bu faktör-
ler aras›ndaki iliflkileri ortaya koymakt›r. Ev ziya-
retleri, ö¤rencileri daha iyi tan›mak, onlar›n aile
yaflant›s›na iliflkin bilgi sahibi olmak ve baz› dav-
ran›fllar›n›n nedenleri hakk›nda bilgi elde etmek
gibi amaçlarla yap›l›r. Bibliyoterapi tekni¤i, okul-
larda psikolojik dan›flmanlar taraf›ndan rehberlik
hizmetleri çerçevesinde, ö¤rencilerin sahip oldu-
¤u sorunlar›n fark›na varmas›n›, bu sorunlar hak-
k›nda bilgilenmelerini ve böylece, kendi sorun-
lar›na kendilerinin yard›m etmelerini sa¤lamak
amac›yla kullan›lmaktad›r.

4
N
A M A Ç



210 Rehber l ik

1. Ö¤retmenin 8-C s›n›f›n›n Matematik dersi için çok-
tan seçmeli haz›rlam›fl oldu¤u test, ne tür bir testtir?

a. Genel yetenek testi 
b. Özel yetenek testi 
c. Standart baflar› testi
d. Ö¤retmen yap›m› baflar› testi
e. Davran›fl testi

2. Güzel sanatlarda e¤itim alacak bireyleri belirlemek
üzere gerçeklefltirilen girifl s›nav›nda hangi testin önce-
likle uygulanmas› daha uygun olur ?

a. Standart baflar› testi
b. Genel yetenek testi
c. Özel yetenek testi
d. ‹lgi envanterleri
E. Kiflilik testleri

3. Bir yabanc› dil kursunda ö¤rencilerin seviyelerine gö-
re yerlefltirilmesi amac›yla gerçeklefltirilen s›navda kulla-
n›lan testin temel amac› afla¤›dakilerden  hangisidir ?

A. S›n›flama
B. Seçme
C. Teflhis etme
D. ‹htiyac› belirleme
e. Hipotez test etme

4. Testlerle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Testler, bireylerin özelli¤ini di¤er bireylerle kar-

fl›laflt›rmaya izin verir.
b. Ögrencilerin meslek seçimine yard›mc› olmak

amac›yla testler kullan›labilir. 
c. Norm, her bir bireyin test uygulanmas› sonu-

cunda elde etti¤i de¤erdir.
d. Testlerden, belli amaçlar için bireyleri gruplara

ay›rmada yararlan›labilir.
e. Test, standart hale getirilmifl bir dizi uyar›c›

grubudur.

5. Ö¤rencilerin kitap okuma al›flkanl›¤›n› merak eden
ö¤retmenler, bunun için tüm ö¤rencilere ayn› anda ve
k›sa bir sürede uygulanabilecek ve de¤erlendirebilecek
bir ölçme arac› olarak afla¤›daki bireyi tan›ma teknikle-
rinden hangisini uygulamal›d›r?

a. Otobiyografi
b. Görüflme
c. Gözlem
d. Sosyodrama
e. Anket

6. Okul psikolojik dan›flmanlar› taraf›ndan bir ö¤renci-
nin tüm yönleriyle derinlemesine incelenmesi ne tür bir
bireyi tan›ma tekni¤inin kullan›ld›¤›n› gösterir ?

a. Olay kayd›
b. Olay incelemesi
c. Gözleme dayal› teknikler
d. Psikodrama ve sosyodrama
e. Ev ziyaretleri 

7. Ö¤retmenin ö¤rencilerin belirli davran›fllar›n› siste-
matik bir biçimde gözlemesi ne tür bir tekniktir?

a. Sistemli gözlem
b. Olay kayd›
c. Sistemsiz gözlem
d. Derecelendirme ölçe¤i 
e. Kimdir bu?

8. Otobiyografi ne tür bir tekniktir?
a. Tipik davran›fl test tekni¤i
b. Gözleme dayal› test d›fl› teknik
c. Kendini ifade etmeye dayal› teknik
d. Sosyometrik teknik
E. Drama ve oyun tekni¤i

9. Sosyometri tekni¤i nedir?
a. Ö¤rencinin davran›fllar›n›n gelifligüzel oldu¤u

gibi gözlenmesidir.
b. Grup içerisindeki davran›fllar›n sistemli gözlem

kullan›larak belirlenmesidir.
c. Bireyin davran›fllar›n›n bir grup içerisinde görü-

flülmesidir. 
d. Bir grubun yaflad›¤› sosyal bir sorunun grup ta-

raf›ndan oynanmas›d›r. 
e. Bir grup içerisindeki bireylerin sosyal iliflkileri-

nin ortaya ç›kar›lmas›d›r. 

10. Ö¤retmenin, ö¤rencilere da¤›tt›¤› ankette, ayda ne
kadar s›kl›kla sinemaya gittiklerini sormas› ve hemen
alttaki bofllu¤a rakamla yazmalar›n› istemesi ne tür bir
anket sorusudur?

a. Kapal› uçlu
b. Aç›k uçlu
c. Kapal›-aç›k uçlu kar›fl›m›
d. Aç›k-kapal› uçlu kar›fl›m›
e. Derecelendirmeli 

Kendimizi S›nayal›m
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Emrah, bir eski ö¤retmenini anlat›yor: “Herhalde s›n›f-
la olan iliflkisi bu kadar kötü olan bir ö¤retmenle ders
yapmak az ö¤renciye nasip olmufltur. Bir sene boyun-
ca s›n›ftaki ö¤rencilerin yar›s›na bile ismi ile hitap ede-
meyen, derse kat›l›m sa¤lamak için gerçek bir çaba har-
camayan bir ö¤retmen için iyi bir ö¤retmen denemez.
S›n›fa karfl› tutum ve davran›fllar› ile ö¤rencilerinden
sevgi ve sayg› kazanamad›¤›ndan biz ö¤rencilerine kar-
fl› tek yapt›r›m gücü ise nottu. 
Ço¤u zaman s›n›ftaki gürültü kaynaklar›n› engelleye-
meyen ve dolay›s›yla ö¤rencilerini derse karfl› güdüle-
yemeyen bir ö¤retmendi. Zaten derse karfl› güdülenme-
yen ö¤rencileri ile göz temas›na girmeyip, sabit bir ses
tonu ve tek düze bir anlat›m yaparak ö¤rencilerini iyi-
ce dersten so¤utuyordu. Belki de iyi bir alan bilgisine
sahip bir ö¤retmendi. Fakat bu bilgiyi aktarmak için ge-
rekli olan özelliklere sahip de¤ildi. Ö¤rencilerini yete-
rince tan›m›yor ve onlar› tan›mak için bir çaba içerisine
ise hiç girmiyordu. Bu nedenle, ö¤rencilerine iyi bir
e¤itim veremedi.
Di¤er bir ö¤retmenim ise ö¤renim yaflam›mdaki en iyi
ö¤retmenlerimden biriydi. Kendisi ö¤rencilerle iyi iliflki
kurabildi¤inden onlar› çok iyi tan›r ve iyi anlafl›rd›. Böy-
lelikle s›n›f›n sevgisini ve sayg›s›n› kazanmas›n› bildi.
Ses tonunu iyi kullan›r, böylelikle dersten s›k›lmam›z›
ve ilgimizin da¤›lmas›n› engellerdi. Tahtay› kullan›fl bi-
çimi ve güzel yaz›s› bizlerin derse olan ilgisini olumlu
yönde etkilerdi. Ö¤rencileri ile göz temas›n› çok iyi ku-
rar, böylelikle konunun anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›n› anlar-
d›. Konular› anlat›rken tart›flma ortam›n› oluflturmaya
özen gösterip, hatalar›m›z› birbirimize buldururdu. Ken-
dini yenileyen, dergilere yaz›lar yazan bir ö¤retmendi.
Ö¤rencilerini iyi tan›d›¤›ndan kimin dersi kaynatmaya
çal›flaca¤›n› bilir ve bu ö¤rencilere pek f›rsat tan›mazd›.
Derste olan tutum ve davran›fllar› ile ö¤rencilerin sayg›
ve sevgisini kazanm›fl, ö¤rencinin derste aktif olmas›n›
sa¤layan, mesajlar›n› jest ve mimikleri ile de biz ö¤ren-
cilerine iyi aktarm›fl iyi bir ö¤retmendi.

1. d  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflar› Testleri” bölümünü
gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yetenek Testleri” bölümü-
nü gözden geçiriniz.

3. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Testlerin ‹fllevleri” bölümü-
nü gözden geçiriniz.

4. c  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Testler” bölümünü gözden
geçiriniz.

5. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anket” bölümünü gözden
geçiriniz.

6. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Olay incelemesi” bölümü-
nü gözden geçiriniz.

7. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gözlem” bölümünü göz-
den geçiriniz.

8. c  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Otobiyografi” bölümünü
gözden geçiriniz.

9. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyometri” bölümünü göz-
den geçiriniz.

10. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anket” bölümünü gözden
geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Bireylerin yeterliliklerini ölçmek üzere yetenek ve ba-
flar› testleri kullan›labilmektedir. Örne¤in ö¤rencilerin
genel zihin güçlerini ölçmek için genel yetenek testleri
ve belirli sanat dallar› veya spor gibi alanlara iliflkin ka-
pasitelerini ölçmek üzere özel yetenek testleri kullan›-
labilmektedir. Bireylerin belirli konulardaki ö¤renmele-
rini veya bilgilerini ölçmek üzere standart ülke çap›nda
bir s›nav yap›l›yorsa, bu s›navda kullan›lan test bir stan-
dart baflar› testidir. Oysa, ‹ngilizce dersine iliflkin ö¤ret-
menin yapt›¤› aras›nav veya dönemsonu s›nav›nda kul-
lan›lan ölçme arac› ise bir tür ö¤retmen yap›s› baflar› tes-
tidir. Çünkü, sadece bu ö¤retmenin o s›n›f› için geçerli-
dir. Bireylerin belirli alanlara yönelik ilgilerini belirlemek
için ilgi envanterleri, belirli konulara veya kiflilere yöne-
lik tutumlar›n› ölçmek için tutum ölçekleri ve bireylerin
belirli kiflilik özelliklerini tesbit etmek için de kiflilik en-
vanterleri gibi ölçme araçlar›n› kullanmak olas›d›r. 

S›ra Sizde 2

E¤itim kurumlar›nda, bireylerin her yönden geliflimini
sa¤lamak temel amaçt›r. Bu nedenle, bireylerin gelifli-
mini etkin bir biçimde sa¤lamak için uygun ortamla-
r›n ö¤rencilerin niteliklerine dayal› olarak oluflturul-
mas› gerekir. Bu da, ö¤rencilerin özelliklerinin e¤itim
personeli taraf›ndan tan›nmas›n› ve ö¤rencilerin de
bu özelliklerinin fark›nda olmas›n› gerektirir. Bunu
sa¤lamak için de, e¤itim ortam›nda zaman zaman ge-
rekti¤inde metin belirtilen amaçlar çerçevesinde çe-
flitli testler kullan›l›r. Bu testlerin sonuçlar›na göre
e¤itim ortam› oluflturulur ve test sonuçlar› uygun bir
biçimde ö¤renciler ile paylafl›l›r. 

S›ra Sizde 3

Bir ö¤retmen olarak s›n›f›n›zdaki çocuklar›n birbirleri-
ne karfl› sayg› gösterme davran›fllar›n› derecelendirmek
için say›sal, grafiksel ve betimsel derecelendirme ölçek-
lerini kullanabilirisiniz. Nas›l m› ? S›n›ftaki her çocu¤un
di¤er çocuklara karfl› sayg› gösterme davran›fllar›n› “çok
iyi”, “iyi”, “orta”, “kötü”, “çok kötü” derecelerinden bi-
riyle (betimsel dercelendrime), veya 5 en olumlu ucu
(çok iyi) 1 en olumsuz ucu (çok kötü) ifade edecek bi-
çimde bir yatay çizgi üzerinde 1 ile 5 aras›ndaki bir ra-
kam› kullanarak (yatay grafiksel derecelendirme), veya
sözel karfl›l›¤› önceden belirlenmifl (5=çok iyi, 4=iyi,
3=orta, 2=kötü, 1=çok kötü) say›lardan birini kullana-
rak (say›sal derecelendirme) yapabilirsiniz. 

S›ra Sizde 4

9-A s›n›f›n›n s›n›f rehber/dan›flman ö¤retmeni olarak
öncelikle bir tür anket olan Ö¤renci Tan›ma Formu ve-
ya Anket haz›rlayabilirsiniz veya okuldaki önceden ha-
z›rlanm›fl bir formu veya anketi kullanabilirsiniz. Kendi-
nizin haz›rlad›¤›n›z› düflünürsek; anketinizde kapal› uç-
lu, aç›k uçlu, kapal› uçlu derecelendirmeli, aç›k-kapal›
uçlu kar›fl›m› türünde soru türlerine yer verebilirsiniz.
Bunun için, ünite bafl›ndaki formdaki soru örneklerini
inceleyebilirsiniz. Ayr›ca, konunun anlafl›lmas› aç›s›n-
dan zaman zaman gazete ve dergilerde ç›kan anket ör-
neklerini inceleyerek buradaki soru türlerinin hangileri-
nin kullan›ld›¤›n› da belirlemeye çal›flabilirsiniz. 

S›ra Sizde 5

Anlafl›labilece¤i gibi sosyodrama, psikodramadan baz›
farkl›l›klar göstermektedir. Temel bir farkl›l›k olarak,
psikodrama bir bireyin kendi sorununa yönelik iken,
sosyodrama grubun ortak bir sosyal sorununa yönelik-
tir. Böylece, psikodaramada birey kendi sorununu ge-
tirmiflse kendi sorununa iliflkin rolü oynarken, sosyod-
ramada sosyal bir durum içerisindeki bir baflkas›n›n ro-
lünü oynamaktad›r. Psikodrama, rehberlik hizmetleri
çerçevesinde okullarda ve tedavi amaçl› olarak psiki-
yatride bu tekni¤in e¤itimini alm›fl uzamanlar taraf›n-
dan kullan›lmakta olan bir tekniktir. Sosyodrama tekni-
¤i, okul ortam›nda yeterli bir bilgi birikimine sahip ö¤-
retmenler ve psikolojik dan›flmanlar taraf›ndan ö¤renci-
lerin sosyal sorunlar›na iliflkin düflüncelerinin ve görüfl-
lerinin gözlenmesine, sosyal becerilerinin gelifltirilmesi-
ne yönelik kullan›labilir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Rehberlik’te Örgüt,
Personel ve
Yeni Yönelimler

Yukar›daki flema rehberik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin il çap›ndaki örgüt
yap›s›n› göstermektedir. Bu örgüt yap›s›nda da anlafl›laca¤› gibi il rehberlik ve psi-
kolojik dan›flma hizmetleri çeflitli birimlerin iflbirli¤i ile yürütülmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu ünite sonunda,

Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri Bakanl›k Merkez Örgütü’nün ya-
p› ve ifllevlerini kavrayabilecek,
Rehberlik hizmetlerinin il ve ilçelerdeki örgütlenmesini kavrayabilecek,
‹l ve ilçe rehberlik örgütlerinde kimlere ne tür görevler düfltü¤ünü aç›klayabi-
lecek,
Okul rehberlik örgütü’nün yap›s›n›, iflleyiflini kavrayabilecek ve okul rehber-
lik ekibinin rollerini s›ralayabilecek,
Rehberlik hizmetlerindeki yeni yönelimleri kavrayabileceksiniz.

N

N
N

N

N

11



• G‹R‹fi
• REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ BAKANLIK ÖRGÜTÜ
• REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ ‹L VE ‹LÇE ÖRGÜTÜ
• OKUL REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ ÖRGÜTÜ 
• REHBERL‹K H‹ZMETLER‹NDE YEN‹ YÖNEL‹MLER

Örnek Olay

Ahmet Bey göreve yeni atanm›fl genç bir okul müdürüydü.Daha önce müdür yar-
d›mc›l›¤› görevinde de bulunmufltu.Ona göre müdür yard›mc›lar›n›n üstünde her
zaman çok ifl yükü vard› ve flimdi bunu düzeltmenin zaman› gelmiflti. Okulda
müdür yard›mc›s› olarak görev yapt›¤› için biliyordu ki iki müdür yard›mc›s›n›n
okuldaki bunca iflin hakk›ndan gelmesi hiç de kolay de¤ildi. Kendince flöyle dü-
flündü: “Nas›l olsa iki tane de psikolojik dan›flman›m›z var. Müdür yard›mc›lar›-
n›n görevlerinin bir bölümünü okul rehberlik servisindeki psikolojik dan›flmanlar-
dan birine aktar›rsam, iflleri yoluna koymufl olurum.” Bu düflünceyle okul rehber-
lik servisinde görevli dan›flmanlardan daha genç olan Y›ld›z Han›m’› odas›na ça-
¤›rarak, ona nazik bir biçimde psikolojik dan›flmanl›¤›n yan› s›ra, bundan böyle
bir müdür yard›mc›s› gibi kimi görevleri de yerine getirece¤ini anlatmaya bafllad›.
Mehmet Bey’in okul psikolojik dan›flman›na vermek istedi¤i ek görevler aras›nda,
ö¤rencilerin devam çizelgelerini tutmak, notlar›n› deftere ifllemek, karnelerini dü-
zenlemek gibi kimi görevler de vard›.

Psikolojik dan›flman Y›ld›z Han›m müdürü dinledikten sonra gülümseyerek
flöyle dedi:
- Say›n Müdürüm, sizi gayet iyi anl›yorum. Ne var ki böylesi bir uygulama, oku-

lumuzdaki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinden alaca¤›m›z verimi
ciddi bir biçimde tehlikeye sokacakt›r. Bu sorunu baflka bir flekilde çözmek ge-
rekir. Çünkü; benim sorumlulu¤umdaki psikolojik dan›flmanl›k göreviyle bana
vermek istedi¤iniz görevler ba¤daflmaz. Esasen ilgili yönetmeliklerde de bu du-
rum aç›kça belirtilmifltir.

- Mehmet Bey ile psikolojik dan›flman aras›ndaki görüflme karfl›l›kl› bir sayg› için-
de bir süre daha devam etti. Psikolojik dan›flman, Mehmet Bey’le konuflurken
Mehmet Bey elindeki bir kitapç›¤a göz at›yordu ve bir yandan da psikolojik da-
n›flman› bafl›yla onayl›yordu.Sonunda psikolojik dan›flmana gülümseyerek ve
elindeki kitapç›¤›n kapa¤›n› göstererek flöyle dedi:

- “Burada yaz›l› olan her fleyi dikkatlice okuyaca¤›m. Beni bu konuda ayd›nlat-
t›¤›n›z için size müteflekkirim. Beni yanl›fl bir ifl yapmaktan al›koydunuz.”
Okul Müdürünün elindeki kitapç›¤›n üzerinde flöyle bir bafll›k vard›: Rehberlik

ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤i...
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Anahtar Kavramlar
• Rehberlik Örgütü 
• Rehberlik ‹l Örgütü
• Rehberlik Merkezi 

• Okul Rehberlik Örgütü
• Rehberlik Merkez Örgütü 
• ‹l Dan›flma Komisyonu

‹çindekiler



G‹R‹fi
Rehberli¤in temel ilkelerinden biri de hizmetlerin örgütlü, planl›, sistematik ve
profesyonel düzeyde sunulmas› gere¤idir. Bu gereklilik do¤rultusunda Türk E¤i-
tim Sistemi’ndeki psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin nas›l örgütlenece-
¤i ve rehberlikte kimlerin ne tür hizmetleri yerine getirece¤i, rehberlik uygulama-
lar›n›n bafllang›c›ndan bu yana yönetmeliklerde dile getirilmifltir. Zaman içinde bu
yönetmelikler günün koflullar›na ve gereksinimlere göre yeniden düzenlenmifltir.
Geçmiflten günümüze e¤itim sistemimizdeki rehberlik ve psikolojik dan›flma hiz-
metlerini düzenleyen befl yönetmelik yay›nlanm›flt›r. 16.12.1985 tarihine yay›nla-
nan dördüncü yönetmelik, 17.04.2001 tarihli ve 24376 say›l› Resmi Gazetede yay›n-
lanan son yönetmelikle yürürlükten kald›r›lm›flt›r. “Milli E¤itim Bakanl›¤› Rehberlik
ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤i”, ad›yla yay›nlanan son rehberlik
yönetmeli¤i, “il ve ilçe düzeyindeki psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri,
rehberlik ve araflt›rma merkezleriyle e¤itim ö¤retim kurumlar›ndaki rehberlik ve
psikolojik dan›flma servislerinin kuruluflu, görevleri ve iflleyifline iliflkin esaslarla bu
kurumlarda çal›flan personelin görevlerini kapsamaktad›r” (MEB;2001).

