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3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ 

İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap, kõsa sürede 
üç baskõ yapma mutluluğuna ermiştir. Birçok fakültelerde ders kitabõ olarak öğrencilere 
hizmet ederken, alanda çalõşanlar için de kaynak kitap olarak kabul görmüştür. Baskõlar 
arasõnda. Bürokrasinin tabiatõndan gelen uzun boşluklar olmuştur. Okuyucularõmõzõn bunu 
anlayõşla karşõlamõş olduklarõnõ umarõz. 

3. Baskõ için kitap yeniden elden geçirilmiştir. Gerekli görülen sadeleştirmeler ve 
genişletilmeler yapõlmõştõr. Mesela Verimli Ders Çalõşma ve öğrenme konusu genişletilerek 
yeniden yazõlmõştõr. Türkçe literatürde fazla kaynak olmayan bu konu için öğrenci, 
öğretmen, sõnõf - öğretmeni ve danõşmanlara ve hatta velilere mazbut bir kaynak sunulmasõ 
düşünülmüştür. Teknikler Bölümünde Zaman Cetveli, Arzu Listesi, Yarõm Cümleler, 
Basan/Kabiliyet Karşõlaştõrma Tablosu, Olay Temsili (Dramatizasyon) gibi konular yeniden 
açõlarak yazõlmõştõr. Yüksek öğretimde Psikolojik Hizmetler konusu ilâve edilmiştir. Ayrõca, 
gerekli görülen paragraflar ve cümleler genişletilmiş veya netleştirilmiştir. 

Kitabõ ders kitabõ olarak kullanan öğreticilerin, hitabettikleri sõnõflarõn program 
amaçlarõna göre, kitaptaki bazõ konulan atlamalarõ veya daha kõsa tutmalarõ mümkündür. 
Meselâ, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma alanõnda uzman olarak yetişecekler ile, bu 
konuyu pedagojik formasyon amacõyla okuyan öğretmen adaylarõnõn konulan kapsama 
genişlik ve derinlikleri elbette farklõ olacaktõr. 

Bu kitabõ, çalõşmalarõmda destek ve güveni daima benimle olan eşim Nayme'ye ithaf 
ediyorum. 

Prof. Dr. Hasan Tan Ocak 
1992,   İstanbul 



ÖNSÖZ 

Demokratik toplumlarõn eğitim sistemlerinde Rehberlik ve Psikolojik Danõşma 
çalõşmalarõnõn önemi ve fonksiyonu, uzay yarõşmasõ çağõnda daha da artmõştõr. 
Teknolojinin süratle geliştiği, toplum hayatõnõn süratle ve çeşitli yönlerde değiştiği bu 
çağda, hiçbir yetenek israf edilmeden, yeni neslin en iyi şekilde eğitilip yetişkinlik hayatõna 
hazõrlanmasõ, demokratik eğitim sistemlerinin olağanüstü amacõ haline girmiştir, ileri 
toplumlar, rehberlik araştõrma ve çalõşmalarõnõ hõzlandõrmak, daha etkili hale getirmek için 
büyük yatõrõmlarõ göze almõşlar; ülke çapõnda proje uygulamalarõna girişmişlerdir. 

Türk Eğitim Sisteminde de rehberlik ve psikolojik danõşma çalõşmalarõnõn önemi idrak 
edilmiştir. 1950'lerden beri birçok girişimler ve çabalar bazan artan bazan yavaşlayan 
hamleler halinde süregelmiştir. Son yõllarda üniversitelerimiz, öğretmen yetiştirme 
programlarõnda rehberlik ve psikolojik danõşma konusunu mecburi dersler arasõna almak 
suretiyle konuya ülke çapõnda önem vermiştir. 

Elinizdeki bu kitap, üniversitelerde rehberlik ve psikolojik danõşma derslerini okutan 
birçok meslekdaşlarõm teşvik ve õsrarlarõ karşõsõnda hazõrlanmõştõr. Rehberlik ve Danõşma 
konusunda çalõşan öğrenci, öğretmen, uzman ve öğretim üyelerine yõllarca yeni baskõlan 
ile hizmet etmiş olan Rehberliğin Esaslarõ adlõ kitabõn son baskõsõ 1975 yõlõnda yapõlmõş ve 
ertesi yõl da mevcudu kalmamõştõr. Türkiye'nin geçirdiği çalkantõlõ yõllarda, yeni baskõnõn 
yapõlmasõ düşünülmemişti. Yazar, yurtdõşõndan dönünce böyle bir kitaba şiddetle ihtiyaç 
olduğunu görmüştür. Duyulan bu ihtiyaç da ayrõ bir zorlayõcõ faktör olmuştur. 

Eserin yazõlmasõnda, konuşulan munis Türkçe kullanõlmaya çalõşõlmõştõr, illa "yeni" 
kelime kullanmak gibi bir zorlamaya sapõlmamõştõr. Amaca uygun, anlamõ yüklenebilen 
munis her kelime "yeni" veya "eski" denmeden kullanõlmõştõr. Gaye bir fikri, bir düşünceyi, 
bir temayõ en uygun şekilde anlatabilmektir. Türkçe, yapõ itibariyle güçlü bir edebî ve ilmî 
dil olma vasõflarõna sahiptir. Rahat bõrakõldõğõ takdirde, bu gücünü kolaylõkla ortaya 
koyabilecek niteliktedir. Bir kitabõn dilinin 10-15 yõl gibi kõsa bir sürede "eski"leşmesi, 
tehlikeli bir tutumun sonucu olmasõna işarettir. Bu durumda dilimizi geliştirme 
gayretlerimizin sõhhatlilik derecesini yeniden gözden geçirmek gerekir. Üniversite öğrencisi 
bir genç, "bu kelimeleri anlamõyorum" gibi kâzip bir muazeret yerine, dil konusunda yapõcõ 
bir tavõr ve yaklaşõma girerek sözlük kullanma alõşkanlõğõnõ geliştirmeli, Türkçe kelime 
hazinesini zenginleştirmelidir. Zorlamakla dil gelişmez. Onun da insan gibi tabii gelişme 
seyri vardõr. Bu tabii seyre yardõmcõ olmak gerekir. 