Bu ünitede rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin Milli E¤itim Bakanl›-
¤› düzeyinde nas›l örgütlendi¤i aç›kland›ktan sonra, 17.04.2001 tarihli son yönet-
melik çerçevesinde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin il düzeyindeki
örgütlenmesi ele al›nm›fl, bu ba¤lamda milli e¤itim müdürlükleri çat›s› alt›nda yer
alan rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerine iliflkin kurulufllarla, hizmetin ye-
rine getirilmesinde görev ve sorumluluk üstlenen görevlilere de¤inilmifltir. Bunun
yan› s›ra, ünitenin son bölümünde Türkiye’de Rehberlik Ve Psikolojik Dan›flma
Hizmetlerinin daha etkili bir biçimde sunulabilmesi amac›yla ilk ve ortaö¤retim ku-
rumlar›nda 2006/2007 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanmaya bafllanan s›n›f reh-
berlik programlar›na da de¤inilmifltir. 

REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ BAKANLIK ÖRGÜTÜ
Türkiye’de e¤itim ve ö¤retim hizmetleriyle ilgili her türlü düzenlemelerin ve uygu-
lamalar›n yetki ve sorumlulu¤u Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n yetkisindedir. Dolay›s›yla
ülke çap›ndaki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin yürütülmesi, düzen-
lenmesi ve gelifltirilmesinden de birinci derecede sorumlu olan kurum, Milli E¤itim
Bakanl›¤›d›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesindeki rehberlik hizmetleriyle ilgili üst
örgütse, Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim, Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Ge-
nel Müdürlü¤ü’dür. 30.04.1992 gün ve 3797 say›l› yasayla kurulan Genel Müdürlük
ülke genelindeki hizmetlerinin yan› s›ra, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetle-
rinden de sorumlu bulunmaktad›r.

Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, genel müdü-
rün yan› s›ra, iki genel müdür yard›mc›s›, üç daire baflkan› ve bu daire baflkanl›k-
lar›na ba¤l› çeflitli flube müdürlüklerinden oluflan bir örgüt yap›s›na sahiptir.

Genel Müdürlü¤ün örgüt flemas› afla¤›da flekil: 11.1’de gösterilmifltir.
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Bakanl›k örgüt flemas›nda da görüldü¤ü gibi, Milli E¤itim Bakanl›¤› Merkez Ör-
gütünde rehberlik hizmetlerinden birinci derecede sorumlu kifli, Özel E¤itim Reh-
berlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürüdür. Genel Müdürün iki yard›mc›s›n-
dan biri kendisine ba¤l› bulunan ‹dari ‹fller Daire Baflkanl›¤› bünyesinde verilen
hizmetlerden, di¤eriyse Rehberlik Daire Baflkanl›¤› ile Özel E¤itim Daire Baflkan-
l›klar›n›n görev alanlar›ndaki rehberlik ve özel e¤itim hizmetlerinden sorumludur-
lar. Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› tüm kurum ve kurulufllardaki psikolojik dan›flma
ve rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak, yerine getirilecek olan etkinliklerin organi-
zasyonundan, planlanmas›ndan ve eflgüdümünden, Rehberlik Daire Baflkanl›¤›n›n
gözetiminde, bu daireye ba¤l› yedi flube sorumludur. Rehberlik Daire Baflkanl›¤›
bünyesindeki flubelerse Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri fiubesi, Okul öncesi ve
‹lkö¤retim Rehberlik fiubesi, Orta ö¤retim ve Yayg›n E¤itim Rehberlik fiubesi, Özel
S›n›flar ve Kaynaflt›rma fiubesi, Ölçme Araçlar› fiubesi, D›fl ‹liflkiler ve Projeler fiu-
besi, Ö¤renci ‹flleri fiubesi gibi flubeler oluflturur (Türküm,2003,s.259).

REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ ‹L VE ‹LÇE ÖRGÜTÜ
17 Nisan 2001 tarihinde yay›nlanan, Milli E¤itim Bakanl›¤› Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤i, il ve ilçe genelinde tüm rehberlik hizmetlerinin
eflgüdüm ve bütünlük içinde yerine getirilmesi için, bu hizmetlerin Milli E¤itim
Müdürlü¤ü çat›s› alt›nda örgütlenmesini hükme ba¤lam›flt›r. ‹lgili yönetmeli¤e gö-
re, il Milli E¤itim Müdürlüklerindeki rehberlik hizmetleri örgütlenmesi flekil 11.2’.
de gösterilmifltir.

fiekilde görüldü¤ü gibi, il milli e¤itim müdürlüklerinde, milli e¤itim müdürlü¤ü-
ne ba¤l› rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle görevli bir müdür yard›mc›-
s› ya da flube müdürü bulunmaktad›r. Milli E¤itim Müdürü ya da rehberlik hizmet-
lerinden müdür ad›na yetkili ve sorumlu olan müdür yard›mc›s› ya da flube müdür-
lü¤üne ba¤l› bulunan Rehberlik Araflt›rma Merkezi, Okul Müdürlükleri ve ‹l Dan›fl-
ma Kurulu gibi organlar örgüt flemas›n› oluflturan di¤er organlard›r. ‹l rehberlik ör-
gütündeki birimlerin yetki ve sorumluluklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
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‹l Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› ve fiube Müdürü
Milli E¤itim Bakanl›¤› Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤inin
17. maddesinde Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› ve fiube Müdürünün rehberlikle il-
gili görevleri hakk›nda aynen flu ifadeler ter almaktad›r. “Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma Hizmetleri Bölümünden sorumlu Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› ve flube
müdürü, il ve ilçe genelindeki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle ilgili
etkinliklerin bütünlük içerisinde planlanmas›, programlanmas›, eflgüdümü ve yü-
rütülmesinden Milli E¤itim Müdürü ad›na yetkili ve sorumludur. Milli e¤itim müdür
yard›mc›s›/flube müdürünün görevlendirilmesinde rehberlik ve psikolojik dan›flma
alan›nda e¤itim görmüfl olanlar›n; bu nitelikteki elemanlar›n bulunmamas› duru-
mundaysa alan›n özelli¤i dikkate al›narak Milli E¤itim Müdürlerince görevlendirme
yap›l›r.” 

Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤i’nde il düzeyindeki
psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin, bir bütünlük içinde planlanmas›,
programlanmas›, eflgüdümü ve yürütülmesi için, Milli E¤itim Müdürü ad›na, reh-
berlik hizmetlerinden sorumlu bir Müdür Yard›mc›s› ya da fiube Müdürü’nün gö-
revlendirilmesini hükme ba¤lanmaktad›r. Söz konusu Yönetmeli¤in 18.maddesin-
deyse Rehberlik Hizmetleri Müdür Yard›mc›s› ve fiube Müdürü’nün görevleri flu
flekilde s›ralanmaktad›r:

• Bakanl›kla kurumlar aras›ndaki haberleflme ve eflgüdümü sa¤lar, gelen ya-
z›lar› ilgili kurumlara ulaflt›r›r ve sonuçlar›n› izler.

• ‹l ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerini yürüten kurum-
lar›n bütçe ifllerini yürütür.

• Rehberlik ve araflt›rma merkezleriyle e¤itim ö¤retim kurumlar›ndaki rehber-
lik ve psikolojik dan›flma servislerinin her türlü personel gereksinimini be-
lirler ve yerel olanaklarla karfl›lanamayan gereksinimlerin Bakanl›¤a bildiril-
mesini sa¤lar.

• Rehberlik ve araflt›rma merkezleriyle rehberlik ve psikolojik dan›flma hiz-
metleri servislerinde görevli personelin il içi atamalar›nda komisyon üyesi
olarak görev al›r ve atamalara iliflkin Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi Müdür-
lüklerini bilgilendirir.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin
aç›lmas› için gerekli inceleme, planlama, de¤erlendirme çal›flmalar›n› ve ku-
rulun. ifllemlerini yürütür.
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• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin
yer, donat›m, araç gereç gibi her türlü gereksinimlerini sa¤lar.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri il dan›flma komisyonuna kat›l›r,
bu komisyonun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini ve al›nan kararlar›n
zaman›nda Bakanl›¤a iletilmesini sa¤lar.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri il dan›flma komisyonunda al›nan
kararlar›n uygulanmas›na iliflkin gerekli çal›flmalar› yürütür.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle ilgili çerçeve programlar›n›n
uygulanabilmesi için, gereksinimlerin karfl›lanmas›, eflgüdümün oluflturul-
mas› gibi, destek hizmetleri sa¤lar.

• ‹l ve ilçelerde bulunan e¤itim ö¤retim kurumlar›n›n yönlendirilmesinde reh-
berlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin organizasyonunu ve eflgüdümü-
nü sa¤lar.

• Rehberlik ve araflt›rma merkezi taraf›ndan gönderilen rehberlik ve psikolo-
jik dan›flma servislerinin y›ll›k rapor ve programlar›n›n de¤erlendirilmesine
iliflkin raporla, rehberlik ve araflt›rma merkezine ait çal›flma raporlar›n›n ve
programlar›n›n incelenerek bunlar›n her y›l ekim ay› sonuna kadar Bakanl›-
¤a gönderilmesini sa¤lar.

• Bölüm personelinin görevlendirilmesini, ifl bölümünü rehberlik ve psikolo-
jik dan›flma hizmetleriyle ilgili kurumlar ve okullarla eflgüdüm içinde çal›fl-
mas›n› sa¤lar.

Bir müdür yard›mc›s› ya da flube müdürünce yerine getirilmesi beklenen bütün
bu görevlerin oldukça genifl, kapsaml› olmas›n›n yan› s›ra, profesyonel ve bilgi be-
ceri gerektirdi¤i de aç›kt›r. Bu nedenle Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nce rehberlik ve
psikolojik dan›flma hizmetleriyle görevlendirilen Müdür Yard›mc›s›na ya da fiube
Müdürüne, bu görevler d›fl›nda baflka sorumluluklar yüklenmemesi yerinde ola-
cakt›r. Öte yandan, ilgili yönetmelikte de belirtildi¤i gibi, bu hizmetlere atanacak
olan görevlilerin rehberlik ve psikolojik dan›flma alan›nda ö¤renim görmüfl olanlar
aras›ndan seçilmesine özen gösterilmelidir.

‹ldeki her türden e¤itim hizmetinde oldu¤u gibi, rehberlik hizmetlerinde de li-
derlik rolünü üstlenmifl bir yetkili olarak, Milli E¤itim Müdürü öncelikle bu iki ko-
flulu yerine getirmeli, bununla birlikte, sorumluluk alan›ndaki kurumlarda rehber-
lik hizmetlerini yürütmekle görevli personeli sürekli olarak desteklemeli ve cesa-
retlendirmelidir.

‹l Dan›flma Komisyonu
“Rehberlik hizmetleri, sadece rehberlik ve psikolojik dan›flma alan›nda uzman ki-
flilerce yürütülemeyecek derecede kapsaml›d›r; bu nedenle branfllar, meslekler ve
pozisyonlar aras› iflbirli¤i ve eflgüdümü gerektirir (Türküm, 2003, s.261). 

‹lgili yönetmeli¤in 19. maddesine göre Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hiz-
metleri ‹l Dan›flma Komisyonu’nun amac›, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmet-
lerini il düzeyinde planlamak ve kurumlar aras› iflbirli¤ini sa¤lamakt›r.

Yönetmeli¤e göre eylül ve haziran aylar›nda olmak üzere y›lda en az iki
kez toplanmas› gereken bu komisyonun, Milli E¤itim Müdürü, Milli E¤itim Mü-
dür Yard›mc›s› ya da fiube Müdürü’nün baflkanl›¤›nda, flu üyelerden oluflmas›
gerekmektedir:

• ‹lde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinden sorumlu Milli E¤itim
Müdür Yard›mc›s› ya da flube Müdürü,

• ‹lçelerde fiube Müdürleri,
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• Rehberlik ve araflt›rma merkezi müdürü ya da müdürleri,
• Rehberlik ve araflt›rma merkezlerindeki rehberlik ve psikolojik dan›flma hiz-

metleri bölüm baflkanlar›,
• ‹lkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›ndan seçilen birer okul müdürü metro-

pol ilçelerde metropolü oluflturan ilçelerden birer okul müdürü,
• De¤iflik türden e¤itim ö¤retim kurumlar›ndaki rehberlik ve psikolojik dan›fl-

ma servislerinde çal›flan en az üç psikolojik dan›flman.

Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri il dan›flma komisyonunun bafll›ca amac› ne-
dir?

Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Yönetmeli¤inin 20. maddesindeyse komisyo-
nun görevleri flöyle s›ralanmaktad›r:

• Eylül ay›nda yap›lacak toplant›da, il ve ilçelerde yap›lmas› düflünülen reh-
berlik ve psikolojik dan›flma çal›flmalar›na iliflkin gerekli ihtiyarlar› belirle-
mek, çal›flmalarla ilgili önerileri de¤erlendirmek ve bunlar›n sa¤lanmas› yö-
nünde karar almak.

• Haziran ay›nda yap›lacak olan toplant›da il ve ilçelerde yap›lan Rehberlik ve
psikolojik dan›flma çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› de¤erlendirerek, sonraki ö¤re-
tim y›l› için önerilerde bulunmak.

Komisyonun ayr›ca söz konusu toplant›larda al›nan kararlar›n ildeki Rehberlik
ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Bölümünce Bakanl›¤a gönderilmesinin sa¤lama-
s› gerekmektedir.

Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi Müdürlükleri
Türkiye’deki Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerinin say›s› giderek artarak 2007 y›-
l›nda 88’e ulaflm›flt›r. Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleriyle ilgili son Yö-
netmelikte, ‹l Rehberlik Örgütü organlar›ndan Rehberlik ve Araflt›rma Merkezinin
iki bölümden olufltu¤u belirtilmektedir. Daha önceki yönetmelikte bölüm say›s›
beflken bu yönetmelikte rehberlik ve psikolojik dan›flma bölümü ve özel e¤itim
bölümü olmak üzere iki bölüm öngörülmektedir.

Rehberlik ve araflt›rma merkezlerinin örgüt yaps› hangi ögelerden oluflur?

Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi Müdürlü¤ü’nün örgüt yap›s›, müdür, müdür
yard›mc›s›, rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri bölüm baflkanl›¤› ve özel
e¤itim bölüm baflkanl›klar›ndan oluflmaktad›r. Müdür ile müdür yard›mc›s›n›n gö-
revleri yönetmeli¤in 23. ve 24. maddelerinde, bölüm baflkanl›klar›n›n görevleriyse
27. maddede tan›mlanm›fl, bulunmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra, yönetmeli¤in
29,30,31,32. maddelerinde, rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri bölümüyle
özel e¤itim bölümünün görevleri ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nmaktad›r. Bunlardan
rehberlik ve psikolojik dan›flma bölümünün görevleri afla¤›da aç›klanmaktad›r.

Rehberlik Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri
Bölümü
Bölüm baflkan›n›n yönetiminde yeteri kadar psikolojik dan›flman, psikometrist,
e¤itim programc›s› ve sosyal çal›flmac›dan oluflan rehberlik ve psikolojik dan›flma
hizmetleri bölümünün görevleri, yönetmeli¤in 30. Maddesinde flu flekilde s›ralan-
maktad›r:
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• Merkezin çal›flma alan›nda yer alan e¤itim ö¤retim kurumlar›n›n özellik, ka-
deme ve türlerine göre ayr› ayr› olarak rehberlik hizmetleri çerçeve progra-
m›n› önceki uygulama sonuçlar›yla ilgili e¤itim ö¤retim kurumlar›n›n da gö-
rüfllerini alarak haz›rlar. Ders y›l› bafllamadan en az bir ay önce, ilgili e¤itim-
ö¤retim kurumlar›na ulaflt›r›r.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisleri elemanlar›yla üniversiteler ve ilgi-
li kurulufllarla iflbirli¤i yaparak ö¤rencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal ba-
k›mlardan dengeli ve sa¤l›kl› bir flekilde kapasitelerini gelifltirmeleri, yap›c›
ve yarat›c› olmalar›, özelliklerini tan›malar› ve de¤erlendirmeleriyle bu yön-
de mesleki ve e¤itsel rehberlikte bulunulmas› için grup rehberlik etkinlikle-
rine yönelik programlar haz›rlar ve uygulanmas›nda okullara gerekli yar-
d›mlarda bulunur.

• E¤itim kurumlar›n›n rehberlik ve psikolojik dan›flma servislerinden gelen
ö¤rencilerle çeflitli kurum ve kurulufllardan gönderilen ya da bireysel olarak
merkeze baflvuran bireyleri kabul eder, dosya açar ve gerekli psikolojik yar-
d›m hizmetini verir.

• Bölümün hizmetleri kapsam›nda, yardim talebinde bulunanlara iliflkin çeflit-
li psikolojik, sosyal ve di¤er ilgili bilgileri, olabildi¤ince, ilk ellerden sa¤lar,
verilecek hizmetin niteli¤ine göre çeflitli psikolojik ölçme araçlar›n› bilimsel
standartlar›na göre uygular.

• Psikolojik yardim hizmeti verilenlerin aile, okul, arkadafl gibi sosyal çevre-
siyle olan iliflkilerinin de¤erlendirilmesi de yap›l›r.

• Bölüme baflvuran ve hizmet verilen ö¤renci ya da bireylere iliflkin gerekli
bilgi ve kay›tlar› içeren bir dan›flan dosyas›, bilimsel standartlara uygun ola-
rak tutulur.

• Toplanan bilgilerle yap›lacak inceleme sonucunda, baflvurana verilecek reh-
berlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerine iliflkin de¤erlendirme yap›l›r ve
karara var›l›r.

• De¤erlendirme sonucuna göre ö¤renci ya da bireyin gereksinimi olan reh-
berlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri verilir,bireysel ya da grupla psikolo-
jik dan›flma hizmeti gereken durumlarda, mesleki formasyonu bu hizmeti
vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir, uzman eleman yoksa baflvura-
n›n ilgili kurumlara sevki yap›l›r.

• Hizmet verilen ö¤renci ve bireylerle ilgili olarak, merkez d›fl›na verilecek
bilgilerde, bireyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek beyan ve yorumlardan
kaç›n›l›r.

• Çal›flma alan› kapsam›nda bulunan e¤itim kurumlar› dahilinde yönlendirme-
ye iliflkin rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerini, servislerle ilgili ku-
rum ve kurulufllar›n da görüfllerini alarak planlar, yürütülmesi için gerekli
eflgüdümü sa¤lar.

• Bölümün görevlerine iliflkin konularda, çevrenin gereksinimlerini belirle-
mek, hizmetleri gelifltirmek, niteli¤i ve verimi artt›rmak için araflt›rmalar ya-
par, bunlar›n sonuçlar›ndan yararlan›r, yetkili ve ilgililerine iletir.

• Ö¤rencilerin yöneltilebilecekleri üst ö¤renim kurumlar›, ifl alanlar› ve mes-
leklere iliflkin bilgileri kapsayacak, onlar›n çeflitli alanlardaki geliflimlerini
destekleyecek yay›nlar haz›rlar ve e¤itim ö¤retim kurumlar›na ulaflt›r›r.

• E¤itim ö¤retim kurumlar›ndaki rehberlik ve psikolojik dan›flma servislerini
program dahilinde ziyaret eder, hizmetle ilgili konularda servis elemanlar›
ve okul yönetimine rehberlikte bulunur, gereksinim ve sorunlar› belirleye-
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Rehberlik ve araflt›rma
merkezindeki rehberlik ve
psikolojik dan›flma
hizmetleri bölümünde,
psikolojik dan›flman, e¤itim
programc›s›, sosyal
çal›flmac› ve psikometristler
görev al›rlar.



rek çözümü için gerekli konular› bölüm baflkan›na bildirir.
• Görev bölgesindeki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri servis ele-

manlar›yla gerekli durum ve ilgili konularda toplant›lar düzenler, toplant›
sonunda belirtilen hususlarla ilgili gerekli önlemleri al›r ve sonuçlar›n› izler

• Hizmetlerde kullan›lacak psikolojik ölçme araçlar›yla di¤er araç ve teknikle-
rin tespiti, ço¤alt›m›, sa¤lanmas›, gelifltirilmesi ve servislere da¤›t›m› için, il
düzeyinde yap›labilecek çal›flmalar› planlar, yürütür ve sonuçland›r›r.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri servis elemanlar›, okul yönetici-
leri, s›n›f ö¤retmenleri için, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri ala-
n›ndaki görevleriyle ilgili uygulamalara iliflkin bilgi ve becerilerini art›r›c›
konferans, panel gibi toplant›larla çeflitli hizmet içi e¤itim etkinlikleri düzen-
ler. Gerekti¤inde üniversite ve ilgili kurulufllardan eleman sa¤lar. Söz konu-
su etkinlikleri ailelere yönelik olarak da düzenler.

• Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel geliflmeleri izler ve uygulamalarda ya-
rarlan›r. Bölüm hizmetlerinin yürütülmesinde, yeterli say›da personel bulun-
mad›¤›nda, gerekli atamalar yap›l›ncaya kadar, bölüm elemanlar›n› mesleki
formasyonlar›na ve niteliklerine en yak›n hizmetlerin yürütülmesinde görev-
lendirilir, Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri bölümünde farkl› alan-
larda uzmanlaflm›fl görevlilerce yerine getirilecek olan bu görevler, bölümü
oluflturan hizmetlerin uzmanl›k alanlar›na göre de ayr›ca detayland›r›lm›fl
bulunmaktad›r.

Örne¤in; yönetmeli¤in 36. maddesi psikolojik dan›flman›n, 37. maddesi psikolo-
gun, 38. maddesi psikometristin, 39. maddesi e¤itim programc›s›n›n, 40. maddesi ise
sosyal çal›flmac›n›n görevlerini ayr›nt›l› bir biçimde tan›mlanm›fl bulunmaktad›r.

OKUL REHBERL‹K H‹ZMETLER‹ ÖRGÜTÜ
Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤inin 43. maddesi “resmi ve
özel e¤itim kurumlar›nda rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerini yürütmek
üzere, rehberlik ve psikolojik dan›flma servisi kurulmas›n› ve bu serviste ö¤renci
say›s›na göre yeteri kadar eleman görevlendirilmesini” öngörmektedir. Psikolojik
dan›flma ve rehberlik servisinin yan› s›ra yönetmelik, ayr›ca her okulda rehberlik
psikolojik dan›flma hizmetleri yürütme komisyonu da öngörmektedir. Bu komisyo-
nun oluflumu ve göreviyle okul rehberlik örgütünde, kimlere, ne tür görev ve so-
rumluluklar düfltü¤ü, yönetmeli¤in 45. ve 52. maddeleri aras›nda yer alan madde-
lerde afla¤›da belirtildi¤i gibi ele al›nm›fl bulunmaktad›r.

Okul rehberlik örgütünü, bir okuldaki rehberlik ve psikolojik dan›flma servisi
ile okul rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri yürütme komisyonu ad› alt›nda
iki kurulufl oluflturmaktad›r. Bunun yan› s›ra okulda rehberlik hizmetlerinde etkin
roller üstlenen, müdür yard›mc›lar› ile s›n›f rehber ö¤retmenleri de okul rehberlik
örgütü içinde yer al›rlar. Okul rehberlik ve psikolojik dan›flma servisinde, psikolo-
jik dan›flma ve rehberlik alan›nda e¤itim görmüfl alan uzmanlar görev yaparlar. Bu
servis, okuldaki psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin planlan›p yürütül-
mesinden birinci derecede sorumlu olan kurulufltur. Rehberlik ve psikolojik dan›fl-
ma hizmetlerinin yerine getirilmesindeyse okul müdürü, müdür yard›mc›s›, koor-
dinatör psikolojik dan›flman, psikolojik dan›flmanlar, s›n›f rehber ö¤retmenleri ve
di¤er ö¤retmenler gibi görevliler, kendilerine düflen çeflitli sorumluluklar üstlenir-
ler. Okulda rehberlik hizmetlerinde görev yapan her eleman›n bu servisle yak›n ifl-
birli¤i içerisinde bulunmas› gerekir.
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Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yürütme
Komisyonu
Ö¤retim kurumlar›nda rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle ilgili planla-
man›n, eflgüdümün ve kurum içi iflbirli¤inin sa¤lanmas›, bu komisyonun temel
amac›d›r. Bu amaçla birinci ve ikinci yar›y›l bafl›nda olmak üzere y›lda en az iki
kez toplanan rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri komisyonu, okul müdürü-
nün baflkanl›¤›nda flu üyelerden oluflur:

• Müdür yard›mc›lar›
• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisi psikolojik dan›flmanlar›
• S›n›f rehber ö¤retmenlerinden her s›n›f seviyesinden seçilecek en az birer

temsilcisi
• Okul aile birli¤i ve okul koruma derne¤inden birer temsilci
• Okul ö¤renci temsilcisi
• Disiplin kurulundan bir temsilci
Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri yürütme komisyonunun görevle-

riyse yönetmeli¤in 46. maddesinde flu flekilde s›ralanmaktad›r:
• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisince haz›rlanan y›ll›k program ve yü-

rütme plan›n› inceler, bu konudaki görüfllerini bildirir. Uygulanmas› için ge-
rekli önlemleri karara ba¤lar.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin yürütülmesi s›ras›nda hizmet-
lere iliflkin çal›flmalar› ve ortaya ç›kan sorunlar› inceler, de¤erlendirir ve
bunlar›n çözümüne iliflkin önlemleri belirler.

• E¤itim ortam›nda; ö¤renciler, aileler, yöneticiler, ö¤retmenler ve psikolojik
dan›flmanlar aras›nda sa¤l›kl› ve uyumlu iliflkiler kurulabilmesi için, gerekli
önlemleri görüflür ve yap›lacak çal›flmalar› belirler.

• Yönlendirmeye iliflkin e¤itsel ve mesleki rehberlik çal›flmalar›nda ve ö¤ren-
cileri yönlendirmede, okuldaki e¤itim ö¤retim etkinlikleriyle e¤itsel etkinlik-
lerden karfl›l›kl› olarak yararlanabilmesi için, gerekli önlemleri ve çal›flmala-
r› belirler. Yap›lacak çal›flmalarda birey, aile, ilgili kurum ve kurulufllara yö-
nelik iletiflim ve ifl birli¤ine iliflkin önlemleri belirler.

Okul Müdürü
Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤inin 47. maddesinde okul
müdürünün görevleri flu flekilde ele al›nmaktad›r:

• Okulda rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin sa¤l›kl› flekilde 
• yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdi¤i fiziksel flartlar› ve uygun çal›flma

ortam›n› haz›rlar, kullan›lacak araç ve gereci sa¤lar.
• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu

komisyona baflkanl›k eder.
• Okulun rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili

y›ll›k program ve yürütme plan›n›n haz›rlanmas›n› sa¤lar ve uygulanmas›n›
izler.

• Okulun psikolojik dan›flman ihtiyac›n›, ö¤renci say›s›n› ve bu say›daki art›fl›
dikkate alarak belirler ve bulundu¤u il ya da ilçe milli e¤itim müdürlü¤ünün
ilgili bölümüne bildirir.

• Okulda birden fazla psikolojik dan›flman varsa birini koordinatör olarak gö-
revlendirir.
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hizmetlerinde okul müdürü,
müdür yard›mc›s›,
dan›flman, psikolojik
dan›flman, s›n›f rehber
ö¤retmeni ve di¤er
ö¤retmenler görevlidirler.



• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisinde, birden fazla psikolojik dan›fl-
man olmas› halinde; program, planlama, araflt›rma gibi birlikte yap›lmas› ge-
reken görevler d›fl›nda, hizmetlerin yürütülmesinde ö¤renci say›lar›, s›n›flar,
mesleki formasyon ve özel beceriler gibi ölçütlere göre, gerekti¤inde, psiko-
lojik dan›flmanlar aras›nda ifl bölümü yapar. Ancak bu ifl bölümünün denge-
li olmas›na ve hizmetlerin gerektirdi¤i efl güdüm ve bütünlü¤ü zedelememe-
sine dikkat eder.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisiyle iflbirli¤i yaparak, okuldaki ö¤ret-
menleri, her s›n›fa bir s›n›f rehber ö¤retmeni olmak üzere görevlendirir. Zo-
runlu olmad›kça s›n›f rehber ö¤retmenlerini s›n›ftaki ö¤rencilerin mezuniye-
tine kadar de¤ifltirmez ve s›n›f rehber ö¤retmenlerini bir zorunluluk bulun-
mad›kça yönetim ifllerinde görevlendirmez.

• Okuldaki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin ve bu konudaki
program›n, verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için, psikolojik dan›fl-
man, s›n›f rehber ö¤retmenleri, ö¤renciler ve veliler aras›nda eflgüdümü sa¤-
lamak için gerekli özeni gösterir.

• Ö¤rencileri yönlendirme çal›flmalar›nda rehberlik ve psikolojik dan›flma hiz-
metleri servis elemanlar›, ö¤renciler, veliler, s›n›f rehber ö¤retmenleri, branfl
ö¤retmenleri ve di¤er yöneticiler aras›nda iflbirli¤i ve organizasyonuyla de-
¤erlendirme sonuçlar›n›n, bir bütünlük içinde kay›tlar›n›n tutulmas›n› sa¤lar.

• Baflka e¤itim ö¤retim kurumlar›ndan gelen ö¤rencilerin geliflim dosyalar›n›,
geldikleri e¤itim kurumlar›ndan ister, rehberlik ve psikolojik dan›flma servi-
sine iletir.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisince haz›rlanan programla yürütme
plan›n›n birer örne¤ini ders y›l›n›n bafllad›¤› ilk ay içerisinde, y›l sonu çal›fl-
ma raporunun bir örne¤iniyse ders y›l›n›n tamamland›¤› ay içerisinde ba¤l›
bulundu¤u rehberlik ve araflt›rma merkezine gönderir.

Müdür Yard›mc›s›
Yönetmeli¤in 48. maddesinde, müdür yard›mc›s›n›n rehberlik ve psikolojik dan›fl-
mayla ilgili görevleri flöyle s›ralanmaktad›r:

• Sorumlu oldu¤u s›n›flardaki ö¤rencilere iliflkin sorunlar› ve bu ö¤renciler-
le ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik dan›flma servisine
iletir.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri yürütme komisyonu toplant›lar›-
na kat›l›r.

• Okul müdürünün verece¤i rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle il-
gili di¤er görevleri yapar.

Koordinatör Psikolojik Dan›flman
Okulun rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerini koordine etmekle sorumlu
olan, koordinatör psikolojik dan›flman›n görevleri, yönetmeli¤in 49. maddesinde
afla¤›daki gibi s›ralanmaktad›r.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisiyle okul yönetimi aras›ndaki koordi-
nasyonu sa¤lar.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisinin haz›rlad›¤› okul rehberlik prog-
ramlar›n› ve çal›flma raporlar›n› onaylamak ve birer örne¤ini rehberlik ve
araflt›rma merkezine gönderilmek üzere okul müdürüne iletir.
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• Uygulanan rehberlik programlar›, gerçeklefltirilen ve yap›lacak olan rehber-
lik etkinliklerine iliflkin olarak ö¤retmenler kuruluna bilgi verir.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri etkinliklerine, servis eleman› ola-
rak fiilen kat›l›r.

Koordinatör psikolojik dan›flman, hangi görevleri yapmakla yükümlüdür?

Psikolojik Dan›flman (Rehber Ö¤retmen)
Psikolojik dan›flman, koordinatör psikolojik dan›flman gibi, rehberlik ve psikolojik
dan›flma servisinde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinde görevlendirilen,
üniversitelerde psikolojik dan›flma ve rehberlik ya da e¤itimde psikolojik hizmet-
ler alan›nda bir lisans program›ndan mezun olan kiflidir. Psikolojik dan›flman›n gö-
revleri yönetmeli¤in 50. maddesinde su flekilde s›ralanmaktad›r:

• ‹l çerçeve program›n› temel alarak, okulun rehberlik ve psikolojik dan›flma
hizmetleri program›n› s›n›f düzeylerine, okulun türüne ve ö¤rencilerin ihti-
yaçlar›na göre haz›rlar. 

• Rehberlik program›n›n ilgili k›sm›n›n uygulanmas›nda s›n›f ö¤retmenlerine
rehberlik eder.

• Okulun tür ve özelliklerine göre, gerekli e¤itsel ve mesleki rehberlik etkin-
liklerini planlar, programlaflt›rarak uygular ya da uygulanmas›na rehberlik
eder.

• Bireysel rehberlik hizmetlerini, alan›n ilke ve standartlar›na uygun biçimde
yürütür.

• E¤itsel, mesleki ve bireysel rehberlik çal›flmalar› için, ö¤rencilere yönelik
olarak bireyi tan›ma etkinliklerini yürütür.

• Bireysel rehberlik hizmetleri kapsam›nda, formasyonu uygunsa, psikolojik
dan›flma yapar.

• S›n›flarda yürütülen e¤itsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden, uygulan-
mas› rehberlik ve psikolojik dan›flma alan›nda özel bilgi ve beceri gerekti-
renleri uygular.

• Okul içinde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle ilgili konularda
araflt›rmalar yapar, bunlar›n sonuçlar›ndan yararlan›lmas›n› sa¤lar. 

• Ö¤rencinin mezun olaca¤› dönemde, okuldaki tüm e¤itim ö¤retim süre-
cindeki geliflimini, yönlendirilmesi aç›s›ndan önemli özelliklerini ve bu
konudaki önerilerini içeren bir de¤erlendirme raporunu, s›n›f rehber ö¤-
retmeni, veli, ö¤renci ve okul yönetiminin iflbirli¤iyle haz›rlar. Bu raporun
asl›n› ö¤renci geliflim dosyas›na koyar, bir örne¤ini de ö¤renciye ya da ve-
lisine verir.

• E¤itim ö¤retim kurumundaki seçmeli derslerin konulmas›nda çevre koflulla-
r›, okulun olanaklar›, ö¤retmen say›s› ve branfl da gözetilerek yeni seçmeli
derslere iliflkin araflt›rma yapar, bu dersleri zümre ö¤retmenlerince gerçek-
lefltirilecek program çal›flmalar›nda alan›yla ilgili görüfllerini bildirir. 

• Okulda özel e¤itim gerektiren ö¤renci varsa ya da kaynaflt›rma e¤itimi sür-
dürülüyorsa bu kapsamdaki ö¤rencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve
psikolojik dan›flma hizmetlerini, rehberlik ve araflt›rma merkezinin iflbirli¤iy-
le verir.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerine iliflkin ö¤renci geliflim dosya-
lar›n› ve di¤er gerekli kay›tlar› tutar, ilgili yaz›flmalar› haz›rlar ve istenen ra-
porlar› düzenler.
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Rehberlik servisinde görev
yapan koordinatör psikolojik
dan›flmanla di¤er psikolojik
dan›flmanlar›n, psikolojik
dan›flma ve rehberlik
alan›nda ya da e¤itimde
psikolojik hizmetler alan›nda
uzmanlaflm›fl olmalar›
gerekir.
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• Okula bir alt ö¤renim kademesinden ya da nakil yoluyla gelen ö¤rencilerin
geliflim dosyalar›n› inceler, s›n›f rehber ö¤retmeniyle iflbirli¤i içinde de¤er-
lendirir.

• Gerekti¤inde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinde kullan›lacak
ölçme araçlar›, doküman ve kaynaklar› haz›rlama ve gelifltirme çal›flmalar›-
na kat›l›r.

• Ö¤rencilerin ilgi, yetenek ve akademik baflar›lar› do¤rultusunda e¤itsel kol-
lara yöneltilmesi konusunda branfl ve s›n›f rehber ö¤retmenine bilgi verir ve
iflbirli¤i yapar.

• Ailelere, ö¤rencilere, s›n›f rehber ö¤retmenlerine ve gerekti¤inde di¤er okul
personeline yönelik hizmet alan›na uygun toplant›, konferans ve panel gibi
etkinlikler düzenler.

• Okulda rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerine iliflkin komisyonlara
ve toplant›lara kat›l›r, gerekli bilgileri verir, görüfllerini belirtir.

• Orta ö¤retim kurumlar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› Orta Ö¤retim Kurumlar›
Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤inin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar.

• Ders y›l› sonunda bu alanda yap›lan çal›flmalar› de¤erlendirir, sonuçlar›n› ve
gerekli bilgileri içeren bir rapor haz›rlar.

S›n›f Rehber Ö¤retmeni
S›n›f rehber ö¤retmeni, sorumlulu¤una verilen bir s›n›fta bulunan ö¤rencilerin reh-
berlik ve psikolojik dan›flma gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda bir s›n›f ö¤retme-
nine düflen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. S›n›f rehber ö¤retmeni reh-
berlik ve psikolojik dan›flma servisiyle iflbirli¤i içerisinde çal›flarak, yönetmeli¤in
51. maddesinde s›ralanan afla¤›daki görevleri yerine getirir:

Okulun rehberlik ve psikolojik dan›flma program› çerçevesinde, s›n›f›n y›l›k ça-
l›flmalar›n› planlar ve bu planlaman›n bir örne¤ini rehberlik ve psikolojik dan›flma
servisine verir.

• Rehberlik için ayr›lan sürede s›n›fa girer. S›n›f rehberlik çal›flmalar› kapsa-
m›nda e¤itsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik da-
n›flma hizmetleri servisinin organizasyonunu ve rehberli¤ini yürütür.

• S›n›f›ndaki ö¤rencilerin ö¤renci geliflim dosyalar›n›n tutulmas›nda, rehberlik
ve psikolojik dan›flma hizmetleri servisiyle iflbirli¤i yapar.

• S›n›fa yeni gelen ö¤rencilerin geliflim dosyalar›n› rehberlik ve psikolojik da-
n›flma servisiyle iflbirli¤i içinde inceler, de¤erlendirir.

• Çal›flmalarda ö¤renci hakk›nda toplad›¤› bilgilerden özel ve kiflisel olanlar›n
gizlili¤ini korur.

• S›n›f›yla ilgili çal›flmalar›n›, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu, ders y›-
l› sonunda “ilk hafta içinde” rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri ser-
visine iletir.

• Ö¤rencilerin ilgi, yetenek ve akademik baflar›lar› do¤rultusunda e¤itsel kol-
lara yöneltilmeleri konusunda psikolojik dan›flmanla iflbirli¤i yapar.

• Okul müdürünün verece¤i, hizmetle ilgili di¤er görevleri yapar.

S›n›f rehber ö¤retmeninin rehberlikle ilgili görevleri nelerdir?
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S›n›f rehber ö¤retmenleri,
sorumluluklar›na verilen
s›n›flardaki ö¤rencilerin
rehberlik gereksinimleriyle
ilgili görevleri yerine
getirirler.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

4



Di¤er Ö¤retmenler
Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmeti, ö¤renciyle iliflkili herkesin görev ve so-
rumluluk üstlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle buraya kadar s›ralanan görev-
lilerin yan› s›ra, okuldaki di¤er ö¤retmenlerin de gerekti¤inde rehberlik ve psiko-
lojik dan›flma servisinin öngördü¤ü konularda, rehberlik ve psikolojik dan›flma ça-
l›flmalar›nda yard›mc› olmalar› gerekir.

REHBERL‹K H‹ZMETLER‹NDE YEN‹ YÖNEL‹MLER
Türkiye’de 1970’lerin bafl›nda bafllat›lan planl›, programl› ve örgütlü rehberlik ve
psikolojik dan›flma uygulamalar›, yaklafl›k 30 y›l kadar ortaö¤retim kurumlar›yla s›-
n›rl› kalm›flt›r. E¤itim sistemimizde 1998 y›l›ndan itibaren sekiz y›ll›k zorunlu, ke-
sintisiz temel e¤itim uygulamas›na geçilmesiyle birlikte, ilkö¤retim kurumlar›nda
da daha etkili rehberlik uygulamalar›na gerek oldu¤u tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. 