Psikolojik Danõşma ve Rehberlik, 17 bölümden oluşmaktadõr. İlk iki bölüm, öğrenci 
Kişilik Hizmetleri, Rehberlik ve Danõşma kavramlarõ, tarifleri, Rehberlik ve Psikolojik 
danõşma hizmetleri üzerinde durmaktadõr. Üçüncü Bölüm, Reh- 



berlik ve Danõşma alanlarõnõn doğuşu, gelişmesi ve bugünkü durumu hakkõnda kõsa bir 
tarihçe vermektedir. Bu bölüm, Türkiye'deki gelişmelerin nereden nereye geldiğini merak 
edenlere bilgi vermek ve bazõ köşe taşlarõm literatüre geçirmek amacõyla yazõlmõştõr. 
Dördüncü Bölüm, Eğitim ile Rehberliğin ilişkilerini belirtmektedir. Beşinci Bölüm, eğitimde 
psikolojik hizmetleri gerekli kõlan sebepleri tartõşmaktadõr. Altõncõ Bölümde eğitim 
hizmetlerinde Rehberlik ve Psikolojik Danõşmanõn kapsadõğõ hizmet alanlarõ 
açõklanmaktadõr. Yedi ve sekizinci Bölümler, psikolojik danõşma ve rehberliğin dayandõğõ 
psikolojik ve felsefi temelleri tartõşmaktadõr. Dokuzuncu Bölümde psikolojik danõşma ve 
rehberliğin eğitsel, meslekî, kişisel-psikolojik problemlere yardõm çeşitleri ele alõnmõştõr. 
Onuncu Bölüm, rehberliğin temel servislerini incelemektedir. On birinci ve on ikinci Bölüm, 
danõşma ve rehberlikte kullanõlan test ve test dõşõ olmak üzere bilgi toplama ve yardõm 
tekniklerini ele almaktadõr. On üçüncü Bölümde rehberlikte grup faaliyetleri tartõşõlmaktadõr. 
On dördüncü Bölümde rehberlik örgüt ve personeli incelenmektedir. On beşinci Bölüm, 
rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn değerlendirilmesi konusunu ve metodlarõnõ ele 
almaktadõr. On altõncõ Bölümde rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn yõllõk, sömestrilik, 
haftalõk planlamalarõ gösterilmektedir. On yedinci bölümde ilk, orta ve yüksek öğretimde 
rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn belirgin nitelikleri vurgulanmaktadõr. 

İsteyen öğretim üyesi, elindeki öğretim süresine, ağõrlõk vermek istediği amaçlara, 
öğrenci grubunun ilgi ve ihtiyaçlarõna göre kitaptaki bölümlerden bazõlarõnõ programõna 
almayabilir. Meselâ, ilk iki bölümdeki kavramlar verildikten sonra Tarihçe, Rehberliğin 
kapsadõğõ alan, Eğitimle olan ilişkileri, Rehberliği gerektiren sebepler gibi bölümler atlanõp 
doğrudan Rehberlik ve Psikolojik Danõşmanõn dayandõğõ temellere geçilebilir, öğrenci 
grubu, eğer danõşman olarak Rehberlik ve Danõşma örgütünü kurma görevini üstlenecek 
kimseler olmayacaklarsa örgüt bölümü atlanabilir ya da kõsaca geçilebilir. Programlama ve 
Değerlendirme Bölümleri üzerinde de aynõ düşünceler ileri sürülebilir. Ama danõşman 
olarak yetişeceklerin eğitiminde kullanõlacak ölçüt tabiatõyle farklõ olacaktõr. 

Geçmiş yõllarda Rehberliğin Esaslarõ kitabõnõn gerek öğrencilerin yetişmesinde ve 
danõşmalarõn çalõşmalarõnda yararlõ olmuş olduğunu, gerekse bu alanda yazõ yazanlara 
kaynaklõk etmiş olduğunu memnuniyetle görmüş bulunuyorum. Yalnõz, kitabõ kaynak 
olarak kullanan çoğu yazarlarõn kitabõ ve sayfasõnõ referans vermemiş olduklarõnõ da 
üzülerek gördüm. Elinizdeki bu kitabõn da bir boşluğu doldurarak gençliğin eğitimine 
katkõda bulunabilmiş olmasõnõ yürekten dilerim Diğer dileğim de, kitaptan yararlanarak yazõ 
yazanlarõn kitabõ referans vermeleridir. 

Prof. Dr. Hasan Tan 
Yoncaköy, 1985 
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1. BÖLÜM 

ÖĞRENCİ   KİŞİLİK   HİZMETLERİ VE   REHBERLİK 

İkinci Dünya Savaşõ, birçok bilim ve teknik alanlarõnda yeni buluş ve gelişmelere yol 
açmõştõr. Savaş sonrasõ dünyamõzõn sosyal hayatõnda da, bu yeni gelişmelere paralel 
olarak, birçok hamleler, değişmeler ve gelişmeler olmasõ çok tabiîdir. 

Savaşõn feci yõkõntõlarõnõ ve moral çöküntülerini yaşamõş dünya toplumlarõ, savaş 
sonrasõ, açlõk ve sefaletten uzak, barõş ve kardeşlik içinde, daha mutlu ve müreffeh bir 
dünya yaratabilmek için yeni buluş ve gelişmelerden insan yaşayõşõnõn her alanõnda 
yararlanma gayretlerine girmişlerdir. Her ferdin, kendisine, toplumuna ve insanlõk âlemine 
en yararlõ olabilecek şekilde, sahip olduğu potansiyeller içinde, kendini optimum seviyeye 
kadar geliştirerek insanca, daha mutlu ve zengin bir hayat yaşama hakkõ olduğu fikri 
toplumlarda yaygõnlaşmaya başlamõştõr. Bu temel fikir, ve toplumlarõn daha da ilerleyip 
gelişme özlemleri, genç kuşaklarõn eğitimine olan dikkatleri iyice arttõrmõştõr. 

"Muasõr milletler seviyesi" üstüne çõkabilme çabalarõ içinde olan Türk toplumu da, 
aynõ amaçlarla, en güçlü ve medeniyet âleminin en dinamik toplumlarõnõn savaş sonrasõ 
eğitim-öğretim sistemlerindeki gelişme ve uygulamalarõyla yakõndan ilgilenmiştir. Kendi 
eğitim sisteminde de ona göre gelişmeler yapma çabasõna girmiştir. 

Özellikle 1950'lerden sonra üzerinde sõkça konuşulup yazõlan rehberlik kavramõ, 
okullarõmõzda çocuklarõmõzõn sadece kuru bilgiler yüklenerek yetişmeleri yerine, kişiliklerini 
kazanmõş, kabiliyetlerini işleten, edindikleri bilgileri günlük hayat çözümlerinde 
kullanabilen, akõlcõ, yaratõcõ, yapõcõ, duygu ve düşünceleri dengeli yürüten, sevgi dolu, 
hoşgörülü, millî kültürel değerlerine sahip vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamak için 
eğitim sistemimizin bir parçasõ olmaya başlamõştõr. 
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O halde çocuğa belli temel bilgileri veren sõnõflarõn yanõnda onun "kişi" olarak her 
yönden gelişmesini amaçlayan bu faaliyetler ve hizmetler nelerdir? Öğrenci kişilik 
hizmetleri ve rehberlik denen bu kavram ve faaliyetler nelerdir? Okuldaki öğretim 
faaliyetleri yanõnda nasõl yer alõr ve yürütülür? 

ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 

Okul denen eğitim kurumu, toplumda genç kuşaklara öğretilecek şeylerin "düzenli ve 
etkili" bir şekilde "yetkili" kimselerce verilmesi amacõyla ortaya çõkmõş ve gelişmiştir. O 
halde okul, esas itibariyle, genç kuşaklara, kişinin ve toplumun muhtaç olacağõ düşünülen 
bilgi ve becerileri "tedris ettirmek" (öğretmek) amacõna yöneliktir. Bu faaliyetler, 
öğrenci/öğretmen ekseni etrafõnda döner. 

Öğrenci/öğretmen arasõnda cereyan eden öğretim faaliyetlerini daha kolaylaştõrmak 
ve etkili hale sokmak için yapõlan diğer bir grup faaliyet daha gelişmiştir. Bu faaliyetler 
grubu da "yönetim faaliyetleri" dir. Asõl amaç öğretimdir. Ama okuldaki bu faaliyet "grubu" 
� "Öğretim" ve "Yönetim" faaliyetleri � çocuğun bir bütün olarak her yönden gelişmesini 
sağlamaya yeterli olabilecek midir? 

Zaman, çağõmõza doğru ilerleyip de "örgün" eğitim görme işi, toplumun her 
tabakasõndan fertlerin hakkõ sayõlõnca, okullar her çeşit kabiliyet, ilgi ve ihtiyaçtaki ve 
sosyo-kültürel yapõdaki çocuklarla dolmaya başladõ. Psikolojideki yeni bulgular da, kişiler 
arasõnda geniş ferdî, farklar olduğunu, ve çocuklarõn eğitiminin bu ferdî farklar dikkate alõ-
narak yapõlmasõ gerektiğini ortaya koydu. Bu durumda, okullardaki öğretim ve yönetim 
faaliyetlerinin öğrenciyi tüm bir varlõk olarak eğitme işine yeterli olamadõğõ görülmüştür. Bu 
suretle, okullarda bir üçüncü faaliyet grubu ortaya çõkmõştõr. 

Bu grup; öğrenci seçimi ve okula alõştõrõlmasõ, öğrenci sağlõk işleri, öğrenci kol 
faaliyetleri, disiplin işleri, beslenme ve barõnma durumu, burs-ve malî yardõm, sosyal 
faaliyetler, öğrencinin kişisel, mesleksel, eğitsel ve dinsel sorunlarõnda kişisel yardõm ve 
benzeri faaliyetleri içine alõr. Bu faaliyetler, öğrencinin tüm ve optimum derecede gelişip 
büyümesi için gerekli ortamõ hazõrlayan faaliyetlerdir. Okuldaki bu üçüncü faaliyet grubuna 
öğrenci Kişilik Hizmetleri denir. Bu kitabõn konusu olan-Rehberlik ve Danõşma faaliyetleri de 
bu üçüncü grup faaliyetlere dahildir (BAK: Daha geniş bilgi için, Tan, 1971). 
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KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ 

Yukarõda kõsaca işaret edilen zorunluluklardan doğmuş olan öğrenci Kişilik Hizmetleri, 
bugün birçok yönlerden gelişerek eğitim sistemi içinde bir "uzmanlõk" dalõ (profesyonel 
meslek) haline gelmiş bulunmaktadõr. Nasõl bir uzmanlõk dalõ olmuştur? Okullarda Öğrenci 
Kişilik Hizmetlerinin durumunu inceleyen Wrenn ve Darley (Wrenn, 1949, ss. 264-80), bir iş 
dalõnõn uzmanlaşmõş (profesyonel) bir meslek olup olmadõğõnõ ortaya koyabilmek için şu 
ölçütleri (kriterleri) saymaktadõrlar: 

1) Mesleğe alõnacaklarõ seçerken ve yetiştirirken belli bir "standartlar takõmõnõn" 
uygulanmasõ, 

2) Mesleği oluşturan iş gruplarõ adlarõnõn ve tanõmlarõnõn belirginlik kazanmasõ, 

3) Mesleğin kendine has birtakõm özel bilgi, beceri ve teknikleri geliştirmiş olmasõ, 

4) "Meslek" bilincinin ve meslekdaşlõk gruplarõnõn oluşmuş olmasõ, 

5) Mesleğe başlarken ve mesleğin icrasõnda bazõ meslek standartlarõnõn, hiçbir 
zorlamaya lüzum kalmadan, kendiliğinden yürütülmesi, 

6) Meslek mevcudiyetinin yasal olarak (hukuken) tanõnmasõ, 

7) "Meslek ahlâkõ" nõn oluşmuş olmasõ, 

8) Mesleğin, toplumun ihtiyaç duyduğu bir ihtiyaca cevap vermesi. 

Yazlar, bu ölçütleri öğrenci Kişilik Hizmetleri dediğimiz uzmanlõk faaliyetleri grubuna 
uygulamakta ve şu sonuca varmaktadõrlar. Mesleğe gireceklerin seçiminde ve 
yetiştirilmelerinde üniversitelerde belli standartlar oluşmuş bulunmaktadõr. Meslekte;  
danõşmanlõk, rehberlik "koordinatörlüğü, okul psikologu gibi iş gruplarõ oluşmuştur. Meslek, 
'kendine has anlayõş, kavram, bilgi ve beceriler, araçlar geliştirmiştir. Mesleğe ait dernekler 
kurulmuştur. Meslekte çalõşanlar arasõnda "meslekdaşlõk" bilinci gelişmiştir. Mesleğe yeni 
başlõyacaklar bazõ sõnavlardan geçirilmekte ve kendilerinden bazõ  diploma ve  sertifikalar 
istenmektedir. Meslekte çalõşanlar, çalõşmalarda bazõ meslek ahlâkõ, âdabõ ve kurallarõ 
geliştirmişler ve bunlara uygun çalõşmaktadõrlar, öğrenci Kişilik Hizmetleri, genç kuşaklarõn 
eğitiminde önemli bir ihtiyacõ karşõlamaktadõrlar. 1949 yõlõna kadar bu alanda elde edilen 
bulgulara bakan yazar- 
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lar, o halde, diyor, öğrenci Kişilik Hizmetleri, uzmanlõk mesleği (profesyonel) olma yoluna 
girmiş, ve süratle uzmanlõk mesleği (profesyon) niteliğini kazanmaktadõr. 1949'da varõlan 
bu yargõ, bugün tamamen kesinlik kazanmõş bulunmaktadõr. Öğrenci Kişilik Hizmetleri, 
bugün artõk eğitim sistemi içinde bir grup uzmanlõk faaliyetleridir. 