Milli e¤itim Bakanl›¤›nca, Nisan 2001 y›l›nda yay›nlanan “Rehberlik ve Psikolo-
jik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli¤i”nin getirdi¤i en önemli yeniliklerden birisi,
rehberlik hizmetlerinin ilkö¤retim kurumlar›nda da yayg›nlaflt›r›lmas›n› öngörmüfl
olmas›d›r. Zira yönetmeli¤in 12. maddesi ortaö¤retimde oldu¤u gibi, ilkö¤retim
kurumlar›nda da rehberlik uygulamalar›na yer verilmesini öngörmektedir. Söz ko-
nusu yönetmeli¤in 12. maddesinde okul öncesi e¤itim kurumlar›yla ilkö¤retimde-
ki rehberlik hizmetlerinin amaçlar›na da de¤inilerek, ilkö¤retim kurumlar›ndaki
rehberlik uygulamalar›n›n ö¤rencilerin “yetenek, beceri ve di¤er özelliklerinin fark
edilmesine, ö¤rencinin yetiflti¤i ortam›n iyilefltirilmesine, bireysel ve sosyal geliflim-
lerinin desteklenmesine, etkili ö¤renme ve çal›flma becerileriyle motivasyonlar›n›n
artt›r›lmas›na, ilkö¤retim sonras› e¤itime ve orta ö¤retime devam edemeyecekler
için, mesle¤e yönlendirmeye” yönelik olarak düzenlenmesi gere¤i vurgulanm›fl bu-
lunmaktad›r. 

2001 y›l›nda yay›nlanan Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yönetmeli-
¤inden sonra, geçmiflte giderek azalarak neredeyse durma noktas›na gelmifl olan
psikolojik dan›flman atamalar›n›n yeniden canlanmaya bafllam›fl olmas› da Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›n’da rehberlikle ilgili olumlu bir anlay›fl de¤iflikli¤ini yans›tmaktad›r.

2001 tarihli son rehberlik yönetmeli¤inin, ilkö¤retim ve orta ö¤retim kurumla-
r›ndaki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle ilgili uygulamalara getirmifl
oldu¤u bir di¤er yenilikse geliflimsel rehberlik anlay›fl›n› temel alan rehberlik
uygulamalar›n›n, geçmifl y›llara göre giderek daha da yayg›nlaflmas›na yol açm›fl
olmas›d›r. Zira son yönetmeli¤in 50. maddesinde okul psikolojik dan›flman›n›n 19
bafll›k alt›nda s›ralanm›fl olan görev ve sorumluluklar› aras›nda, dan›flmanlar›n hem
bireysel, hem de okul rehberlik ekibinin di¤er üyeleriyle ve Rehberlik ve Araflt›r-
ma Merkezleriyle iflbirli¤i yap›larak birlikte yap›lmas› gereken görevleri belirlemifl-
tir. Geliflimsel rehberlik anlay›fl›na dayal› kapsaml› geliflimsel rehberlik programla-
r›nda “rehberlik müfredat›” olarak betimlenen bu uygulama biçimi, her düzeyden
tüm ö¤rencilere, normal büyüme ve geliflim bilgisi sa¤lamay›, yaflam becerileri ka-
zand›rmay› ve bunlar› kullanmalar›na yard›mc› olmay› hedeflemektedir ki bu yak-
lafl›m, geliflimsel rehberli¤in özünü oluflturmaktad›r. 

Son olarak 2.8.2006 tarih ve 329 say›l› MEB Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›’n›n
kurul karar› uyar›nca yay›nlanarak 2007-2008 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanma-
ya bafllanan “‹lk ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik Program›”(2007), kap-
saml› geliflimsel psikolojik dan›flma ve rehberlik programlar›n›n, ülke genelinde
yayg›nlaflt›r›lmaya bafllanmas›na yönelik dikkate de¤er bir geliflmedir. Zira geliflim-
sel rehberlik programlar›n›n temel bileflenlerinden olan “”rehberlik müfredat›”,
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“müdahale servisleri” ve “bireysel planlama ve sistem deste¤i” gibi bileflenlerin ay-
nen bu programa da yans›t›ld›¤› gözlenmektedir. Bununla birlikte gerek 2001 ta-
rihli son rehberlik ve psikolojik dan›flma yönetmeli¤i, gerekse 2007 tarihli “‹lk ve
Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik Program›” ile ilgili uygulamaya yans›yan ba-
z› gözlemlerse flu flekilde özetlenebilir.

• 2001 yönetmeli¤inde okul psikolojik dan›flmanlar› ve okul rehberlik ekibi-
nin di¤er üyelerinin görev ve sorumluluklar›n›n ayr›nt›l› bir biçimde belir-
lenmifl olmas›, kapsaml› geliflimsel rehberlik programlar›n›n uygulanabilme-
sini kolaylaflt›rmaktad›r. 

• ‹lk ve ortaö¤retim kurumlar›n›n büyük bir bölümünde hiç psikolojik dan›fl-
man olmamas›, psikolojik dan›flman› olan okullar›n ço¤undaki psikolojik da-
n›flman say›s›n›n ise yetersiz olmas›, psikolojik dan›flmanlar›n sadece müfla-
virlik hizmetleriyle s›n›rl› görevler üzerinde yo¤unlaflmalar›na ve bireysel ve
grupla psikolojik dan›flma etkinliklerinin ihmal edilmesine yol açmaktad›r.

• E¤itim sistemimizdeki ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda görevlendirilmifl olan
yaklafl›k 12200 civar›ndaki psikolojik dan›flman›n önemli bir bölümünün psi-
kolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda e¤itimi olmayan, alan d›fl›nda ö¤renim
gören bireylerden oluflmas›, kapsaml› psikolojik dan›flma rehberlik progra-
m›n›n etkili bir biçimde uygulanamamas›, ayn› zamanda bireysel ve grupla
psikolojik dan›flma etkinliklerinin hayata geçirilebilmesini güçlefltirmektedir.

Okullarda rehberlik uygulamalar›n›n gerçeklefltirilebilmesi için programda ye-
niden rehberlik saatlerine yer verilmifl olmas›ysa, s›n›f içi rehberlik uygulamalar›-
n›n yerine getirilebilmesini kolaylaflt›rmaktad›r.

Psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili Türkiyede’ki en son geliflme nedir?
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Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri Ba-
kanl›k Merkez Örgütü’nün yap›s› ve ifllevleri.
Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin
Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndaki üst kuruluflu, Özel
E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel
Müdürlü¤üdür. Genel müdür yard›mc›lar›ndan
biri, rehberlik hizmetlerinden de sorumludur.
Rehberlik Dairesi Baflkanl›¤›’n›n görevi, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’na ba¤l› bütün kurum ve kurulufl-
lar›ndaki rehberlik hizmetlerinin organizasyonu-
nu, planlamas›n› ve eflgüdümünü sa¤lamakt›r.
Rehberlik Dairesi Baflkanl›¤› bu ifllevlerini bün-
yesindeki yedi flube yerine getirir. Bu flubeler
flunlard›r:Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri fiu-
besi, Okul Öncesi ve ‹lkö¤retim Rehberlik fiube-
si, Orta Ö¤retim ve yayg›n E¤itim Rehberlik fiu-
besi, Özel S›nflar ve Kaynaflt›rma fiubesi, Ölçme
Araçlar› fiubesi, D›fl ‹liflkiler ve Projeler fiubesi ve
Ö¤renci ‹flleri fiubesidir.

Rehberlik hizmetlerinin il ve ilçelerdeki örgütlen-
mesi.
Rehberlik hizmetleri il örgütünde, milli e¤itim
müdürüne ba¤l› müdür yard›mc›s› ve flube mü-
dürü,  rehberlik ve araflt›rma merkezi müdürlü¤ü,
okul müdürlüklerine ba¤l› okul rehberlik örgüt-
leriyle il dan›flma kurulu gibi organlar yer al›rlar.

‹l ve ilçe örgütlerinde kimlere ne tür görevler düfler
‹ldeki ve ilçelerdeki rehberlik hizmetlerinin bir
bütünlük içinde planlanmas›ndan, programlan-
mas›ndan, eflgüdümünden ve yürütülmesinden
milli e¤itim müdürü ad›na yetkili ve sorumlu ki-
fli il milli e¤itim müdür yard›mc›s› ve flube müdü-
rüdür. Müdür yard›mc›s› ve flube müdürü, Reh-
berlik Hizmetleri Yönetmeli¤inin 18. maddesin-
deki görevleri yapar. ‹l dan›flma komisyonunun
görevi, rehberlik hizmetlerini il düzeyinde plan-
lamak ve ildeki ilgili kurumlar aras› iflbirli¤ini
sa¤lamakt›r. Rehberlik ve araflt›rma merkeziyse
bünyesinde yer alan rehberlik ve psikolojik da-
n›flma hizmetleri bölümünün sorumlu¤u alt›nda-
ki görevleri, bölümdeki psikolojik dan›flman, psi-
kometrist, e¤itim programc›s› ve sosyal çal›flma-
c›lar gibi görevlilerle yerine getirir.

Okul rehberlik örgütününün yap›s› iflleyifli ve
okul rehberlik ekibinin rolleri
Okuldaki rehberlik hizmetlerinin etkili bir biçim-
de yerine getirilebilmesi, okuldaki rehberlikle il-
gili kurulufllar›n ve kiflilerin etkilili¤ine ba¤l›d›r.
Bu kurulufllardan birisi, Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma Hizmetleri Yürütme Komisyonu olup,
bafll›ca görevi y›lda en az iki kere toplanarak,
okuldaki rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmet-
lerinin planlanmas›, eflgüdümü ve kurum içi ifl-
birli¤i için gerekli tedbirleri almakt›r. Okuldaki
rehberlik hizmetlerinden birinci derecede sorum-
lu olan okul müdürüyse, yönetmeli¤in 47. Mad-
desindeki rehberlikle ilgili görevleri yerine geti-
rir. Okul müdürünün en öncelikli görevi, okul-
daki rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesin-
de liderlik görevini yerine getirmektir. Müdür
yard›mc›lar›ysa yönetmeli¤in 48. maddesindeki
görevleri yerine getirirler. Okul rehberlik ve psi-
kolojik dan›flma servisindeki psikolojik dan›fl-
manlardan biri, koordinatör psikolojik dan›flman
olarak, yönetmeli¤in 49. Madesindeki görevleri
yerine getirir ve okuldaki rehberlik hizmetlerini
koordine eder. Psikolojik dan›flmanlar, müflavir-
lik ve psikolojik dan›flma hizmetleri baflta olmak
üzere, yönetmeli¤in 50. madesindeki görevleri
yaparlar. S›n›f rehber ö¤retmenleriyse, okul psi-
kolojik dan›flmanlar›yla yak›n iflbirli¤i içinde s›-
n›fta uygulanmas› gereken rehberlik program›n›
hayata geçirirler.

Rehberlik Hizmetlerindeki Yeni Yönelimler
Türkiyede 1970 lerde bafllat›lan okul rehberlik
hizmetleri, otuz y›l boyunca orta ö¤retim kurum-
lar›yla s›n›rl› kalm›fl, ilk ö¤retimdeki rehberlik
uygulamalar›ysa ancak 1998 de uygulanmaya
bafllanan sekiz y›ll›k zorunlu ö¤retim uygulama-
s›ndan sonra düflünülmeye bafllanm›flt›r. 2001 y›-
l›nda yay›nlanan son rehberlik yönetmeli¤iyle ilk
ö¤retim kurumlar›nda da planl›, programl› reh-
berlik uygulamalar›na geçilmifltir. 2001 tarihli son
yönetmelik, okullarda giderek yayg›nlaflmakta
olan kapsaml› geliflimsel rehberlik programlar›-
n›n da arkas›ndaki itici güç olmufltur. Rehberlik
hizmetleriyle ilgili son geliflmelerden biri de 2007
tarihinde tüm ilk ö¤retim kurumlar›nda uygulan-
maya bafllanan “‹lk ve Orta Ö¤retim Kurumlar›
S›n›f Rehberlik Program›”d›r.
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1. ‹ldeki rehberlik hizmetlerinin planlanmas› ve rehber-
likle ilgili kurumlar aras› iflbirli¤inin sa¤lanmas› görevi
afla¤›dakilerden hangisine aittir?

a. Milli e¤itim müdürüne
b. ‹l dan›flma komisyonuna
c. Rehberlik ve araflt›rma merkezi müdürüne
d. Milli e¤itim müdür yard›mc›s›na
e. Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna

2. Afla¤›dakilerden hangisi okul rehberlik ekibine mü-
flavirlik yapar?

a. Okul müdürü 
b. Müdür yard›mc›s›
c. Psikolojik dan›flman
d. S›n›f ö¤retmeni
e. Müdür bafl yard›mc›s›

3. Afla¤›dakilerden hangisi psikolojik dan›flmanl›k göre-
viyle ba¤daflmaz?

a. Müflavirlik
b. Denetmenlik
c. Koordinatörlük
d. Dan›flmanl›k
e. Bilgilendiricilik

4. Kapsaml› rehberlik program›n›n ifle koflulabilmesin-
de, psikolojik dan›flman›n temel sorumlulu¤u afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Program› bizzat uygulamak
b. S›n›f ö¤retmenlerine müflavirlik yapmak
c. S›n›f ö¤retmenini denetlemek
d. Aksakl›klar› gidermek
e. Proram›n etkilili¤ini de¤erlendirmek

5. 2007 y›l›nda uygulanmaya bafllanan s›n›f rehberlik
programlar›n›n hareket noktas› afla¤idaki rehberlik yak-
lafl›mlar›ndan hangisidir?

a. Krize müdahale
b. ‹yilefltirici rehberlik
c. Geliflimsel rehberlik
d. Önleyici rehberlik
e. Ayarlay›c› rehberlik

6. Türkiye’deki, rehberlik ve psikolojik dan›flma hiz-
metleriyle görevli en üst kurulufl afla¤›dakilerden hangi-
sidir?

a. Talim ve Terbiye Dairesi Baflkanl›¤›
b. Planlama ve Koordinasyon Dairesi 
c. Özel E¤itim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü
d. Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
e. Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri

Genel Müdürlü¤ü

7. Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ünde Rehberlik Dairesi Baflkanl›¤›’na ba¤l›,
kaç flube müdürlü¤ü vard›r?

a. 2
b. 4
c. 5
d. 7
e. 8

8. Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleriyle ilgili
en son yönetmeli¤in yay›nland›¤› tarih afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 15.4.2001 
b. 16.4.2001
c. 17.4.2001 
d. 18.4.2001 
e. 19.4.2001

9. Afla¤›dakilerden hangisi, rehberlik ve psikolojik da-
n›flma hizmetlerinin okul düzeyindeki planlamas›n› ve
eflgüdümünü sa¤lamakla görevlidir?

a. Müdür bafl yard›mc›s›
c. Ö¤retmenler kurulu
c. Koordinatör psikolojik dan›flman
d. Müdür yard›mc›s›
e. Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetleri Yü-

rütme Komisyonu

10. Afla¤›dakilerden hangisi, rehberlik ve araflt›rma mer-
kezindeki, rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri
bölümünde görevli elemanlardan biri de¤ildir?

a. Çocuk geliflmcisi ve e¤itimcisi
b. Psikolojik dan›flman
c. Psikometrist
d. E¤itim programc›s›
e. Sosyal çal›flmac›

Kendimizi S›nayal›m
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2007-2008 EYLÜL AYI REHBERL‹K VE PS‹KOLOJ‹K

DANIfiMA H‹ZMETLER‹ ‹L DANIfiMA KOM‹SYONU

TOPLANTI TUTANA⁄I

Toplant›Tarihi: 12.09.2007
Toplant›Yeri: Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi
Toplant› No: 2007-2008/ 1
Toplant›ya Kat›lanlar: 15

GÜNDEM:

1. Yoklama ve aç›llfl.
2. 2006-2007 Ö¤retim y›l› rehberlik ve psikolojik dan›fl-

ma hizmetlerinin de¤erlendirilmesi, ihtiyaçlar›n tes-
pit edilmesi.

3. 2007-2008 E¤itim ö¤retim y›l›nda gerçeklefltirilecek
olan rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin
görüflülmesi.

4. Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü’nün 03.09.2004 tarih ve 65 say›l› genel-
gesi do¤rultusunda rehber ö¤retmeni bulunmayan
okullara yap›lacak rehber ö¤retmen görevlendirme-
lerinin planlanmas›.

5. Edremit ‹lçesinde aç›lmas› planlanan Rehberlik ve
Araflt›rma Merkezi Müdürlü¤ü’nün çal›flma sahas›n›n
belirlenmesi.

6. Üyelerin de¤erlendirmeleri
7. Dilek ve Temenniler
8. Kapan›fl

ALINAN KARARLAR

1. 2007-2008 E¤itim ö¤retim y›l›nda Rehberlik ve Psi-
kolojik Dan›flma Hizmetlerinin koordinasyonunun
sa¤lanmas› amac›yla yap›lacak toplant›lar, Rehberlik
ve Araflt›rma Merkezi Müdürlüklerince planlanarak
okullara duyurulacakt›r.

2. 03.09.2004/65 tarih say›l› Rehberlik ve Psikolojik Da-
n›flma Hizmetleri konulu genelge do¤rultusunda Ba-
l›kesir ‹l Merkezinde yap›lacak ifl ve ifllemleri planla-
mak üzere Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi Müdür
Vekili Ufuk GÜÇLÜ, Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi
Müdürlü¤ü Okul Rehberlik Hizmetleri Bölüm Baflka-
n› Bülent GÜLER, Merkez Bahçelievler Lisesi Müdü-
rü Halil KARATAfi ve Merkez Cumhuriyet Anadolu
Lisesi Rehber Ö¤retmeni Ebru ÖZALP’in yer ald›¤›
dört kiflilik komisyon oluflturulacakt›r.

3. 03.09.2004/65 tarih say›l› Rehberlik ve Psikolojik Da-
n›flma Hizmetleri konulu genelge do¤rultusunda
Band›rma ‹lçe Merkezinde yap›lacak ifl ve ifllemleri
planlamak üzere Band›rma ‹lçe Milli E¤itim fiube Mü-
dürü Osman fiEN, Band›rma Rehberlik ve Araflt›rma
Merkezi Müdür Vekili Arda ERTAN, Band›rma Reh-
berlik ve Araflt›rma Merkezi Müdürlü¤ü Okul Reh-
berlik Hizmetleri Bölüm Baflkan› Nihat BOZKURT’un
yer ald›¤› komisyon oluflturulacakt›r.

4. M.E.B. Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetle-
ri Genel Müdürlü¤ü’nün 14.10.2005 tarih ve 4344 sa-
y›l› 2005/95 Nolu genelgesi esaslar› do¤rultusunda
‹lgi genelgenin 8. maddesine uygun olarak ‹lkö¤re-
timde yönlendirmeyle ilgili çal›flmalara mutlaka yer
verilecek, ö¤rencinin durumu hakk›ndaki ö¤retmen-
veli görüfl ve önerileri al›narak raporlaflt›r›lacak ve
rehber ö¤retmenlerin uygulad›¤› Temel Yetenekler
Testi (TYT 6-8) sonuçlar› rehber ö¤retmen, s›n›f reh-
ber ö¤retmeni ve veli taraf›ndan incelenerek gerekli
yönlendirmeler yap›lacakt›r.

5. M.E.B. Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetle-
ri Genel Müdürlü¤ü’nün 20.10.2006 tarih 4481 say›l›
genelge gere¤i ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim kurumla-
r›nda Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri “S›-
n›f Rehberlik Program›” do¤rultusunda gerçeklefltiri-
lecektir.

6. 2007-2008 E¤itim-ö¤retim y›l› sonunda okullar taraf›n-
dan haz›rlanan y›lsonu çal›flma raporlar›, Bakanl›¤›-
m›z http://www.orgm.meb.gov.tr/ adresinde verilen
“Okul Çal›flma Rapor Format›” na uygun olarak haz›r-
lanacak ve en geç haziran ay›n›n ilk haftas› Rehberlik
ve Araflt›rma Merkezi Müdürlü¤üne gönderilecektir.

7. ‹lgi (a) 06.06.1997 Tarih ve Mükerrer 23011 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 573 say›l› Özel E¤itim
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname.
(b) 18.01.2000 tarih ve Mükerrer 23937 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan Özel E¤itim Hizmetleri Yönet-
meli¤i.
(c) 09.02.2004 tarih ve 2004/7 Nolu Özel E¤t. Reh. ve
Dan. Hiz. Gen. Müd. Genelgesi.
(d) 18.08.1997 tarih ve 23084 Say›l› Resmi Gazetede
Yay›mlanan 4306 Say›l› Kanun.
‹lgi (a) Kanun Hükmünde Kararname, (b) Özel E¤i-
tim Hizmetleri Yönetmeli¤i, (c) Özel E¤t. Reh. ve
Dan. Hiz. Gen. Müd. Genelgesi, (d) 4306 Say›l› Ka-
nun gere¤i, zorunlu e¤itimlerini kaynaflt›rma e¤itim

Yaflam›n ‹çinden

“
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kapsam›nda sürdürebilecek ö¤renciler için gerekli
önlemlerin al›nmas› zorunludur. Bu nedenle ilçeler-
de kaynaflt›rma uygulamalar› yap›lan okullar›n özel
e¤itim s›n›flar›n›n ihtiyaçlar›n›n giderilmesi, ihtiyaç
duyulan yerlerde özel e¤itim s›n›flar›n›n aç›lmas› ile
ilgili çal›flmalar ‹lçe Milli E¤itim Müdürlüklerince ger-
çeklefltirilecektir.
‹lgi (b) Yönetmeli¤in 8.maddesinde “Zorunlu e¤itim
ça¤›na gelen özel e¤itim gerektiren veya tan›s› ko-
nulmam›fl ve yerlefltirme karar› al›nmam›fl her bire-
yin baflvurdu¤u okul öncesi e¤itim kurumlar›na ve
ilkö¤retim okullar›na kayd› yap›l›r.” denilmektedir.
Buna göre okul müdürlükleri ö¤renci kay›tlar› s›ra-
s›nda ilgi yönetmelik do¤rultusunda hareket edecek-
lerdir. 
Özel e¤itim okullar›na ve s›n›flar›na Özel E¤itim Hiz-
metleri Kurulu karar›yla kay›t yapt›rmas› uygun bu-
lunan ö¤rencilerin, okullarda ve özel s›n›flarda kon-
tenjanlar›n dolu olmas› durumunda yeterli kontenjan
aç›l›ncaya kadar kendi okullar›nda kaynaflt›rma e¤i-
timine al›nmalar› sa¤lanacakt›r.

8. Edremit ‹lçesinde aç›lacak olan Rehberlik ve Araflt›r-
ma Merkezi Müdürlü¤ü’nün çal›flma sahas›nda Ay-
val›k, Burhaniye Gömeç ve Havran ilçeleri yer ala-
cakt›r.

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin ‹l
ve ‹lçe Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz. 

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Rehberlik Hizmetlerinin
Okul Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz. 

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin
Okul Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz. 

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin
Okul Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinde
Yeni Yönelimler” bölümünü gözden geçiriniz. 

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin
Bakanl›k Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz. 

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin
Bakanl›k Düzeyinde Örgütlenmesi” Bölümünü
gözden geçiriniz. 

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” bölümünü gözden
geçiriniz. 

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin
Okul Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rehberlik Hizmetlerinin ‹l
ve ‹lçe Düzeyinde Örgütlenmesi” bölümünü
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar› 
S›ra Sizde 1

• ‹l ve ilçelerde yap›lmas› düflünülen rehberlik ve psi-
kolojik dan›flma çal›flmalar›na iliflkin gerekli ihtiyaç-
lar› belirlemek, çal›flmalarla ilgili önerileri de¤erlen-
dirmek ve bunlar› sa¤lanmas› yönünde karar almak.

• Haziran ay›nda yap›lacak olan toplant›da il ve ilçe-
lerde yap›lan rehberlik ve psikolojik dan›flma çal›fl-
malar›n›n sonuçlar›n› de¤erlendirmek. Sonraki ö¤re-
tim y›l› için önerilerde bulunmak.

S›ra Sizde 2

Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi Müdürlü¤ü’nün örgüt
yap›s›, müdür, müdür yard›mc›s›, rehberlik ve psikolo-
jik dan›flma hizmetleri bölüm baflkanl›¤› ve özel e¤itim
bölüm baflkanl›klar›ndan oluflmaktad›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Koordinatör psikolojik dan›flman›n görevleri flunlard›r:
• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisiyle okul yö-

netimi aras›ndaki koordinasyonu sa¤lar.
• Rehberlik ve psikolojik dan›flma servisinin haz›rlad›-

¤› okul rehberlik programlar›n› ve çal›flma raporlar›-
n› onaylamak ve birer örne¤ini rehberlik ve araflt›r-
ma merkezine gönderilmek üzere okul müdürüne
iletir.

• Uygulanan rehberlik programlar›, gerçeklefltirilen ve
yap›lacak olan rehberlik etkinliklerine iliflkin olarak
ö¤retmenler kuruluna bilgi verir.

• Rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri etkinlik-
lerine servis eleman› olarak

fiilen kat›l›r.

S›ra Sizde 4

S›n›f rehber ö¤retmeni rehberlik ve psikolojik dan›flma
servisiyle iflbirli¤i içerisinde çal›flarak yönetmeli¤in 51.
maddesinde s›ralanan görevleri yerine getirir:
Okulun rehberlik ve psikolojik dan›flma program› çer-
çevesinde s›n›f›n y›l›k çal›flmalar›n› planlar ve bu plan-
laman›n bir örne¤ini rehberlik ve psikolojik dan›flma
servisine verir.

S›ra Sizde 5

02.08.2006 tarih ve 329 say›l› Talim Terbiye Kurulu Bafl-
kanl›¤› Kurulu karar› uyar›nca yay›nlanarak 2007-2008
ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanmaya bafllanan “‹lk ve
Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik Program›” (2007),
ülkemizdeki rehberlikle ilgili son geliflmedir.Bu rog-
ram, kapsaml› geliflimsel psikolojik dan›flma ve rehber-
lik programlar›n›n ülke genelinde yayg›nlaflt›r›lmaya
bafllanmas›na yönelik dikkate de¤er bir yönelimdir.

Baymur, F. (1975). Rehberlik Nedir? Ankara: Milli E¤i-
tim Bas›mevi.

Can, G. (1991). E¤itimde Psikolojik Dan›flma ve Reh-
berlik Hizmetleri. A. Hakan (Ed.), E¤itim Bilimlerin-

de Ça¤dafl Geliflmeler (ss.235-253). Eskiflehir: Ana-
dolu Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Fakültesi Yay›nlar›.

Erkan, S. (2004). Okul Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik
Programlar›n›n Haz›rlanmas›. Ankara: Nobel Yay›n
Da¤›t›m.

Gibson, R. L and Mitchell, M.H. (2003). Introduction to
Counseling and Guidance. New Jersey: Merril
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Örnek Rehberlik
Etkinlikleri

Bu ünitede, çeflitli e¤itim düzeylerinde yap›labilecek rehberlik etkinliklerine yer ve-
rilmifltir. Önceki bölümlerde verilen bilgiler ›fl›¤›nda s›n›f ö¤retmeni ya da s›n›f
rehber ö¤retmeni, ö¤rencilerin kiflisel, sosyal, e¤itsel ve mesleki geliflimlerine yöne-
lik çeflitli etkinlikler yapabilir. Bu etkinlikleri yaparken ö¤rencilerin geliflim düze-
yini ve ihtiyaçlar›n› dikkate alarak, amaca uygun etkinlikleri seçmesi ve uygula-
mas›nda rehberlik ilkelerini benimsemesi çok önemlidir. Ö¤retmenlerin etkinlikle-
ri uygulamalar›na yönelik öneriler, haz›rl›k ve de¤erlendirme formlar› da eklene-
rek onlar için ifllevsel bir bölüm haz›rlanm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Rehberlik etkinliklerini uygularken uyulmas› gereken ilkeleri kavrayabilecek,
Farkl› geliflim alanlar›na iliflkin rehberlik etkinlikleri belirleyebilecek ve bun-
lar› uygulayabileceksiniz.

N
N

12



• G‹R‹fi
• OKULÖNCES‹ E⁄‹T‹M VE TEMEL E⁄‹T‹M‹N I. DÖNEM‹NDE YAPILAB‹LECEK 

REHBERL‹K ETK‹NL‹KLER‹
• TEMEL E⁄‹T‹M‹N II. DÖNEM‹NDE YAPILAB‹LECEK REHBERL‹K ETK‹NL‹KLER‹
• ORTAÖ⁄RET‹M DÖNEM‹NDE YAPILAB‹LECEK REHBERL‹K ETK‹NL‹KLER‹
• ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹

• Tan›flma Etkinli¤i
• Tan›flma ve Kaynaflma Etkinli¤i
• Do¤um Günlerimiz
• Duygu Zar›
• Arkadafl Aran›yor
• Kek Haz›r Efendim!
• Hazine
• Fark›ndal›k Etkinli¤i
• Gelecekteki Mesle¤im
• Çocuk Bayram›

Örnek Olay

Y›ld›z, okulöncesi e¤itim program›ndan mezun olarak o y›l bir ilkö¤retim okulu-
na, anas›n›f› ö¤retmeni olarak atanm›flt›. Okulun aç›lma günleri yaklaflt›kça hem
heyecanlan›yor hem de kayg›lan›yordu. Gerçekten iyi bir ö¤retmen olabilecek miy-
di? Çocuklara okulu sevdirmek için neler yapabilirdi? Özellikle ilk günlerin çocuk-
lar için oldu¤u kadar kendisi için de zor olaca¤›n› düflünüyordu. Çünkü ö¤retim
uygulamas›na giderken ilk günler çocuklar›n hep a¤lad›¤›n›, annelerinden ayr›l-
mak istemedi¤ini görmüfltü. Üstelik çocuklara okulun kurallar›n› ö¤retmek de pek
kolay olmayacakt›. Bütün bu kayg›lar›n› Nevin Ö¤retmenle paylaflmaya karar ver-
di. Nas›lsa o befl y›ld›r bu ifli yap›yordu. Nitekim Nevin ö¤retmen Y›ld›z’› rahatlat-
t›. O her fleyi biliyordu, kayg›lanmaya gerek yoktu. 

Ancak Y›ld›z okulun bafllad›¤› ilk gün tam bir kâbus yaflad›. Çünkü; Nevin Ha-
n›m mide kanamas› geçirdi¤i için hastaneye yatm›flt›. Y›ld›z’›n hiçbir haz›rl›¤›
yoktu. On iki çocuk ve ana babalarla tam bir panik yaflad›. Ö¤rendi¤i baz› flark›-
lar› çocuklara ö¤retmeye çal›flt›. Olmad›. Oyun oynatmay› denedi, bir k›sm› kat›l-
mad›. Bir çocuk yan›ndakini “tan›mad›¤› için elini tutmayaca¤›n›” söyledi. Y›ld›z
sinirlendi, kendini tutamay›p ba¤›rd›. Bir veli müdüre flikâyete gitti, bir di¤eri reh-
berlik uzman›n› ça¤›rmaya..... Müdür ve uzman geldi¤inde Y›ld›z tam da bay›l-
mak üzereydi!
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Anahtar Kavramlar
• Okulöncesi E¤itim
• ‹lkö¤retim
• Ortaö¤retim

• Rehberlik Etkinlikleri
• Uygulama Formlar›

‹çindekiler



G‹R‹fi
Okulöncesi e¤itimden bafllayarak, örgün e¤itim süreci boyunca, ö¤rencinin kiflisel-
sosyal, e¤itsel ve mesleki yönden geliflimine yönelik olarak, çeflitli rehberlik etkin-
likleri gerçeklefltirilir. Ö¤retmenler, dersler içinde ve d›fl›nda ö¤rencilerinde ulafl-
may› planlad›¤› hedeflere yönelik olarak, farkl› etkinlikler yürütebilir. Bu bölümde
ö¤retmenlere fikir vermek amac›yla etkinlik örneklerine yer verilmifltir.

Rehberlik etkinlikleri uygulan›rken ö¤retmenin, rehberli¤in temel ilkelerine uy-
mas›, rahat ve koflulsuz kabul ortam› sa¤lamas›, özendirici olmas›, aktif kat›l›m› ve
paylafl›m› desteklemesi gereklidir. Etkinli¤in amac› esas al›narak, s›n›f ve koflullara
göre de¤ifliklikler yap›labilir. Ö¤retmenin ön haz›rl›k yapmas› ve rehberlik uzma-
n›ndan gerek duydu¤u müflavirlik deste¤ini sa¤lamas› önemlidir. Etkinliklerin ö¤-
rencilerin kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflimini kolaylaflt›rmaya yönelik oldu¤u
an›msanmal›d›r. Baz› etkinlikler daha çok, belli bir alana yönelik olabilece¤i gibi
iki ya da üç rehberlik alan›na yönelik olabilir. Geliflimin bir bütün oldu¤u ilkesi
dikkate al›narak, etkinliklerin birden çok geliflim alan›na katk› sa¤lamas› beklenir.

Rehberlik bir ders konusu ya da ö¤retim program›nda yer alan bir ünite de¤il-
dir. Rehberlik, ö¤rencinin geliflimine ve uyumuna yard›mc› olan bir hizmet alan›-
d›r. E¤itim süresince ö¤rencinin kiflisel, sosyal, e¤itsel ve mesleki geliflimini sa¤la-
yacak ve bu geliflimi kolaylaflt›racak bir ortam›n haz›rlanmas› amac›yla çeflitli reh-
berlik etkinlikleri gerçeklefltirilir. Bu etkinlikler belli amaçlara ulaflmak üzere plan-
lan›r ve belli ilkeler çerçevesinde uygulan›r. S›n›f ö¤retmenleri bu etkinlikleri ö¤-
retim etkinlikleriyle kaynaflt›rarak ya da ayr›ca tasarlayarak uygulayabilir. Bu konu-
da okuldaki rehberlik uzman›ndan yard›m ve destek al›r. Bu alanda yararlanabile-
ce¤i çeflitli kaynaklar da bulunmaktad›r. Ö¤retmen rehberlik anlay›fl›na sahipse
tüm ö¤retim etkinliklerini geliflimsel rehberlik yaklafl›m› çerçevesinde de¤erlendi-
rebilir. Örne¤in; ‘sorun tan›m›’ nda sözü edilen Y›ld›z ö¤retmen anas›n›f› çocukla-
r› için onlar›n geliflim özelliklerine uygun olarak bir oryantasyon program› haz›rla-
y›p çocuklar›n birbirleriyle tan›flmalar›, okulu tan›malar› ve kurallar› ö¤renmeleri-
ne yönelik rehberlik etkinlikleri planm›fl olsayd› ilk gün kabusunu kendisi de ya-
flamayacak, çocuklara ve velilere de yaflatmayacakt›!

Bu ünitede çeflitli e¤itim kademelerinde baz› rehberlik amaçlar› ve bu amaçla-
ra ulaflmaya yönelik ne gibi etkinlikler yap›labilece¤i s›ralanm›flt›r. Ancak her e¤i-
tim kademesinde birkaç amaca yer verilebilmifltir. Kuflkusuz daha önceki üniteleri
ifllerken kiflisel, e¤itsel ve mesleki rehberli¤in amaçlar›n› gördünüz. Her bir amaca
ulaflmak için yap›labilecek pek çok etkinlik planlanabilir. Burada yer verilenler sa-
dece genel bir fikir edinebilmeniz için seçilmifltir.

Ünitenin ikinci k›sm›ndaysa baz› etkinlik örnekleri sunulmufltur. Bu örnekleri
incelemeden önce, uyulmas› gereken hususlar› dikkate al›n›z. Çünkü; rehberlik et-
kinliklerinin amaca ulaflmas›, temel ilkelere ve uygulama kurallar›na uyulmas›na
ba¤l›d›r. Etkinlik örneklerini geliflimsel rehberlik anlafl›fl› aç›s›ndan de¤erlendirme-
ye çal›fl›n›z.

OKULÖNCES‹ E⁄‹T‹M VE TEMEL E⁄‹T‹M‹N 
I. DÖNEM‹NDE YAPILAB‹LECEK REHBERL‹K 
ETK‹NL‹KLER‹
Anas›n›f›nda ve temel e¤itimin ilk y›llar›nda çocu¤un kiflisel, e¤itsel ve mesleki ge-
liflim sürecini sa¤l›kl› yaflamas› için, s›n›f ö¤retmenleri, ö¤retim programlar› içinde
çeflitli rehberlik etkinlikleri düzenleyebilir. Afla¤›da bir fikir vermesi için farkl› reh-
berlik alanlar›nda (kiflisel, e¤itsel, mesleki rehberlik) uygun amaçlar seçilmifl ve bu
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amaçlara yönelik ne gibi etkinlikler yap›labilece¤i s›ralanm›flt›r. Bu etkinliklerden
baz›lar› anas›n›f› için, baz›lar› üst s›n›flar için uygun olabilir ya da etkinlik ö¤renci
düzeyine göre ayarlanarak gerçeklefltirilebilir. Kuflkusuz burada s›ralananlar ö¤ret-
menler için sadece birer örnektir. S›n›f ö¤retmenleri kendi yarat›c›l›klar› içinde, il-
gili kaynaklardan yararlanarak, hedeflere uygun olmak kayd›yla, ö¤renci ihtiyaçla-
r›na göre, okul ve çevre koflullar›n› dikkate alarak çok çeflitli etkinlikler planlaya-
bilir. Okulda bir rehberlik uzman› varsa kuflkusuz bu etkinlikleri, ona dan›flarak
uygulamas› gerekir.

238 Rehber l ik

AMAÇ: KEND‹N‹ KEfiFETME
‹lgili oldu¤u alan: Kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflim
Etkinlikler:
1. S›n›f› gruplara ay›rarak “kendini keflfetme” amac›na yönelik bir etkinlik

gerçeklefltirin. Herkes nelerden hoflland›¤›n›, ilgilerini... vb. söylesin. Her
grup benzer ve farkl› yönleri listelesin ve gruplar aras› karfl›laflt›rma yap›n.
‹nsanlar›n birbirine benzeyen ve farkl› yönleri oldu¤unu farketmelerini ve
bunun do¤al oldu¤unu görmelerini sa¤lay›n.

2. Yar›m b›rak›lm›fl cümleleri tamamlama oyunu oynay›n:
“........... oldu¤u zaman ben çok sevinirim.”
“........... oldu¤unda ben çok üzülürüm.”
“Ben en çok ............ ‘dan korkar›m.”

3. Soru cevap oyunu (ikili üçlü gruplar içinde paylafl›l›p s›n›fa sunulabilir.)
Ben en iyi neyi yapar›m?
Ben en çok neden hofllan›r›m?
Ben en zor neyi yapar›m?

4. “Ben kimim? “ oyunu (s›n›ftaki bir üye canland›r›l›r, di¤erleri onun kim ol-
du¤unu bulmaya çal›fl›r)

5. “E¤er istedi¤iniz bir kifli olmak elinizde olsayd›, kim olmak isterdiniz? Ne-
den? Tart›fl›n›z.

6. Okulda ençok sevdi¤i etkinlikler neler?
Okulda en az sevdi¤i etkinlikler neler? Listelemelerini isteyip, paylaflmala-
r›n› sa¤lay›n. Bireysel farkl›l›klar›n›n do¤al oldu¤unu vurgulay›n›z.

7. Bir arkadafllar›n› anlatmalar›n› isteyin, onun bireysel özelliklerini belirle-
yin ve kendilerinden farkl› yönlerini tart›fl›n›z.

8. Bir iflyerinde birlikte çal›flan kiflileri gösteren bir resim çizin (ya da bir fo-
to¤raf gösterin). Aralar›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu ve neler konufltuklar›-
n›n canland›r›lmas›n› isteyiniz.