Şurasõ da hemen işaret edilmelidir ki yukarda belirtilen ölçütlerin her biri aynõ 
derecede gerçekleşmiş değildir. Meselâ, bir "öğrenci-kişilik hizmetleri" uzmanõnõn ne gibi 
işlerden ne dereceye kadar sorumlu olduğu, bugün dahi okuldan okula değişip 
durmaktadõr, öğrenci kişilik hizmetlerinin tarif ve kapsamõnda bazõ tartõşmalõ noktalar hâlâ 
mevcuttur. Birçoklarõ aydõnlõğa kavuşmuş olmakla beraber, bazõ hususlardaki görüş ve 
uygulama farklarõ bugün de sürmektedir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN ÜÇ YÖNÜ 

Tanõm, kavram ve kapsamdaki belirsizlik ve farklõ anlayõşlarõn gittikçe nasõl aydõnlõğa 
kavuşup azaldõğõnõ görmek için tarihî gelişme içindeki bazõ noktalara bir göz atmak yeterli 
olabilir. 

1936'da Cowley, öğrenci kişilik hizmetlerinin o zamana kadar yapõlmõş tariflerini 
incelemiştir. Clothier'nin (1931) ve Crawford'un (1932) tariflerini çok geniş ve eğitimle 
eşanlamda bulmuştur (Geniş bilgi için BAK: Tan, 1971). Cowley, kendi tarifini vermeden 
önce eğitim oluşumunun üç ayrõ yönünü incelemiştir: 

"Genel olarak, üç ayrõ üniversite/öğrenci ilişkileri göze çarpar : Yönetim işlerine ait 
faaliyetler, öğretime ait faaliyetler, ve öğretim dõşõ faaliyetler. Yönetim işleri içinde, okul 
harçlarõnõn ödenmesi, araç ve gereçlerin satõn alõnmasõ veya kiralanmasõ, okulun malzeme 
yönüyle ilgili daha birçok işler ve işlemler vardõr. Öğretim ilişkileri içinde de, öğrencilerle 
ister kişisel ister grup olarak, ister kütüphanede ister lâboratuvarda olsun, bütün özgün 
ders programlarõ ve bunlardan hâsõl olacak öğrenme sonuçlarõnõn sõnavlarla saptanmasõna 
ait birçok faaliyetler vardõr. 

"Öğretim-dõşõ ilişkiler" altõnda da okula kabul edilme, öğrencinin, üniversite hayatõna 
ve faaliyetlerine alõştõrõlmasõ (oryantasyonu), yurt ve yatakhane, sağlõk, ek-görev bulma ve 
parasal yardõm sağlanmasõ, sosyal ve ders-dõşõ faaliyetler, dönemlerde alõnacak derslerin 
seçimi, bir kimsenin sosyal zekâsõnõ geliştirme yollarõ, sõla hasreti, sevgi ve aşk sorunlarõ 
cinsinden farklõ konular üzerinde çeşitli danõşma (yönteme) faaliyetleri.... gibi birçok 
faaliyetler bulunmaktadõr. 
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"Birçok noktalarda yönetim işleri ve personel işleri birbirleriyle birleşir. Her iki grup 
faaliyetler de beslenme, yurt, ödünç para verme, burs ve daha birkaç faaliyetle müştereken 
ilgilidir. Fakat yönetim işiyle uğraşan 'kimseler, bu faaliyetlerin yalnõz parasal ve yönetim 
yönleri ile ilgilenirler. Personel (kişilik hizmetleri) faaliyetleri ile uğraşanlar da akçasal ve 
yönetsel düşüncelerin gerekli kõldõğõ çerçeve içinde olmak kaydõyla, istikametlerini eğitim 
yatõrõmlarõna yöneltecek sorumluluklarõ yüklenir." (Cowley, 1936). 

Cowley, bu yazõsõnõn sonunda yaptõğõ kişilik-hizmetleri tarifini, daha sonraki yõllarda 
biraz daha geliştirerek, "Kişilik hizmetleri, eğitim kurumlarõnõn, müfredatõn gerektirdiği 
öğretimden (tedrisattan) ve alõşõlmõş yönetim ilişkilerinden ayrõ olarak öğrencilerle giriştiği 
veya yapõlmasõna sebep olduğu bütün ilişkilerdir." diye tarif etmiştir (Myers, 1941, s. 43). 
Cowley'in söz konusu yazõsõndaki gözlem ve tahlili, öğrenci kişilik hizmetlerini, okulun 
öğretim ve yönetim fonksiyonlarõndan ayõrdetmek hususunda önemli bir aşama olmuştur. 
Keza, Cowley, kesin ayrõntõlarõnõ vermemekle beraber bir bütün olarak öğrenci-kişilik-
hizmetlerini ve vereceği kararlarda öğrenciye kişisel yardõmõ gerektiren Rehberliği de 
birbirinden ayõrdetmiştir. 

Myers, öğrenci kişilik hizmetleri tarifine niteleyici bazõ özellikler daha eklemiştir. Ona 
göre öğrenci kişilik hizmetleri, "bir okulun veya okul sisteminin o çeşit faaliyetleridir ki, bu 
faaliyetlerin amacõ, okul toplumundaki her bir öğrenciyi, bulunduğu çevreden arzu edilen 
gelişmeyi âzami derecede elde etmeye yeterli kõlacak imkân ve şartlar içinde okulun eğitici 
ortamõna sokmaktõr." (Myers, 1941, s. 47-48). 

Bu açõklamaya göre Öğrenci Kişilik Hizmetleri, ferdin bir bütün olarak gelişmesini 
sağlõyacak ortamõ hazõrlar. Rehberlik ise ferdin gelişmesine doğrudan doğruya, kişisel 
yardõm etme işi olmaktadõr. 

Diğer taraftan, Yüksek öğretim okullarõnda �ki öğrenci kişilik hizmetleri önce yüksek 
öğrenim kurumlarõnda başlõyarak gelişmiştir� kişilik hizmetlerinin üç önemli unsuruna 
dikkatler çekilmiştir : Öğrenci kişilik hizmetleri anlayõşõ, öğrenci kişilik servisleri, ve öğrenci 
kişilik hizmetlerinin örgüt ve yönetimi. Yazarlar (Lloyd - Jones ve Smith, 1938, s. 47-48), 
öğrenci kişilik hizmetlerinin var olup yürüyebilmesi için bu üç temel unsura sahip olmasõ 
gerektiğini ortaya koymuşlar ve bunlarõ şöyle belirlemişlerdir: 
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Öğrenci kişilik hizmetleri, "öğrencinin diğer öğrencilerden farklõ (ferdî farklar) bir kişi 
olarak ve bir "bütün" olarak gelişmesi (her cephesiyle dengeli bir gelişme) gerektiği; 
öğrenme işinin cereyanõnda ve kültürün kuşaktan kuşağa oluşumunda ferdin dinamik bir 
öğe olduğu anlayõşõna sahiptir. 