9. Magazin dergilerinden sevdikleri bir ifli yapan meslek elemanlar›n› göste-
ren resimler kesip getirmelerini isteyiniz. Bunlar› s›n›fta sergileyin ve ilgi-
lerinin farkl›l›¤›n› tart›fl›n›z.

10. Sevdikleri 3 fleyi, sevmedikleri 3 fleyi yazmalar›n› isteyin ve bu listeleri bir-
birleriyle karfl›laflt›rmalar›n› sa¤lay›n›z.

11. Bir mesle¤i canland›rarak, “Ben kimim?” oyunu oynatarak gruplar aras›
yar›flma yap›n (sessiz canland›rma ile).

12. ‹lgilerini listelemelerini isteyin, bu ilgilerle ilgili aktiviteler neler? Hangi ifl
ve meslekler bu ya da benzer aktiviteleri içeriyor, düflünüp yazmalar›n›
isteyiniz.

13. Kendi özelliklerini listelemelerini isteyin. Bunlara tamamen z›t özellikteki
birisi nas›l olurdu? Karfl›laflt›rmalar›n› sa¤lay›n›z.



Yukar›daki amaca yönelik ne gibi etkinlikler yap›labilir? Düflünüp listeleyiniz.

TEMEL E⁄‹T‹M‹N II. DÖNEM‹NDE YAPILAB‹LECEK 
REHBERL‹K ETK‹NL‹KLER‹
Temel e¤itim II. döneminde (6., 7., 8. s›n›flar) ö¤rencinin kiflisel, e¤itsel ve mesle-
ki geliflimine iliflkin amaçlar do¤rultusunda beceriler kazanmas› üzerinde odakla-
fl›lmal›d›r. E¤itim yaflant›lar› buna göre planlanmal›d›r. Bu dönemde ö¤rencinin ye-
teneklerini, baflar›l› oldu¤u alanlar›, ilgilerini tan›y›p de¤erlendirerek e¤itimsel
amaçlar›n› daha gerçekçi olarak oluflturmas›na yard›mc› olunmal›d›r. Onlar›n ken-
dilerini tan›malar› ve kabul etmeleri konusunda önceki y›llara göre daha yeterli ha-
le gelmeleri beklenir. S›n›f ö¤retmeni bu dönemde ö¤rencilerin geliflimlerine yö-
nelik baz› amaçlar› esas alarak afla¤›daki etkinlikleri gerçeklefltirebilir.
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AMAÇ: ÇEVREY‹ TANIMA
‹lgili oldu¤u alan: E¤itsel ve mesleki geliflim
Etkinlikler:
1. Okulun krokisini çizin ve nerede kimler çal›fl›r sorun ve resimlerini çize-

rek krokiye yerlefltiriniz (Aflç›, ö¤retmen, bak›c› vb.)
2. Hasta olunca nereye gideriz? Orada kimler çal›fl›r? Neler yaparlar?
3. Bulmaca tipi oyunlar: Çal›flanlar ve çal›flma yerlerini efllefltirme (Örn: Dok-

tor hastane, trafik polisi cadde, ö¤retmen okul vb.).
4. Bir polisle hemflireyi hemen ay›rt etmemizi sa¤layan nedir? (Üniforma gi-

yilen meslekleri bulmalar›n› isteyin).
5. Okulda görev yapan farkl› kiflilerin (ö¤retmen, müdür, sekreter, hizmetli

vb.) yapt›klar› ifller ve sorumluluklar›n› tan›mlamalar›n› isteyiniz.
6. Kendilerini sevdikleri bir yerde, bir ifl eleman› olarak resimlemelerini iste-

yin ve yapt›klar› resimleri sergileyip tart›fl›n›z.
7. Günlük ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamak için çevremizde bulunan ifl yerlerini lis-

telemelerini isteyiniz (Örn. PTT, kuaför, market, restaurant, eczane ...vb).
8. Bir köy ve çiftlik yaflam›yla kent yaflam›n›n benzerliklerini ve farkl›l›klar›-

n› bulmalar›n› isteyiniz.
9. Çevrelerindeki resmi binalar› listeleyip onlar›n resimlerini yapmalar›n› is-

teyin ve buralarda verilen kamu hizmetlerini araflt›rmalar›n› sa¤lay›n›z.
10. Sevdikleri, kendilerine ilginç gelen meslekleri listelemelerini isteyin. Ne

derece farkl› listeler ç›kt›, tart›fl›n›z.
11. Toplumda halka verilen hizmetler ve veren kiflilerle ilgili bulmaca haz›rla-

t›n›z (Örn: Ö¤retmen = E¤itim hizmeti, Doktor = Sa¤l›k hizmeti, Postac› =
Haberleflme Hizmeti, fioför = Ulafl›m Hiz ...vb.).

12. Ayn› flekilde hizmet çeflidi ve yeri konusunda bulmacalar gelifltirilebilir
(Örn: Nerede ö¤reniriz? - Okulda; Nerede tedavi oluruz? - Hastanede Ne-
reden ilaç sat›n al›r›z? - Eczaneden... vb).

AMAÇ: ‹fi VE ÇALIfiMA DÜNYASINI ANLAMA
‹lgili oldu¤u alan: .................................. (?)
Etkinlikler:

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T
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Yukar›daki amaca yönelik ne gibi etkinlikler yap›labilir? Düflünüp listeleyiniz.

240 Rehber l ik

AMAÇ: KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME BECER‹LER‹N‹ Ö⁄RENME
Etkinlikler:
1. Karar verme modeli aflamalar›n› sununuz ve her aflaman›n önemini tart›fl›-

n›z. Bu modele göre bir problemi çözmek için neler yap›lmas› gerekti¤ini
sorunuz.

2. Ö¤rencileri gruplara ay›rarak baz› problemlerin çözümü için kimlerden ve
hangi kaynaklardan bilgi toplay›p yard›m alabileceklerini listelemelerini
isteyiniz (Örn; Üst okullar hakk›nda bilgi toplamak için hangi kaynaklara,
kimlere baflvurulabilecekleri ...).

3. Problem çözme ve karar vermede fal açmak, yaz› tura atmak, rüyaya yat-
mak vb. yollarla bilimsel yöntemleri karfl›laflt›rmalar›n› isteyiniz.

4. Ö¤rencilere ilgi duyduklar› 3 meslek belirlemelerini, sonra bu meslekler-
den birini, karar verme modeline göre seçmelerini isteyiniz. Sonuçlar› s›-
n›fta paylaflmalar›na ve tart›flmalar›na f›rsat veriniz. (Etkinlik No.5)

5. Lise e¤itimleri için (hangi liseyi, hangi branfl›) bir e¤itimsel plan yapmala-
r›n› isteyin. Haz›rlad›klar› planlar› s›n›fta tart›fl›n›z.

AMAÇ: KEND‹ ÖZELL‹KLER‹ ‹LE E⁄‹T‹M VE MESLEK‹ AMAÇLARI 
ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹Y‹ GÖRME
Etkinlikler:
1. Benlik kavram›, kendini kabul, kendine de¤er verme, öz sayg› gibi kav-

ramlar› aç›klay›n›z. Bu kavramlarla e¤itimsel ve mesleki palanlar›n›n ne gi-
bi iliflkisi olabilece¤ini tart›flmaya aç›n›z.

2. Kendi kiflilik özelliklerini tan›mlamalar›n› isteyin (sözlü ve yaz›l› olarak).
Mümkünse bir kiflilik envanteri uygulay›n›z. Kendi kiflilik özellikleriyle ifl
yaflam›ndaki belli mesleki ortamlar› karfl›laflt›rmalar›na çal›fl›n›z (Hangi ki-
flilik özellikleri nas›l  bir ifl çevresi için daha uygun olabilir?).

3. Ö¤renim yaflamlar› boyunca en baflar›l› olduklar› dersleri ve baflar›l› ola-
mad›klar› dersleri listelemelerini isteyiniz. Ö¤renilerek kaz›n›lm›fl becerile-
rin onlar›n kiflilik özellikleri, ilgi ve yetenekleriyle iliflkisi tart›fl›n›z.

4. Gelecekte nas›l bir yaflam düfllediklerini sorunuz. Böyle bir yaflam› sa¤la-
yacak meslekleri düflünüp kendi özellikleri, düflledikleri yaflam ve meslek
niteliklerini ba¤daflt›rabiliyorlar m›? Küçük gruplar içinde paylaflmalar›na
f›rsat veriniz.

5. Bir meslekte baflar›l› olmak için baz› nitelikler daha çok önemlidir. Belli
mesleklerle o meslekte önemli olan kiflisel nitelikleri listeleyip karfl›laflt›r-
malar›n› isteyiniz.

AMAÇ: MESLEKLER‹ KEfiFETME
‹lgili oldu¤u alan: .................................. (?)
Etkinlikler:

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T
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ORTAÖ⁄RET‹M DÖNEM‹NDE YAPILAB‹LECEK 
REHBERL‹K ETK‹NL‹KLER‹
Lise y›llar› gencin kimli¤ini oluflturma ve gelece¤e yönelik kararlar alma dönemi-
dir. Bu dönemde gencin kendini tan›ma konusunda yeterlili¤inin ve bilinç düzeyi-
nin artmas› ve buna uygun planlar yapmas› beklenir. Kuflkusuz kendini ve çevre
koflullar›n› gerçekçi de¤erlendirebilen bir genç gelece¤ine yönelik daha do¤ru ka-
rarlar alabilir. Afla¤›da bu dönemde baz› rehberlik amaçlar› ve bunlara yönelik et-
kinlikler s›ralanm›flt›r. Kuflkusuz bu dönemde gence kazand›r›lacak yeterlikler
do¤rultusunda baflka amaçlar ve etkinlikler de söz konusudur. Burada sunulanlar
sadece bir fikir oluflturabilmek düflüncesiyle örnek olarak sunulmaktad›r.

24112.  Ünite  -  Örnek Rehber l ik  Etk in l ik ler i

AMAÇ: K‹fi‹SEL, SOSYAL BECER‹LER‹ OLUfiTURMA VE GEL‹fiT‹RME
Etkinlikler:
1. Ö¤rencilerden halen yapmakta olduklar› rolleri listelemelerini isteyiniz

(ö¤renci, evlat, arkadafl vb.). Gelecekte rollerinin neler olaca¤›n› tan›mla-
mal›r›n› ve küçük gruplarda tart›flmalar›n› isteyiniz (efl, ana baba, ifl elema-
n› vb.)

2. Filmlerde, reklamlarda cinsiyet rollerine iliflkin kal›p yarg›lar› tart›fl›n›z. ‹fl
ve meslek yaflam›na bu durumun nas›l yans›d›¤›n› ve sonuçlar›na dikkat
çekiniz.

3. Gazete ve dergilerden kestikleri resimlerle toplumda belli sosyal rollere
uygun davran›fllar ve giyim biçimine iliflkin alg›lar› tart›fl›n›z.

4. ‹fl yaflam›nda baflar›ya götürücü kiflisel ve sosyal becerilerin neler olabile-
ce¤ini tart›fl›n›z (iflbirli¤i yapma, iletiflim ....vb.).

AMAÇ: YAfiAM TARZI VE BOfi ZAMAN ETK‹NL‹KLER‹ ‹LE MESLEK 
TERC‹H‹ ‹L‹fiK‹S‹N‹ KURMA
Etkinlikler:
1. Bofl zaman etkinliklerinin önemini tart›fl›n›z. Mesleki tercihlerine yönel-

mede bu etkinliklerin rolü oldu mu? Nas›l?
2. Hoflland›klar› bofl zaman etkinliklerini listelemelerini isteyiniz. Hangi mes-

lekler bu etkinlikler için gerekli zaman› sa¤lamaya uygundur? Hangi mes-
lekler de¤il? Tart›fl›n›z.

3. Hoflland›klar› etkinliklerle ilgili broflür ve bilgi toplamaya yöneltiniz. Ge-
lecekte bu alanda neler yapmak istediklerini tart›fl›n›z.

4. De¤erlerimizin mesleki kazan›m›n›z› nas›l etkiledi¤ini tart›fl›n›z. Önem
verdikleri üç de¤eri ifade etmelerini ve bunlar› tercih ettikleri üç meslekle
karfl›laflt›rmalar›n› sa¤lay›n›z.

5. Ö¤rencinin “yaflam tarz›” kavram›n›n ifl ve meslek sorumluluklar›, bofl za-
man etkinlikleri, aile çevresi ve görevleriyle yapmay› planlad›¤› bütün
projelerini kapsad›¤›n› ve bunlar›n bir uyuflma, uzlaflma içinde olmas›n›n
önemini kavramas› için tart›flma aç›n›z, örneklendiriniz.

6. Bofl zaman etkinliklerinin avantaj ve dezavantajlar›n› tart›flma f›rsat› sa¤la-
y›n›z.



Yukar›daki amaca yönelik ne gibi etkiler yap›labilir? Düflünüp listeleyiniz

ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹ 
Bu bölümün ilk k›sm›nda, rehberlik alan›nda, ö¤rencilerde amaçlanan geliflimi
sa¤lamak üzere, ne gibi etkinlikler yap›labilece¤i listelenmifltir. Böylece genel bir
fikir edindikten sonra baz› etkinliklerin nas›l uygulanabilece¤ine iliflkin örneklere
burada yer verilmifltir.

Etkinliklerin gerçeklefltirilmesinde baz› genel yaklafl›mlar›n benimsenmesi et-
kinli¤in amac›na ulaflmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Bu nedenle s›n›f ö¤retmenleri-
nin afla¤›daki hususlar› dikkate almalar› önerilir:

• Rehberlik etkinlikleri uygulan›rken bu alandaki temel ilkeler an›msanmal›
ve uyulmal›d›r.

• Etkinliklerin formal bir ders ya da zorunlu bir uygulama olarak de¤il özen-
dirici ve rahat bir ortamda zevkli bir flekilde (bir oyun olarak) gerçeklefltiril-
mesi gerekir.

• Ö¤retmenin, rehberlik yaklafl›m›na sahip olmas›, ö¤rencinin kendini güven
içinde hissedece¤i bir ortam sa¤lamas›, etkinliklerin amac›na ulaflmas› aç›-
s›ndan çok önemlidir.

• Etkinlikler esnek bir yap›dad›r. Amaca, koflullara, ö¤renci düzeyine göre
farkl› düzenlemeler yap›labilir.

• Etkinli¤i gerçeklefltirmeden önce ö¤retmenin gerekli haz›rl›¤› yapmas› ve ön
koflullar› sa¤lamas› gereklidir.

• S›n›ftaki tüm ö¤rencilerin etkinli¤e aktif kat›l›m› teflvik edilmelidir.
• Etkinlikler konusunda okul rehberlik uzman›ndan gerekli müflavirlik hizme-

ti sa¤lanmal›d›r.
• Etkinlik sonunda ö¤rencilere yaflant›lar›n› paylaflma f›rsat› verilmelidir.

S›n›f ö¤retmeninin, s›n›fta rehberlik etkinliklerine yer verirken hangi ilkelere uymas› ge-
rekir?
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Tan›flma Etkinli¤i

Hedef Davran›fllar
1. Grup üyelerinin isimlerini ö¤renir.
2. Grup kaynafl›r.

Düzey: Ana s›n›f› ve ilkokul her yafl.
Materyal: Tenis topu ya da benzer bir nesne.
Süreç: 
1. Ö¤retmen birbirlerinin isimlerini ö¤renebilmek için bir oyun oynayacaklar›-

n› söyler.
2. Grup halka olur.
3. Ö¤retmen kendi ad›n› söyler ve topu birine atar.
4. Topu tutan önce ö¤retmenin ad›n› sonrada kendi ad›n› söyler ve topu bir

baflkas›na atar.
5. Küçük gruplarda topu alan kendinden öncekilerin ad›n› da s›ras›yla tekrar-

lar ve kendi ad›na ekler. 
6. Büyük gruplarda bir ya da iki önceki ismi tekrar etmesi istenir.
7. fiafl›ran›n elinden top al›n›r baflkas›na at›l›r ve flafl›ran daha sonraya kal›r.
Sonuçland›rma: 
1. Etkinlik tamamlan›nca herkes el ele (ya da kol kola) s›k› bir halka olur ve

her kesin kat›labilece¤i bir flark›y› grupça söyleyebilirler. 
2. Etkinli¤e iliflkin görüflleri paylafl›l›r

Tan›flma ve Kaynaflma Etkinli¤i
Hedef Davran›fllar:
1. Gruptakilerin isimlerini ö¤renir.
2. Herkesin farkl› ilgileri oldu¤unu anlar.

Düzey: Ana s›n›f› ve ilkö¤retimin ilk s›n›flar›.
Süreç:
1. Çocuklar› çember halinde dizerek, el vurup flark› söyleyerek dönmeleri

sa¤lan›r.
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2. Ö¤retmen düdük çald›¤›nda, herkesten bir kifliyle karfl›l›kl› el ele tutuflup,
birbirlerinin isimlerini ve sevdikleri hayvan› söylemeleri istenir.

3. Bu uygulama (grup büyüklü¤üne ve ilgiye göre) bir süre devam ettikten
sonra yeniden halka olup yere oturulur ve herkes önce yan›ndakini sonra
kendini tan›t›r.
“Bu Ali, o gorilleri sever, ben Ebru, atlar› severim”

4. “Bu Ebru, o atlar› sever, ben Gül, köpekleri severim”... bu flekilde tüm grup
tan›fl›r.

Sonuçland›rma:
1. Ö¤retmen; isimleri ve sevdikleri fleyleri ö¤renmenin, arkadafl olmada öne-

mine dikkat çeker.
2. Sevdikleri fleylerin farkl› olabilece¤inin do¤al oldu¤unu vurgular.
3. Etkinli¤e iliflkin de¤erlendirmelerini sorar.

Do¤um Günlerimiz
Hedef Davran›fllar:
1. Di¤erlerini tan›yarak grup ile kaynafl›r.
2. Grup etkileflimine kat›l›r.
3. Gruptakilerin do¤um günlerini ö¤renir.

Düzey: 1. s›n›f ve üstü (her yafl)
Süreç:
1. S›n›f (grup) halka olur.
2. Ö¤retmen halkan›n bir yerini belirler ve “buras› 1 ocak (y›l bafl›) noktas›,

flimdi herkes halkada do¤um gününe göre s›ralans›n” der.
3. Ö¤renciler birbirlerine sorarak kendi yerlerini belirleyip halkada uygun ye-

re geçer.
4. Bafltan bafllayarak her ö¤renci do¤um tarihini, burcunu söyler. Do¤du¤u gü-

ne ve do¤umuna iliflkin ailede anlat›lan bir yaflant›y› paylafl›r.
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Sonuçland›rma:
• Bu etkinlikle ö¤rencilere “o güne kadar yaflad›klar› en güzel do¤um günü-

nüzü bizimle paylafl›r m›s›n›z?” gibi bir yönerge verilerek de uygulan›labilir
(Alternatif-1).

• ‹lk tan›fl›lan grupta, s›ras›yla isimlerini söyleyip, bu ismin konulmas›yla ilgi-
li bir yaflant›y› paylaflmalar› istenebilir. (Alternatif-2) Etkinli¤e iliflkin de¤er-
lendirmeleri paylafl›larak etkinlik sonland›r›l›r.

Duygu Zar›
Hedef Davran›fllar: 
1. Duygular›n›n fark›na var›r.
2. Duygular›n›n nas›l ifade edebilece¤ini kavrar.
3. Duygular›yla beden dili iliflkisini fark eder.

Düzey: Birinci s›n›f ve üstü
Materyal: Kartondan haz›rlanm›fl zar, 6 adet duygu kart›. (duygu kelimesi kart-

lar›n farkl› yüzüne yaz›lm›fl olacakt›r.)

Süreç:
1. Ö¤retmen tahtaya gönüllü 6 ö¤renciyi kald›r›r ve ellerine duygu kartlar›n›

verir.
2. Ö¤renci, kartlar›n duygu yaz›l› yüzü kendine bakacak flekilde gö¤sünde tutar.
3. S›n›ftaki ö¤renciler s›rayla zar atar ve kendisine gelen zar›n kart›n› tutan ö¤-

renci, o duyguyu, yüz ve beden ifadesiyle canland›r›r. (drama)
4. Zar› atan ö¤renci canland›r›lan duyguyu bilirse o duyguyu yaflad›¤› bir ola-

y› anlat›r. Bilemezse canland›ran arkadafl›ndan o duyguyla ilgili bir olay› an-
latmas›n› ister.
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5. Zar att›¤›nda 6’y› tutan ö¤renci, duygu kartlar›n› tutan alt› ö¤renciden istedi-
¤ini seçme hakk›n› elde eder.