Öğrenci kişilik servisleri, öğrencinin okula seçilip kabulünden başlõyarak, yeni okul 
ve sosyal duruma alõştõrõlmasõ (oryantasyon), testler uygulayarak onlarõ değerlendirme, 
danõşma (yönteme), öğrenciye okurken ek-görev bulma, burs ve malî yardõm, öğrenci 
kayõtlarõnõn tutulmasõ, .sağlõk işleri, ders-dõşõ ve sosyal faaliyetler, disiplin işleri, yerleştirme, 
"bilgi toplama ve araştõrma gibi bütün hizmetleri içine alõr. Bu hizmetler, okul müfredat 
programõna sõkõ sõkõya bağlõ olduklarõ halde, gene de onlardan ayrõ bir özelliğe sahiptir. 

Öğrenci kişilik hizmetleri, bir plân ve program içinde, sistematik bir şekilde, bir örgüte 
bağlõ olarak yönetildiği takdirde etkili sonuçlar verebilir. 

öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik faaliyetlerine, mevcut eğitim sistemi için, 
ferdîleştirilmiş eğitim olarak bakanlar da olmuştur (Kitson, 1935; Davis, 1948; I. Bölüm; 
Strang, 1949). Fakat bunlar, öğrenci kişilik hizmetlerinin ve rehberliğin lüzumunu 
reddetmekten değil, aksine, bu hizmetleri, ferdî farklara "dayanan gerçek bir eğitimin 
ayrõlmaz bir parçasõ olarak görmekten doğmuş görüşler olmuştur. Konu üzerinde yapõlan 
tartõşmalar ve çalõşmalar, öğrenci kişilik hizmetlerinin, nitelik itibariyle eğitim faaliyetlerinden 
farklõ faaliyetler olduğunu ortaya koymakla kalmamõş, Rehberlik faaliyetlerinin de öğrenci 
kişilik faaliyetleri içinde kendine özgü ayrõ bir faaliyetler grubu olduğunu belirlemiştir. 

Seymour (1955), yaptõğõ tanõmda, kişilik hizmetlerinin "öğrencilere en uygun öğrenme 
ortamõnõ sağlõyan ve her öğrencinin, büyüyüp gelişirken geçirdiği yaşantõlardan en uygun 
sonuçlarõ elde etmelerine çalõşan", "hayli uzmanlaşmõş özel faaliyetler" olduğu üzerinde 
õsrar etmektedir. Ona göre bu faaliyetler, okulun öğretim ve yönetim faaliyetleri ile çok 
yakõndan ilgili olmakla beraber, her ikisinden de farklõdõr. Zira öğretmen de, yönetici de 
esas itibariyle öğretim (tedrisat) sorunlarõ ile ilgilenmektedir. 

Kişilik hizmetleri ile uğraşanlar ise, öğrencinin öğretim faaliyetlerinden en yüksek 
derecede yararlanmasõna, derslerini öğrenirken gerekli âzami gayreti gösterebilmesi için 
onun baskõ, gerginlik ve engellerden 
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uzak kalmasõna yardõm etmeye çalõşõr. Yönetici ve öğretmen, öğrenci grubunun öğrenmesi 
üzerinde dururken, öğrenci-kişilik-hizmetleri elemanlarõ her bir öğrenciyi özgün olarak 
ilgilendiren faaliyetlere önem. verir. 

KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK 

Görülüyor ki kişilik hizmetleri, eğitimin ayrõlmaz bir parçasõ olmakla beraber, yönetim 
ve öğretim faaliyetlerinden ayrõ, kendine has bir hizmetler grubunu oluşturmaktadõr. Aynõ 
şekilde Rehberlik de, kişilik hizmetleri içinde öğrencinin seçme, karar verme ve uyum 
sağlama problemlerinin çözümüne kişisel olarak yardõm eden bir hizmetler grubudur. 
Meyrs (1941, s. 55), "Rehberlik" teriminin, asõl amacõ ferdin seçmeler yapmasõnda ve 
kendi kişisel gelişmesini âzami derecede etkileyecek olan hareket yolunu izlemesi 
hususunda ferde kişisel olarak yardõm etmek olan kişilik faaliyetlerine saklanmasõnõ 
önermiştir. Jones (1951, 3. Bölüm), Seymour (1955), Roeber, Smith ve Erickson (1955), 
Mahoney1 gibi yazarlar da Rehberliği, kişilik hizmetlerinden ayõrmaktadõrlar. 

Bir yazarõn dediği gibi (Downing, 1968, s. 5-6), öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberliğin 
mahiyeti, meslekteki elemanlar arasõnda haylice aydõnlõğa kavuşmuş olmakla beraber, 
meslek dõşõnda olanlar için bazõ tereddütler görülebilir. Downing, bir orta yolu tutmayõ tercih 
etmektedir. "Öğrenci kişilik hizmetleri" veya "Rehberlik hizmetleri" tâbirlerinin kullanõlmasõ, 
okulda verilen hizmetlerin tabiatõna, sayõsõna ve kapsamõna bağlõdõr. Hizmetler yerinin ve 
orada çalõşanlarõn kişisel tercihlerine göre bu terimlerden biri kullanõlabilir, yeter ki 
hizmetler "kaliteli" ve hizmeti verenler "yeterli" olsunlar demektedir. Bununla beraber, ikisi 
arasõndaki farkõ belirtmekten de geri durmamaktadõr. Öğrenci kişilik hizmetleri, rehberlik 
hizmetlerinden daha geniş hizmetler grubunu kapsar; rehberlik hizmetleri yanõnda, sağlõk, 
öğrenci devamõ, sosyo-psikolojik servisler, ve öğretim ve yönetim dõşõnda kalan daha 
birçok servisleri de içine alõr, demektedir. 

Seymour (1955), kişilik hizmetlerini, a) klinik hizmetler (psikolojik, sosyal asistanlõk ve 
psikiyatrik hizmetler), b) rehberlik hizmetleri, c) öğrenci devamõnõ takip hizmetleri ve d) 
sağlõk hizmetleri olarak gruplandõrmaktadõr. Mahoney1, bunlara bir de özel eğitim 
hizmetlerini eklemek- 

 

 

--------------------------------- 
1 APGA, 1957 yõllõk Detroit toplantõsõnda Harold Mahoney'in "Organization and  Extension of 
Pupil Personnel Services" Komitesinde yapmõş olduğu konuşmaya ait yazarõn özel notlarõ. 
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tedir. Özel eğitime muhtaç çocuklara verilecek birçok kişisel yardõmlar vardõr ki bunlar, 
nitelik bakõmõndan öğretim faaliyeti olmaktan ziyade, kişilik hizmetleri kapsamõndadõr. 

VARILAN SONUÇLAR 

Öğrenci kişilik hizmetleri ve Rehberlik hizmetleri üzerinde buraya kadar yapõlmõş olan 
tanõmlar ve açõklamalar õşõğõnda ortaya çõkan fikir ve genellemeleri şöylece özetlemek 
mümkündür: 

1) Kişilik hizmetleri ve rehberlik hizmetleri, modern eğitimin ayrõlmaz bir parçasõdõr. 