Sonuçland›rma:
1. Duygular›n canland›r›lmas›nda yüz ve beden ifadelerine dikkat çekilir.
2. Duygusuyla ilgili yaflant›s›n› paylaflan ö¤renciye uygun geribildirimler veri-

lir. (S›n›fa, benzer durumlarda nas›l hissedecekleri sorulabilir.)
3. Etkinli¤e iliflkin duygular paylafl›l›r.

Arkadafl Aran›yor

Hedef Davran›fllar:
1. Arkadafll›kta aranan özellikleri kavrar.
2. Kendi özellikleriyle ilgili fark›ndal›¤› artar.

Düzey: Dördüncü s›n›f ve üstü
Materyal: Renkli ilan kartlar› (grup say›s› kadar) 
Süreç: 
1. S›n›f, befler kiflilik gruplara ayr›l›r, her grup kendine bir isim bulur.
2. Gruplara s›n›f gazetesi için “bir arkadafl aran›yor” ilan› yazmalar›n› isteyin.

‹yi bir arkadaflta olmas›n› istedikleri ya da olmamas›n› istedikleri özellikleri
bu ilanda belirtmelerini isteyiniz.

3. ‹lanlar›n esprili, yarat›c›, ilginç olmas› için teflvik edin, 10 dakika süre
veriniz. 

4. Gruplar›n kartlara yazd›klar› ilanlar›n s›n›fla paylaflmalar›n› sa¤lay›n›z.
Sonuçland›rma:
1. ‹lanlar› de¤erlendirip en orijinal ve amaca en uygun olanlar› s›n›fça belirle-

yin ve panoya asarak sergileyiniz. 
2. Arkadaflta aranan ve aranmayan özelliklere dikkat çekiniz.
3. Kendi özelliklerini bu aç›dan düflünüp de¤erlendirmelerini isteyiniz.
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Kek Haz›r Efendim!

Hedef Davran›fllar: 
1. Bireyler aras›ndaki farkl›l›klar› kabul eder. 
2. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için birbirlerine ihtiyaçlar› oldu¤u ö¤renir. 
3. Grubun yap›s› ve önemini fark eder.

Düzey: Alt› yafl ve üstü
Malzeme: Bir kek tarifi ve içindeki maddeleri gösteren resim ve yaz› kartlar›
Süreç: 
1. Ö¤retmen sevdikleri kek çeflidini sorar ya da bir masal içindeki kahraman›n

dilinden sevdi¤i bir kek çeflidini söyler. 
2. Herkes sevdi¤i kek çeflidini belirtir (farkl› tatlardan hoflland›klar›na dikkat

çekilir)
3. Peki, flimdi s›n›fta bir kek piflirelim. Sevdi¤i kekin nas›l piflirildi¤ini bilen var

m›? (bilen varsa ona anlatt›r›l›r, yoksa ö¤retmen haz›rlad›¤› tarifi okur)
4. fiimdi malzemeleri haz›rlayal›m: Herkes bir malzeme alarak (s›n›ftaki ö¤ren-

ci say›s›na göre ö¤renciler tek ya da grup halinde malzeme ad› al›rlar) mal-
zeme resimleriyle yaz› kartlar› gö¤üslerine i¤nelenir. 

5. Ö¤retmen keki haz›rlamak için gerekli malzemeleri s›ras›yla yan›na ça¤›r›r
ve ne ifle yarad›klar›n› sorar, ö¤renci o malzemenin ne ifle yarad›¤›n› söyler:
• “Ben flekerim. Hiç flekersiz kek olur mu? E¤er beni koymazsan o kekini

kimse be¤enmez”. 
• “Ben kabartma tozuyum. E¤er benden bir fiske olsun koymazsan kekin

kabarmaz. Tafl gibi olur.
6. Her ö¤renci, kek tarifine göre, s›rayla gelip ne oldu¤unu ve ne ifle yarad›¤›-

n› söyler ve drama yoluyla keki nas›l kar›flt›rd›¤›n› canland›r›r.
7. Tüm malzemeler bir araya gelince ve rollerini yap›nca hepsi kol kola girip

bir çember olur ve “KEK HAZIR EFEND‹M!” diye ba¤›r›rlar. 
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Hazine *
Hedef Davran›fllar:
1. Çal›flma al›flkanl›klar›n›n önemini farkeder.
2. Verimli çal›flma al›flkanl›klar› gelifltirmesi gere¤ini kabul eder.

Düzey: 3. s›n›f ve üstü
Malzeme: Form (ö¤renci say›s› kadar ço¤alt›lacak)
Süreç:
1. Tahtaya “HAZ‹NE” sözcü¤ünü yaz›n›z ve bu sözcü¤ün neler ça¤r›flt›rd›¤›n›

sorarak tart›flma bafllat›n›z.
2. Okulda baflar›l› olmak için çok gerekli olan çal›flma al›flkanl›klar›n›n neler

oldu¤unu sorunuz. Bu al›flkanl›klar›n e¤itim yaflam› boyunca “de¤eri”ni tar-
t›fl›n›z. Örne¤in:
• Dersi dikkatli dinleme
• ‹yi not tutma
• H›zl› okuma
• Planl› çal›flma
• Düzenli olma
• Özet ç›karma

3. Bu özelliklere sahip de¤ilse nas›l kazanabileceklerini sorunuz. Hazinenin
kolay kazan›lmad›¤›n›, ama kazan›l›nca de¤erini hiç yitirmedi¤ini, yaflamda
verimli çal›flma al›flkanl›klar›yla baflar› aras›ndaki iliflkiyi kurarak aç›klay›n›z.

4. Form 2’yi da¤›t›p flu anda hazinelerinde var olan ve koymalar› gereken al›fl-
kanl›klar› düflünüp yorumlar›n› isteyiniz.

5. Formlar›n› paylaflmalar› ve istedikleri arkadafllar›yla karfl›laflt›rmalar›n› isteyi-
niz.

Sonuçland›rma:
• Hazinelerine koyacaklar›, kazanmalar› gerekli al›flkanl›klar için, plan yama-

lar›n› isteyerek etkinli¤i tamamlay›n›z.

* Öner ve di¤. (2002) MEB, EG‹TEK, s.26-28’den uyarlanm›flt›r. 

248 Rehber l ik



FORM

Fark›ndal›k Etkinli¤i

Hedef Davran›fllar: 
1. Kendi ilgilerine iliflkin fark›ndal›¤› artar. 
2. ‹nsanlar›n birbirinden farkl› olduklar›n› kavrar.

Düzey: Üçüncü s›n›f ve üstü
Malzeme: Fark›ndal›k Formu (s›n›f mevcudu kadar ço¤alt›lacak)
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HAZ‹NE

‹sim: .................... Tarihl: ....................

Hazinemde neler var?

Hazineme neler koymal›y›m?



Süreç:
1. Ö¤rencilerle hoflland›klar›, ilgi duyduklar› fleyler hakk›nda konuflarak etkin-

li¤i bafllat›n›z. 
2. Fark›ndal›k Formlar›n› da¤›tarak doldurmalar› için süre veriniz. 
3. Üçlü gruplar olarak paylaflmalar›n› isteyiniz. 
Sonuçland›rma:
1. Arkadafllar› ile kendi ilgilerini karfl›laflt›rd›klar›nda ne hissettiklerini paylafl-

maya teflvik ediniz. 
2. ‹nsanlar›n birbirlerinden farkl› olduklar›na dikkat çekiniz. 
3. Doldurduklar› formu saklamalar›n› (muhafaza etmelerini ) isteyiniz. 

FARKINDALIK FORMU

Ö¤renci Ad›: .................................................................... Tarih: .....................

FARKINDALIK

Bu etkinlikte kendime iliflkin
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ö¤rendim.

YERLER FAVOR‹LER

1. Kendinizi rahat ve güvende hisset-
ti¤iniz yer:
......................................................
......................................................

1. fiark›:
......................................................
......................................................

2. Olana¤›n›z olsa tatil yapaca¤›n›z
yer:
......................................................
......................................................

2. Eflya:
......................................................
......................................................

3. Olana¤›n›z olsa tafl›naca¤›n›z yer
......................................................
......................................................

3. D›fl mekan aktiviteleri:
......................................................
......................................................

250 Rehber l ik



Gelecekteki Mesle¤im
Hedef Davran›fllar: 
1. Sevdikleri mesleklerle kendi özelliklerinin benzerliklerini fark eder.
2. Mesleklerin özelliklerini fark eder.
3. De¤iflik meslek gruplar› hakk›nda bilgi edinebilir.

Düzey: 4. s›n›f ve üstü
Malzeme: Bir kutu ve kâ¤›tlar
Süreç:
1. Ö¤rencilere ayn› büyüklükte 2 kâ¤›t da¤›t›l›r, gruptaki tüm ö¤rencilere gele-

cekteki olmak istedikleri 2 meslek ad›n› bu ka¤›tlara (her ka¤›da bir meslek
ad› olmak üzere) yazmalar›n› istenir.

2. Sonra yaz›lan bu kâ¤›tlar› katlanarak, hangi ka¤›d›n kim taraf›ndan yaz›ld›-
¤›n›n bilinmeyece¤i bir flekilde bir kutuda toplan›r.

3. Ö¤retmen ö¤rencilerin çember olmalar›n› ister ve kutuyu ortaya koyar. Her
ö¤rencinin çemberin içine gelerek bir ka¤›t çekmesi ve o meslek üyesinin
yapt›¤› ifli canland›rmas› istenir. Ka¤›tta yaz›l› olan meslek üyesinin yapt›¤›
iflin ne oldu¤unun grupta tart›fl›larak bulunur.

Sonuçland›rma:
Ö¤rencilerin canland›rma ve etkinlikle ilgili duygular› al›narak de¤erlendirme

yap›l›r. Canland›rmada zorland›klar› ve kolay canland›rd›klar› meslekler ve neden
zorland›klar› ve hoflland›klar› üzerinde durulur.

Çocuk Bayram› *
Hedef Davran›fllar:
1. Gelecekte yapmak istedikleri ifller konusunda bilgi sahibi olur.
2. Hedefleri üzerinde daha ayr›nt›l› olarak düflünebilir.
Düzey: 1. s›n›f ve üstü
Süreç:
1. Ö¤retmen flu yönergeyi s›n›fa verir: Bugün 23 Nisan, sizler istedi¤iniz bir

meslek üyesini seçerek onun yerine geçeceksiniz. Seçti¤iniz meslek üyesi-
nin gün boyu yapt›¤› iflleri bize canland›racaks›n›z. ‹stedi¤iniz mekan ve efl-
yay› kullanabilirsiniz. Siz seçti¤iniz meslek üyesinin yerinde olsayd›n›z, ne-
leri nas›l yapars›n›z?

2. Ö¤rencilerin bunu düflünmeleri için bir süre zaman tan›y›n.
3. Ö¤rencilere canland›rmaya bafllamalar› için f›rsat verin.
4. Afla¤›da yer alan sorulara benzer sorular sorarak grup etkileflimini bafllat›n.

• Siz hangi meslek üyesinin yerine geçtiniz?
• Gün boyu o meslek üyesi olmak nas›l bir duyguydu?
• O mesle¤i seçmenizde etkili olan faktörler nelerdir?
• O meslek üyesinin yapt›klar›ndan farkl› olarak neleri siz yapmak istedi-

niz, neleri yapt›n›z?
• Büyüdü¤ünüzde ayn› mesle¤i yapmay› ister misiniz?

* Bu etkinlik Emine durmufl taraf›ndan gelifltirilmifltir.
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Rehberlik etkinliklerini uygularken uyulmas› ge-

reken ilkeler

Okulöncesi dönem de dahil, tüm ö¤retim kade-
melerindeki rehberlik etkinliklerinin, ö¤rencinin
bulundu¤u geliflim düzeyine uygun olmas› gere-
kir. Okulöncesi, temel e¤itim ve orta ö¤retim y›l-
lar›ndaki etkinlikler, ö¤rencinin kiflisel, e¤itsel ve
mesleri geliflim sürecinin geliflimini kolaylaflt›r-
maya yönelik olmal›d›rlar. Ö¤retmenler, rehber-
lik etkinliklerini rehberlik saatleri içinde, okul
psikolojik dan›flman›yla iflbirli¤i yaparak uygula-
mal›, etkinlikleri uygularken rehberlikle ilgili her
tür çal›flmada oldu¤u gibi, rehberli¤in temel ilke-
lerine uymaya dikkat etmelidir. Ö¤retmen ayr›ca
etkinlikleri uygularken özendirici olmal›, aktif
kat›l›m› ve paylafl›m› destekleyici bir tutum için-
de olmal›d›r.

Farkl› geliflim alanlar›na iliflkin rehberlik etkin-

likleri

S›n›f rehber ö¤retmenleri ö¤renci ihtiyaçlar›na
göre çok çeflitli rehberlik etkinliklerinden yarar-
lanabilirler. Farkl› kaynaklardaki haz›r etkinlik-
lerden yararlanabilecekleri gibi, kendi s›n›flar›n-
daki ö¤rencilerin geliflim düzeylerini ve geliflim
gereksinimlerini dikkate alarak, kendileri de et-
kinlikler gelifltirebilirler. Bununla birlikte farkl›
ö¤retim kademelerinde yararlan›labilecek kimi
rehberlik etkinlikleri flunlar olabilir:
Okulöncesi e¤itim ve temel e¤itimin birinci dö-
neminde; kendini keflfetme, çevreyi tan›ma, ifl ve
çal›flma dünyas›n› anlama etkinlikleri gerçeklefl-
tirilebilir. Temel e¤itimin ikinci döneminde; ka-
rar verme ve problem çözme becerilerini ö¤ren-
me, kendi özellikleriyle e¤itim ve meslek amaç-
lar› aras›ndaki iliflkiyi görme ve meslekleri kefl-
fetmeye yönelik etkinliklerden yararlan›labilir.
Ortaö¤retim dönemindeyse kiflisel ve sosyal be-
cerileri gelifltirme, yaflam tarz› ve serbest zaman-
larda meslek tercihi iliflkisini kurma, ifl arama ve
ifl bulma yollar›n› ö¤renme amac›yla çeflitli etkin-
liklerderden yararlan›labilir.

Özet
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1. Anas›n›f›nda ve temel e¤itimin ilk y›llar›nda yap›la-
cak rehberlik etkinlikleri nas›l gerçeklefltirilebilir?

a. Ders saatleri d›fl›nda 
b. Ö¤retim programlar› içinde
c. Rehberlik için ayr›lm›fl saatlerde
d. Derslerden arta kalan zamanlarda
e. Hayat bilgisi dersleri içinde

2. Kiflisel, e¤itsel ve mesleki geliflimle ilgili ö¤rencinin
“kendini keflfetme” amac›na yönelik bir rehberlik etkin-
li¤i hangi dönemde yap›lmal›d›r?

a. Anaokulunun ilk günlerinde 
b. Anaokulunun sonlar›na do¤ru
c. Temel e¤itimin birinci döneminde
d. Okulöncesinde ve temel e¤itimin birinci döne-

minde
e. Temel e¤itimin ikinci döneminde

3. Ö¤rencinin kendi özellikleriyle e¤itsel ve mesleki
amaçlar› aras›ndaki iliflkiyi görebilmesi amac›na yöne-
lik bir rehberlik etkinli¤i ne zaman gerçeklefltirilmelidir?

a. Ana okulu y›llar›nda
b. Temel e¤itimin birinci döneminde
c. Temel e¤itimin ikinci döneminde
d. Ortaö¤retimin bafl›nda
e. Ortaö¤retimin sonunda

4. Afla¤›dakilerden hangisi ortaö¤retim dönemine öz-
gü rehberlik etkinliklerinden biri de¤ildir?

a. Bofl zaman etkinlikleriyle meslek tercihine yö-
nelme aras›ndaki iliflkilerin tart›fl›lmas›

b. ‹fl arama ve ifl bulma yollar›n›n ö¤renilmesiyle
ilgili etkinlikler

c. Cinsiyet rollerine iliflkin kal›p yarg›lar›n karfl›lafl-
t›r›lmas›

d. Köy yaflam›yla kent yaflam› aras›ndaki farklar›n
belirlenmesine yönelik etkinlikler

e. Gelecekteki rollerin neler olabilece¤inin tart›fl›l-
mas›

5. S›navlarda kayg›ya neden olan durumlar›n, fark›na
varmaya yönelik bir rehberlik etkinli¤i, hangi geliflim
alan›yla ilgilidir?

a. Alg›sal geliflimle
b. Sosyal geliflimle
c. Kiflisel geliflimle
d. Mesleki geliflimle
e. E¤itsel geliflimle

6. Meslekleri keflfetme amac›na yönelik bir etkinlik,
hangi döneme aittir?

a. Okulöncesi döneme
b. Temel e¤itimin ikinci dönemine
c. Ortaö¤retimin ilk y›llar›na
d. Ortaö¤retimin son y›llar›na
e. Lise y›llar›na

7. Kendini keflfetme amac›yla yap›lan bir etkinlik, afla-
¤›daki geliflim alanlar›ndan hangisiyle iliflkilidir?

a. Kiflisel
b. Mesleki
c. E¤itsel
d. Kiflisel ve e¤itsel
e. Kiflisel, e¤itsel ve mesleki

8. Çevreyi tan›ma amac›na yönelik bir etkinli¤in iliflki-
li oldu¤u geliflim alan› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Akademik geliflim
b. E¤itsel ve mesleki geliflim
c. Kiflisel geliflim
d. Biliflsel geliflim
e. Duygusal geliflim

9. Rehberlik etkinliklerini uygularken afla¤›dakilerden
hangisini yapmaktan kaç›nmak gerekir?

a. Empatik olmak
b. Destekleyici olmak
c. Denetleyici olmak
d. Koflulsuz kabul göstermek
e. Kat›l›m› teflvik etmek

10. Tan›flma etkinli¤i hangi geliflim dönemine uygun
düflen bir etkinliktir?

a. Okulöncesi e¤itim
b. ‹lkö¤retimin birinci dönemi
c. Okulöncesi ve ilkö¤retimin birinci dönemine
d. Ortaö¤retimin ilk y›llar›
e. Lise y›llar›

Kendimizi S›nayal›m
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Rehberlik Müfredat› Etkinlikleri Tamamland›

2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda uygulanmak üzere ‹l-
kö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik
Program› gelifltirilerek yürürlü¤e konuldu. Böylece reh-
berlik ders saatlerinin de bir müfredat› oluflmufl oldu.
Yeni ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehber-
lik Program›n›n uygulama aflamalar›nda derslerin iflle-
niflinde kullan›lacak rehberlik etkinliklerinin kitaplar›
tamamland›.                                                            
Yeni ilkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehber-
lik Program› uygulama kitab›n›n bas›m› ve okullara da-
¤›t›m›na daha önce bafllanm›flt›. Yeni s›n›f rehberlik
program›n›n ifllenmesinde yararlan›lacak örnek etkin-
likler de ayl›k olarak Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün resmi Sitesinde yay›m-
lan›yordu. Örnek etkinliklerin oluflturulmas› tamamla-
narak rehberlik etkinlikleri kitaplar› da son halini alm›fl
oldu.
Tamamlanan ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f
Rehberlik Program› örnek etkinlikler kitaplar›, Özel E¤i-
tim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü-
¤ünün resmi sitesinde yay›mland›. Editörlü¤ünü Prof.
Dr. Serdar ERKAN’›n yapt›¤› örnek etkinlik kitaplar›n-
dan, ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehber-
lik Program› ‹lkö¤retim Etkinlik Örnekleri kitab›n›; 
S›n›f Ö¤retmeni Sündüz BÜKEL, Psikolojik Dan›flman
Didem GÜLSARAN, Uzm. Psikolojik Dan›flman Cevri-
ye GÜLEBA⁄AN ve Uzm. Psikolojik Dan›flman Hicran
ÇET‹N
‹lkö¤retim Ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik
Ortaö¤retim Etkinlik Örnekleri kitab›n› ise; Uzm. Psiko-
log fiükran KILIÇ ve Psikolog K. Ayla SIRIKLI haz›rlad›
(Pdrservisi, 2007)

Kaynak: 25.03. 2007 tarihinde http://www.pdrservisi.
com internet adresinden al›nm›flt›r. 