2) Kişilik hizmetleri, okuldaki öğretim ve yönetim faaliyetlerinden ayrõ bir hizmet 
grubudur. 

3) Kişilik hizmetleri, kişinin âzami derecede öğrenmesine ve gelişmesine imkân 
verecek ortamõ sağlamayõ hedef edinir. 

4) Rehberlik, kişinin yeterli "seçimler" yapmasõ, "kararlar" vermesi ve "uyumlar" 
sağlamasõ hususunda kişiye ferden yardõm eden kendine özgü bir hizmetler grubudur. 

5) Öğretim ve yönetim faaliyetlerinden belirgin şekilde ayrõ nitelikler gösteren bu 
"uzmanlõk faaliyetleri, kendine özgü kişilik hizmetleri anlayõşõ içinde" sistemli, sürekli ve 
organize bir yönetim ister. 

Bir başka şekilde söylemek istersek, öğrenci kişilik hizmetleri, okulda öğretim ve 
yönetim faaliyetlerinin dõşõnda, her bir öğrencinin kendi sõnõrlarõnõn en üst seviyesine kadar 
gelişmelerine ve gerekli hayat uyumlarõnõ sağlamalarõna imkân verecek ortamõ hazõrlamak 
için, yetiştirilmiş kişilik-hizmetleri personelinin koordinesi ve yönetimi altõnda yürütülmek 
ister. Bu "kendine özgü hizmetler grubu" içinde Rehberlik de .ayrõ bir yer tutar. Rehberlik; 
kişiye, sağlam kararlar vermesi, yeterli seçmeler yapmasõ, en uygun şekilde büyüyüp 
gelişmesi ve uyum sağlamasõnõ etkileyecek olan sorunlarõn çözümünde realist plân ve 
yaklaşõmlarla işe girişebilmesi için yapõlan kişisel, sistemli ve profesyonel (uzmanlõk) 
yardõmlar olmaktadõr. 

Yukardaki paragrafta özetlenen görüşe göre hazõrlanmõş olan' bu kitabõn ilk 9 
Bölümünde rehberliğin tanõmõ, Türkiyedeki gelişimi, eğitim-öğretimle olan ilişkisi, kapsadõğõ 
alan, dayandõğõ felsefî, psikolojik ve sosyolojik temeller, okullarõmõzda rehberliği gerekli 
kõlan sebepler, 
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rehberliğin çeşitleri, rehberliğin temel ilkeleri tartõşõlmõştõr. 10. Bölüm, rehberlik hizmetlerini 
yürütmede gerekli olan ana servisleri ele almaktadõr. Rehberlik hizmetlerinde kullanõlan 
teknikler 11 ve 12. Bölümlerde incelenmiştir. Rehberlik amacõyla yapõlan grup faaliyetleri 
13. Bölümde gözden geçirilmiştir. 14. Bölüm, rehberlik örgütü ve personeli üzerinde 
durmaktadõr. 15. Bölümde, rehberlik faaliyetlerinin aylõk, sömestirlik ve yõllõk plânlara nasõl 
bağlanacağõ gösterilmektedir. Önemli bir konu olan rehberlik faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi 16. Bölümde ele alõnmõştõr. 17. Bölümde, ilk, orta ve yüksek öğretim 
okullarõnda rehberlik faaliyetlerinin özellikleri incelenmiş ve okullarõmõzda etkin rehberlik 
faaliyetleri için bazõ öneri ve öğütler verilmiştir. Ayrõca, kitabõn Ek'ler kõsmõnda, yazar 
tarafõndan geliştirilmiş toplu dosya, mülakat formu, gibi bazõ araçlar, bu alanda 
çalõşacaklarõn hizmetine sunulmuştur. 



2. BÖLÜM 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 

Rehberlik ve psikolojik danõşma kavramlarõ, modern eğitimin çok önemli birer parçasõ 
haline gelmiş faaliyetleri ifade eden terimlerdir. Özellikle rehberlik sözü, daha 1938'lerde 
okul müfredat programlarõmõzda geçmiş olmakla beraber, daha çok 1950'lerden sonra sõkça 
konuşulup tartõşõlmaya başlanmõştõr. Özellikle 1970'den bu yana da rehberlik ve psikolojik 
danõşma hizmetlerinin, "uzman" kişilerce yürütülen ayrõ bir "yardõm" ve "ihtisas" faaliyeti 
olarak okul eğitim programlarõmõzda yer almõş olduğu memnuniyetle görülmektedir. 

Bu "yardõm" ve "uzmanlõk" faaliyetlerinin altõnda yatan temel anlayõş nedir? Ne çeşit 
faaliyetler, rehberlik faaliyetleridir; danõşma faaliyetleridir? Okullarda Rehber veya 
Danõşman dediğimiz kimseler ne çeşit uzmanlardõr? Görevleri nelerdir? Okullarõmõzda 
rehberlik ve danõşma faaliyetlerinin gerektiği şekilde organize edilip yürütülmesi nasõl 
olmalõdõr? Bütün bu sorulara yeterli cevaplar bulabilmemiz için her şeyden önce 
kullandõğõmõz "rehberlik" ve "danõşma" terimlerinin taşõdõğõ anlamlarõ ve kapsadõğõ alanlarõ 
anlamamõz, tanõmamõz gerekir. 

Aslõnda, bilen bir kimsenin bilmeyen bir kimseye yardõmõ, yol göstermesi, insan 
toplumlarõ kadar eskidir. Yani rehberlik ve danõşma kavramõ, toplu yaşamanõn bünyesinde 
mevcuttur, insanoğlu ötedenberi, yabancõsõ olduğu bir durumla karşõlaşõnca veya bir 
sõkõntõsõ olunca, bir "başkasõnõn yardõmõnõ, öğütlerini ve avuntusunu aramõştõr. Kişinin, çö-
zemediği bir problemle karşõlaşõnca veya 'bir derdi olunca, güvendiği "birine derdini açmasõ, 
sorun hakkõnda ondan fikirler almasõ, toplumsal yaşamada insan ilişkilerinin önemli bir 
yanõnõ teşkil etmektedir. Kişi, güvendiği birine derdini açõp anlatmakla, sorunla ilgili yeni bil-
giler, görüşler, soruna yeni bakõş açõlan kazanabilir. Problemin karanlõkta kalmõş yönlerini 
daha iyi görmeye başlõyabilir. En azõndan içini boşaltõp baskõdan kurtulmuş, rahatlamõş 
olabilir. Güvendiği kişinin akõlcõ, moral ve güç verici görüş, tavõr ve sözleri sonucu kendinde 
yeni 
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bir dayanma gücü bulup, sorunla uğraşma azmi kazanmõş olur. Bu suretle, kendini ve 
problemini daha iyi anlõyan ve ne yapacağõnõ bilen bir insan ferahlõğõna kavuşur. Bütün bu 
etkileşimlerde, bulanõk ve yuvarlak anlamõ ile bir rehberlik ve danõşma işlemi olduğu 
düşünülebilir. Kişinin rahatlamasõ, aydõnlanmasõ ve güç kazanmasõnda, konuştuğu insanõn 
rolü olmuştur. Ama kişinin düşünce ve hareketlerine yön veren davranõş kararlarõ, 
tamamen kişinin kendine ait olmaktadõr. 

Her gün bir subay, birliğinde erleri ile; bir öğretmen, sõnõfõnda öğrencileri ile; bir usta, 
işyerinde işçileri ile olan ilişkilerinde bu çeşitten bir yõğõn etkileşimlerde bulunmaktadõrlar. 
Acaba bütün bunlar rehberlik etkileşimi midir? Danõşma ilişkileri midir? Bu sorularõ daha net 
cevaplandõrabilmek için konuya daha yakõndan ve ayrõntõlõ olarak bakmamõz gerekir. Ancak 
o zaman ne çeşit ilişkilerin ve yardõmlarõn rehberlik ve danõşma olduğu açõklõk kazanabilir. 

Diş ağrõsõ çeken birini düşünelim. Çektiği õstõrabõ bir dostuna anlatõr. Dostu cevap 
verir: "Geçmiş olsun! Bilirim, diş ağrõsõ çok õstõrap vericidir." Beriki devam eder: "Evet, 
geçen akşam yemeği yarõda bõrakõp kalkmak zorunda kaldõm. Lokmaya basar basmaz 
beynimde şimşek çaktõ!" Sözü öteki alõr : "Ne zor değil mi? Benim de öyle olmuştu. Neyse 
ki falan dişçiye gittim de, tedavi ettirip kurtuldum. Adam iyi bir dişçi." Problemli kişi, o 
dişçinin adresini alõr. 

İşte bu küçük örnekte basit bir rehberlik işi cereyan etmiştir. Dostu, problemli kişiye 
bir anlayõş göstermiş, önüne basit bir çözüm fikri sermiştir. Problemli kişi dişçiye gitmiş ve 
tedavi olmuştur. Dişi tedavi eden doktorun yaptõğõ tedavi, kişiye büyük bir "yardõmdõr", ama 
bir rehberlik ve danõşma değildir. Halbuki dostunun konuşmasõnda da "yardõm" vardõr ama 
bu "yardõmda", çekilen õstõrabõ gerçekten anlayõş, onunla hemhal oluş ve ortaya kişinin 
"karar vermesine" yardõm edebilecek bir çözüm yolu koyuş vardõr. İşte bu, bir rehberliktir. 

Bu örnekte vuku bulan rehberlik ve danõşma, tabii ki sistemli ve amaçlõ yapõlmõş bir 
rehberlik ve danõşma sayõlamaz. Ama burada gene de bir psikolojik yardõm cereyan 
etmiştir. Günlük hayatõmõzda bunun gibi daha birçok psikolojik yardõm etkileşimleri olup 
durmaktadõr. Aynõ şekilde, okullarõmõzda da bu çeşitten birçok "yardõmlar" olmaktadõr. Ama 
bunlar sistemli, bilinçli ve uzman kişilerce yapõlmõş psikolojik yardõmlar olmaktan ziyade, 
kazara vuku bulmuş yardõmlardõr ki bunlara "rehberlik" değil, "tesadüfi rehberlik" demek 
mümkündür. 
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Duyan ve düşünen canlõ bir varlõk olarak her insan, günlük yaşantõsõnda birçok 
problemlerle karşõlaşõp durmaktadõr. Aile-içi, meslek-içi, toplumda kişiler arasõ ilişkilerde ya 
da kendi iç dünyasõnda birçok sevinçleri, üzüntüleri, düşünceleri, kaygõ ve heyecanlarõ olup 
durmaktadõr. Bazõ tercihler yapmak, kararlar almak, yeni uyumlar sağlamak durumundadõr. 
Sorunlarõn birçoğunu kendi imkânlarõ ile uygun bir çözüme kavuşturabilir. Ama bazõlarõnõn 
karşõsõnda da kendini köşeye kõsõlmõş hissedebilir. Ya problemin çeşitleri, yönleri hakkõnda 
yeter bilgiye, gerekli tecrübeye ve moral güce sahip değildir, ya da kendini iyi 
tanõmamaktadõr. Bu çabalarda kişinin dõşardan birinin "bilen" yardõmõna ihtiyacõ olacaktõr. 

REHBERLİĞİN ANLAMI 

Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danõşma, okullarõmõzda yeni ve yabancõsõ 
olduğumuz bir faaliyet çeşidi değildir. Ancak, organize edilmiş, plânlaştõrõlmõş, teknik ve 
ilkelerine uygun olarak sunulan ve uzman elemanlarca yönetilen bir faaliyet grubu olarak, 
okullarõmõzda, dolayõsiyle eğitim faaliyetlerimiz arasõnda, oldukça yakõn bir geçmişe 
sahiptir. Bu durum, rehberlik ve danõşma kavramõnõn doğup geliştiği Birleşik Devletler'de 
de pek farklõ sayõlmaz. Orada da nihayet yüzyõl öncesine giden bir geçmişe sahiptir. Bu 
yüzdendir ki rehberlik kavramõ ve bunun içinde psikolojik danõşma kavramõ, ya çok dar ya 
da çok geniş anlamlara gelecek şekilde tartõşõlmõştõr. 

Her yeni (genç) bilim dalõnda olduğu gibi, rehberlik ve psikoloijk danõşma kavramlarõ 
da birçok değişmeler ve düzeltmelere uğrayarak :günümüze gelmiştir. Başlangõçta ve 
zaman zaman daha sonralarõ, Rehberlik, sadece gençlere iş bulmayõ hedef tutan bir 
anlama gelmiştir. Bir bütün olan kişinin meslek seçme ve bir iş sahibi olabilmesi dahi 
psikolojik, sosyal ekonomik ve ulusal birçok yönleri kapsayan kompleks bir sorun olduğu 
çabucak anlaşõlmõştõr. Bu kez de rehberlik, bütün eğitim faaliyetlerini içine alacak kadar 
diğer bir aşõrõ uca kaymõş, çok geniş, dolayõsiyle belirsiz bir anlam kazanmõştõr. Ama 
girişilen uygulamalar, denemeler, araştõrmalar, rehberlik kavramõna zamanla daha 
ölçülülük, açõklõk ve anlamlõlõk getirmiştir. 