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Okul Öncesi E¤itim ve
Temel E¤itimin I. Döneminde Yap›labilecek
Rehberlik Etkinlikleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Okul Öncesi E¤itim ve
Temel E¤itimin I. Döneminde Yap›labilecek
Rehberlik Etkinlikleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Temel E¤itimin II.
Döneminde Yap›labilecek Rehberlik Etkinlikleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ortaö¤retim Döneminde
Yap›labilecek Rehberlik Etkinlikleri” bölümünü
gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “E¤itsel Rehberlik”
bölümünü gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Temel E¤itimin II.
Döneminde Yap›labilecek Rehberlik
Etkinlikleri” bölümünü gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Okulöncesi E¤itim ve
Temel E¤itimin I. Döneminde Yap›labilecek
Rehberlik Etkinlikleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Okulöncesi E¤itim ve
Temel E¤itimin I. Döneminde Yap›labilecek
Rehberlik Etkinlikleri” bölümünü gözden
geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Girifl” bölümünü gözden
geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Etkinlik Örnekleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

‹lgili oldu¤u alan: Mesleki Geliflim 
Etkinlik örnekleri flunlar olabilir: Bir iflyerini ziyaret edip
çal›flmalar› izleme, meslekleri drama ile canland›rma,
s›n›fa bir meslek eleman› davet etme, “Bir dilim ekme-
¤in öyküsü”nü canland›rma vb...

S›ra Sizde 2

‹lgili oldu¤u alan: Mesleki Geliflim
Etkinlik örnekleri flunlar olabilir: Meslekleri ortak/ben-
zer özelliklerine göre kategorilere ay›r›p listeleme (örn.
Aç›k hava-kapal› mekan meslekleri, insana dönük-nes-
nelere dönük meslekler vb.), yeteneklerine uygun bul-
duklar› meslekleri araflt›rma, bir meslek eleman›n› iflba-
fl›nda gözleme vb...

S›ra Sizde 3

‹lgili oldu¤u alan: Mesleki Geliflim
Etkinlik örnekleri flunlar olabilir: Gazetelerden ifl ilanla-
r›n› getirip inceleme, internet üzerinden ifl arama yolla-
r›n› ö¤renme ve baflvuru için ne yap›laca¤›n› inceleme,
CV (özgeçmifl) yazma, ifl görüflmeleri ile ilgili rol oyna-
ma vb...

S›ra Sizde 4

S›n›fta rehberlik etkinlikleri uygulan›rken, demokratik
ve insanc› bir s›n›f atmosferi sa¤lanmal›, ö¤rencinin ak-
tif olmas› ve kendini tan›maya yönelik bir içgörü ka-
zanmas›, bireysel farklar›n dikkate al›nmas›, ö¤renci ih-
tiyaçlar›na uygun olmas›, rehberlik uzman›ndan müfla-
virlik deste¤i al›nmas› gibi ilkelere uygulanmal›d›r.

Akkök, F. (1996). ‹lkö¤retimde Sosyal Becerilerin
Gelifltirilmesi. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Bflk.
‹stanbul: M.E. Bas›mevi.

Erkan, S. (2001). Okul Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik
Programlar›n›n Haz›rlanmas›. Ankara: Nobel Yay›n
Da¤›t›m.

Erkan, S. (2000). Örnek Grup Rehberli¤i Etkinlikleri.
(4.bask›) Ankara: Pegem A Yay›nevi.

Ero¤lu, Ç. Y. ve F. Bilge (2001). S›n›fta Rehberlik
Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m.

Giddis-S., P., Cowan, D. ve D. Schilling (1993) Counselor
in the Classroom. California: Incerchoice Publ›sh›ng.

Külaho¤lu, fi. (2001). Okul Psikolojik Dan›flma ve
Rehberlik Programlar›n›n Gelifltirilmesi. Ankara:
Pegem A Yay›nc›l›k.

Morganett, R.S. (1990). Skills for Living. Illions:
Champaign 61821. 

McWhorter, T.K. (1989). College Reading and Study
skills. Glenview, llions: Scott, Foresman and
Company.

Steere, B.F. (1988). Becoming an Effective Classroom
Manager A. Resource for Teachers. State Univ. of
Newyork Press.

Selçuk, Z. ve N. Güner (2000). S›n›f içi Rehberlik
Uygulamalar›. Ankara: Pegem A.Yay›nc›l›k.

Yeflilyaprak, B. (2007). E¤itimde Rehberlik. Hizmetleri
(15. bask›) Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m.

Yeflilyaprak, B. (2007). ‹lkö¤retimde Geliflimsel
Rehberlik ‹stanbul: Morpa Yay›nlar›.

Zunker, V.G. (1989). Career Counseling: Applied
Concept of Life Planning. (3rd.Ed.) Pacific Grove,
C.A: Brooks Cok.

Yararlan›lan KaynaklarS›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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A
Anket: Bireylerin belirli konulara iliflkin görüfllerini belirle-

mekte yaralan›lan ölçme araçlar›.

Araflt›rma ve De¤erlendirme Hizmetleri: Ö¤rencilerin reh-

berlik gereksinimlerini ve okul rehberlik program›n›n

etkilili¤ini belirlemeye yönelik hizmetler. 

B
Benlik Alg›s›: Bireyin kendi hakk›ndaki görüfl ve de¤erlen-

dirmesi.

Bibliyoterapi: Bireylerin yaflad›klar› çeflitli sorunlarla ilgili

olarak, o sorunlarla yak›ndan iliflkili çeflitli materyalleri

veya kaynaklar› okuyarak bilgilenmelerine dayanan bir

teknik.

Bilgi Verme Hizmetleri: Ö¤rencinin gerek duyabilece¤i her

türlü bilgiyi onun yararlanmas›na sunmak için yap›lan

çal›flmalar.

Bireysel Farkl›l›klar: Geliflim alanlar› aç›s›ndan bireyler ara-

s›nda gözlenen farkl›laflmalar; bireylerin fiziksel, zihin-

sel, duygusal, sosyal v.b özelliklerinin birbirlerinden

farkl› olmas›.

Bireysel Rehberlik: Dan›flman›n ayn› anda yaln›z bir tek ki-

fliye rehberlik yard›m› sunmas›.

Ç
Ça¤dafl E¤itim: Ö¤rencinin bütün yönleri ile geliflimini he-

defleyen, ö¤renci merkezli e¤itim anlay›fl›. 

D
Dan›flan: Psikolojik dan›flma hizmeti alan kifli.

Dan›flan: Yard›m almak amac›yla psikolojik dan›flmana, reh-

ber ö¤retmene baflvuran kimse, ö¤renci.

Dan›flman: Bir sorunu çözmek, ya da geliflmek amac›yla, yar-

d›m almak üzere baflvuran kifliye yard›m sunan kimse.

Davran›fl Testleri: Bireylerin yaflamlar›nda sergiledikleri ti-

pik davran›fllar› belirlemek üzere gelifltirilen; kiflilik, ilgi

ve tutum ölçerler. 

Derecelendirme Ölçekleri: Gözlenen bir özelli¤in ya da

davran›fl›n bireyde ne ölçüde var oldu¤unun, bir derece

ifadesi ile belirtilmesine dayal› ölçme araçlar›d›r.

Direnç: Psikolojik yard›m sürecindeki bireyin fark›nda olma-

dan iyileflmeye karfl› bir çaba içinde olmas›.

E
E¤itsel Rehberlik: Ö¤rencinin e¤itim yaflam› ile iliflkili so-

runlar›n› çözebilmesine yönelik olan rehberlik yard›m›,

hizmeti.

Empati: Bireyin bir baflkas›n›n bak›fl aç›s›yla onun dünyas›na

geçici olarak bakmas›, onun duygu ve düflüncelerini an-

lamas› ve ona iletmesi süreci.

Empatik Anlay›fl: Kifliler aras› iliflkiler kurarken bireyin em-

patik bir bak›fl aç›s› gelifltirmeye çaba göstermesi.

F
Fiziksel ‹htiyaçlar: Yaflam› sürdürmek için gerekli olan ha-

va, su, besin, etkinlikte bulunma, uyku v.b. ihtiyaçlar.

G
Geliflim Görevleri: Bireylerden belirli geliflim dönemleri için-

de kazanmalar› beklenen davran›fllar.

Geliflim ‹htiyaçlar›: Yaflam›n her döneminde ve belirli dö-

nemlerinde doyurulmas› gereken ihtiyaçlar.

Geliflimsel Rehberlik: Geliflim ilkeleri, geliflim gereksinimle-

ri, geliflim görevleri ve geliflimi etkileyen etmenleri te-

mel alan rehberlik anlay›fl›.

Genel Yetenek Testleri: Bireylerin genel zihin güçlerini be-

lirlemek amac› ile gelifltirilmifl testler.

Gizlilik ‹lkesi: Rehberli¤in dan›flma sürecinde, ö¤renciyle il-

gili edinilen bilgilerin, ö¤rencinin izni olmaks›z›n baflka-

lar›yla paylafl›lmamas›n› ifade eden ilkesi.

Gözlem: Bireyin hali haz›r davran›fllar›n› duyu organlar› yolu

ile gözleyerek, oldu¤u gibi kaydetmeye dayal› bir bireyi

tan›ma tekni¤i.

Grup Rehberli¤i: Dan›flman›n ayn› anda birden fazla kifliye

rehberlik yard›m› sunmas›.

Güvenlik ‹htiyaçlar›: Kendini güven içinde hissetme, tehli-

kelerden uzak durma ihtiyac›.

‹
‹çtenlik: Dan›flman›n bulunmas› gereken temel tutumlardan

biri olup, duygu ve düflüncelerinin tutarl› olmas›, dan›fl-

man›n özü sözü bir olmas›.

‹l Dan›flma Komisyonu: Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik

hizmetlerini il düzeyinde planlayan ve kurumlar aras›n-

daki iflbirli¤ini sa¤layan kurulufl.

‹nsanc› Anlay›fl: Her bireyi kendine özgü, biricik, di¤erleriy-

le eflit haklara sahip ve de¤erli bir varl›k olarak gören

anlay›fl.

‹zleme Hizmetleri: Yöneltme ve yerlefltirme hizmetleriyle

çeflitli alanlara yerlefltirilen ö¤rencilerin, bulunduklar›

ortamlardaki uyum ve geliflim durumlar›n›n takip edile-

rek de¤erlendirilmesine yönelik hizmetler.

Sözlük
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K
Kal›t›m: Bireyin soyundan anne-babas›ndan genetik yolla ge-

tirdi¤i özellikler bütünü.

Kendini Gerçeklefltirme: Bireyin bir bütün olarak geliflme-

si, tüm geliflim gereksinimlerini olabildi¤ince gerçeklefl-

tirebilmesi.

Kendini Gerçeklefltirme: Kiflinin sahip oldu¤u ancak fark›n-

da olmad›¤› potansiyellerini keflfetmesi ve etkili bir bi-

çimde kullanmas›.

Kimdir Bu: Bir s›n›f ya da grup içinde bireyin kendisini ve

grubun di¤er üyelerini nas›l gördü¤ünü ve onlar taraf›n-

dan nas›l görüldü¤ünü ortaya koyan bir bilgi toplama

tekni¤i.

Kiflilik Testleri: Kiflili¤in ilgi, tutum, baflar› ve yetenek d›fl›n-

daki, bireyi di¤er bireylerden ay›rt eden kendine özgü

karakteristik özelliklerini ölçen testler. 

Kiflisel Rehberlik: Ö¤rencinin kiflisel sorunlar›n›n çözümü

ya da kiflisel geliflimi için sunulan rehberlik hizmeti.

Koordinatör Psikolojik Dan›flman: Rehberlik ve Psikolojik

Dan›flma servisindeki psikolojik dan›flmanlardan, servi-

sin yönetiminden sorumlu olan›.

M
Mesleki Rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tan›mas›,

kendine uygun bir mesle¤e yönelmesi, mesle¤e haz›r-

lanmas› ve meslekte geliflebilmesi amac› ile sunulan reh-

berlik hizmeti.

Müflavirlik Hizmeti: Okuldaki psikolojik dan›flman›n, ö¤ret-

men ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlay›fl› kazan-

malar› ve rehberlikle ilgili bilgi ve becerilerini artt›rmala-

r› için onlara yard›mc› olmas›.

Müflavirlik: Okul psikolojik dan›flman›n›n ö¤retmen ve yöne-

ticilerin ortak bir rehberlik anlay›fl› kazanmalar› ve bu

alandaki bilgi ve becerilerini artt›rmalar› için onlara yar-

d›mc› olmas›.

O-Ö
Okul D›fl› Yerlefltirme: Ö¤rencilerin okul d›fl›ndaki bir üst

okula, ifle ya da geliflimine katk› sa¤layacak baflka bir

alana yerleflmesine yard›mc› olmak.

Okul ‹çi Yerlefltirme: Ö¤rencilerin okul s›n›rlar› içindeki,

e¤itsel ve sosyal alanlara yerleflmelerine yard›mc› olun-

mas›.

Olay ‹ncelemesi: Bir bireyi tüm yönleri ile detayl› bir biçim-

de derili¤ine inceleyip analiz ederek raporlaflt›rmay› ge-

rektiren bir teknik.

Olay Kayd›: Bireyin belirli bir ortamda gözlenen bir davran›-

fl›n›n objektif bir biçimde ayr›nt›l› olarak betimlenmesi.

Oryantasyon Hizmeti: Ö¤rencileri yeni bir duruma ve yeni

ortama al›flt›rmay› hedefleyen hizmet.

Otobiyografi: Bireyin yaflam öyküsünü kendisinin yaz›l› ola-

rak anlatmas›n› içeren bir bireyi tan›ma tekni¤i.

Ö¤renci Kiflilik Hizmetleri: Ö¤rencilerin ö¤retim etkinlikle-

rinden en etkili bir biçimde yararlanabilmeleri ve kendi-

lerini tüm yönleriyle gelifltirebilmelerine yönelik olan

ö¤retim hizmeti d›fl›ndaki hizmetler.

Ö¤renciyi Merkeze Alan E¤itim: Ö¤retim programlar›n› ö¤-

rencilerin ilgi, yetenek, kiflilik özellikleri, ihtiyaçlar› ve

geliflim sorunlar›na uygun olacak biçimde düzenleyen

e¤itim anlay›fl›.

Ö¤retim: Ö¤renciye bilgi ve beceri kazand›rmak ve ö¤renci-

nin zihinsel güçlerini gelifltirmek amac› ile gerçeklefltiri-

len etkinlikler bütünü.

Özel Yetifltirme Hizmetleri: Ö¤rencilerin ö¤renim baflar›la-

r›n› desteklemek, baflar›s›zl›klar›n› önlemek ve gereksi-

nim duyan ö¤rencileri akademik yönden daha da gelifl-

tirmeye yönelik hizmetler.

P
Program› Merkeze Alan E¤itim: Ö¤retim programlar›n›n

düzenlenmesinde sadece belirli iflleri görecek insanlar›

yetifltirmeyi esas alan e¤itim anlay›fl›.

Psikodrama: Bireyin kendisi için üzüntü ve s›k›nt› veren bir

sorunu veya içsel yaflant›s›n› bir grup karfl›s›nda oyna-

mas›na dayal› bir bilgi toplama tekni¤i.

Psikolojik Dan›flman: Psikolojik dan›flma hizmeti sunan alan

uzman›.

Psikometrist: Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanma-

s› s›ras›nda kullan›lacak teknik ve yöntemler üzerinde ça-

l›flan; zeka, kiflilik, yetenek ve di¤er alanlardaki testleri

gelifltiren; veri analizi ve verilerin yorumlanmas› konula-

r›nda faaliyet gösteren psikoloji alan› çal›flanlar›.

Psikoterapi: Ciddi ruhsal bozukluklar ve hastal›klar› tedavi

etmek için verilen psikolojik yard›m hizmeti.

R
Rehberlik Anlay›fl›: Rehberlik ile ilgili temel ilkeleri ve kav-

ramlar› anlamak.

Rehberlik: Bireylerin kendileri için sa¤l›kl› ve ifllevsel olan

hedefleri belirlemelerine, bu hedeflere ulaflma olanakla-

r›n› ve kaynaklar›n› bulmalar›na yard›m etmek.

S
Sa¤l›k Hizmetleri: Ö¤rencilerin sa¤l›klar›n› korumaya yöne-

lik hizmetler.
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Sayg›: Pozisyonu, mevkisi, statüsü nas›l olursa olsun karfl›da-

ki bireyi hiçbir koflula ba¤l› olmaks›z›n ve sadece insan

oldu¤u için de¤erli ve önemli görme anlay›fl›.

Sayg›nl›k ‹htiyac›: Baflarma, tan›ma, özsayg›, kendine de¤er

verme, statü sahibi olma ihtiyac›.

S›n›f Rehber Ö¤retmeni: Sorumlulu¤una verilen s›n›ftaki

ö¤rencilerin rehberlik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›ndan

sorumlu olan ö¤retmen.

Sistemli Gözlem: Gözlemcinin sistematik bir biçimde bireyin

belirli davran›fllar›n› gözlemesi.

Sistemsiz Gözlem: Rastlant›sal olarak bireylerin belirli bir

durum veya zaman dilimi içerisindeki her türden davra-

n›fllar›n›n gözlenmesi.

Sorun Odakl› Rehberlik: Ortaya ç›kan belli bir sorunu gi-

derme amac›yla çeflitli rehberlik hizmetleri sunmay› içe-

ren rehberlik türü.

Sosyal ‹htiyaçlar: Sevme, ait olma, ba¤l›l›k, kimlik duygusu

kazanma, benimsenme v.b. ihtiyaçlar›. 

Sosyal Uyum: Bireyin çevresiyle olan etkilefliminin niteli¤i.

Sosyodrama: Bir grup bireyin ortak bir biçimde yaflad›klar›

sosyal içerikli bir olay› ve bu olayla ilgili rolleri bir izle-

yici grubu karfl›s›nda gerçek yaflamdaki gibi oynamalar›-

n› gerektiren bilgi toplama tekni¤i.

Sosyometri: Bir grup içerisindeki bireylerin birbirleriyle olan

sosyal iliflkilerini ve gruplar›n sosyal yap›s›n› ortaya ç›-

karmay› amaçlayan bireyi tan›ma tekni¤i.

Soysal Yard›m Hizmetleri: Ö¤rencilere yönelik olan; burs,

kredi, maddi yard›m, bar›nma, beslenme gibi çeflitli yar-

d›mlardan oluflan hizmetler. 

T
Terapötik ‹letiflim: Kiflilerin kendilerini tehdit alt›nda hisset-

meden, içtenlikle ifade edebildikleri, destekleyici, rahat-

lat›c› ve gelifltirici bir iletiflim biçimi.

Terapötik Ortam: Kiflilerin kendilerini tehdit alt›nda hisset-

meden, içtenlikle ifade edebildikleri, destekleyici, rahat-

lat›c› ve gelifltirici bir atmosfer.

Y
Yerlefltirme Hizmetleri: Ö¤rencilerin ilgi, ihtiyaç ve yete-

nekleri do¤rultusunda, çeflitli okul içi programlara, üst

okullara, ifl ve mesleklere yönelmelerine yard›mc› olan

hizmetler.

Yöneltme: Ö¤rencilerin okul yaflam›na ve izleyecekleri ders-

lere uyumunu sa¤lamak amac›yla okul içindeki ve d›fl›n-

daki, akademik, sosyal ve mesleki etkinlikler ile bir üst

kademedeki e¤itim kurumlar›ndan kendi özelliklerine

en uygun olanlar›na yönlendirme ifli.

Yönetim ve Denetim: E¤itimde gerekli personel, araç gereç

ve ortam ile e¤itim ö¤retim hizmetinin denetiminin sa¤-

lanmas›na yönelik etkinliklerin tümü.

Sözlük
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