Organize rehberlik uygulamalarõ denebilen sistemli, plânlõ, programlõ rehberlik 
çalõşmalarõ, bu yüzyõlõn başlarõnda mesleğe yöneltme .çalõşmalarõ şeklinde başlamõştõr. Bu 
sebeple de rehberlik, uzun zaman "öğrencilere yeteneklerine uygun iş bulma" anlamõnõ 
taşõmõştõr. Hal- 
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buki birey, çok yönleri olan bir kompleks bütündür. Meslek seçme ve bir iş sahibi olma, çok 
önemli olmakla beraber, onun topyekûn hayatõnõn yalnõz bir parçasõnõ oluşturur. O halde 
bugünkü rehberlik anlayõşõ, kişinin bir bütün olarak gelişmesini hedef tutar. Yani 
günümüzde rehberlik ne çok dar anlamda, ne de belirginliği kaybolacak kadar geniş 
anlamdadõr. 

Rehberlik, kişiyi hedef tutar. Onun kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarõnõ ve mevcut 
imkânlarõnõ anlamasõna ve bu suretle bir "kişi" olarak imkân ve hudutlarõ içinde onlarõ azamî 
şekilde geliştirmesine yardõm eder. Bireyin, etkili bir şekilde kendi başõna hareket edebilen 
bir varlõk olmasõna çalõşõr. Bireyin kendi başõna hareket edebilen olgun bir kişi haline 
gelebilmesi uzun bir etkileşimin ve oluşumun sonucudur. Kişi, kendisi ile ilgili sorunlarõ 
çözüme kavuşturmak için karşõ karşõya bulunduğu sorunu tahlil etmek, çözüm için mevcut 
bütün seçenekleri ortaya koyup içlerinden birini seçmek ve sorunu çözüm için bir hareket 
plânõ yaparak uygulamaya koymak zorundadõr. Bunlarõ en etkin bir şekilde yapabilmek için 
de bir takõm gerçek bilgilere, becerilere ve bazõ noktalarda yardõmlara ihtiyacõ olacaktõr. Bir 
kere, kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarõnõ, eksikliklerini ve içinde bulunduğu ortamõn 
şartlarõnõ bilmek zorundadõr. Ancak bu suretledir ki gerçekçi seçimler ve planlar yapõp etkili 
kararlar verebilir. O halde rehberlik ve danõşma faaliyetleri, bireyin kendini gerçek boyutlarõ 
içinde tanõyõp hem kendine hem içinde bulunduğu toplum ölçülerine en uygun düşecek 
hareket tarzõnõ uygulamaya koymasõ için kişiye yardõm edecektir. Görülüyor ki rehberlik 
bireye kuru bir öğüt ya da katõ bir talimat verme işi değildir. Problemli bireye, problemini 
çözebilmesinde gerekli olan bilgileri ve aydõnlatmalarõ insancõl bir anlayõş ve tutum içinde, 
objektif bir berraklõkla sunabilme işidir. Bireyin, bu olgular ve bulgular õşõğõnda problemini 
ve kendi bulunduğu yeri gerçekçi bir şekil-<de görmesine yapõlan bilimsel bir yardõm 
olmaktadõr. 

Rehberliğin mahiyetine ait bu genel açõklamadan sonra, şimdi rehberliğin çeşitli 
biçimlerde yapõlmõş tanõmlarõnõ inceliyelim ve sonra bu kitapta yürütülen görüşlere esas 
olacak bir tarif yapalõm. Daha sonraki bahiste de psikolojik danõşma ile olan ilişkilerini 
inceliyelim. 

Dar veya geniş anlamda olmak üzere rehberlik, şimdiye kadar birçok şekilde tarif 
edilmiştir. Rehberlik, "bir gencin kendine uygun bir meslek bulmasõna yardõm" veya "bir 
çocuğa 'kötü alõşkanlõklarõnõn' "kötü' olduğunu idrak ettirmek" gibi dar bir anlamdan, bütün 
eğitim 



14 

faaliyetlerini içine alacak kadar geniş bir anlamda olmak üzere çeşitli şekillerde 
tanõmlanmõştõr. Rehberlik, bireyin bütün kişilik ve davranõşlarõ ile ilgili geniş bir alanõ 
kapsamaktadõr. Elbette rehberlik kavramõ bu kadar geniş bir alanõ kapsamaya çalõşõnca da, 
tarifi güç, belirsiz; bir alan haline gelme tehlikesi ile karşõlaşmaktadõr. 

BAZI TARİFLER 

Rehberlik kavramõ, bu yüzyõlõn başlarõnda, gencin kendi yeteneklerine ve imkânlarõna 
uygun bir iş seçmesine ve bu iş için hazõrlanarak orada başarõlõ olmasõna yardõm etmek 
gayretlerinden doğmuştur. Fakat önce bu dar sõnõrlar içinde görülen rehberlik kavramõ, 
süratle genişliyerek, toplum içinde yaşayõş, evlilik ve aile hayatõ, kişisel uyum gibi bireyin 
bütün hayat alanlarõnõ kavrõyacak bir anlam kazanmaya başlamõştõr. Bu sebeple de çeşitli 
bakõş açõlarõndan olmak üzere çok çeşitli tarifler yapõlmõştõr. Meselâ, daha 1925'lerde bir 
yazar, meslek rehberliğinin 103 şekilde tanõmlanmõş olduğunu saptamõştõr (Paye, 1925). 
Bu kargaşalõk, dağõnõklõk ve terimlerde birlik yokluğu, birçok kimselerin eleştirilerine yol 
açmõştõr. Bu durumu Kitson (1935) şöyle anlatmaktadõr (tasvir etmektedir) : Bazõ üyeler 
(Meslek Rehberliği Ulusal Derneği), rehberlik denmesi gereken bütün faaliyetlerin, 
mesleksel ve eğitsel rehberlik kavramõ içinde mevcut olduğu kamsõndadõrlar. Diğerleri, ise 
bu kavramõn, rehberliğin yalnõz bir şekli olduğu, meselâ "idare etme", "sevketme", 
"yöneltme", "oryante etme" gibi birçok başka rehberlik şekilleri olduğu üzere õsrar 
etmektedirler. Aynõ kargaşalõk, okul rehberlik terimi, birbiriyle ilgisi olmayan birçok 
faaliyetler için kullanõlmaktadõr. Bir sorunla karşõlaşan kişiyle danõşma yapmak, bir konuda 
grup öğretimi yapmak, ev ziyaretleri, fabrikalara ziyaretler, öğrencilere nasõl ders 
çalõşõlacağõnõ öğretmek, öğrenci danslarõna nezaretçilik, kol başkanlõklarõ, test uygulamak 
gibi kolayca sõnõflandõrõlamõyan faaliyetlere "rehberlik" denivermektedir. Keza, okul 
müdürleri, müdür yardõmcõlarõ, okul psikologlarõ, öğretmenler, sõnõf-öğretmenleri, diğer 
ders-öğretmenleri gibi herkes bu hizmetleri yürütmekte ve rehberlik yaptõklarõnõ 
söylemektedirler.1 

Rehberlik kavramõnõn kapsamõ ve tarifi üzerinde yapõlan bütün bu eleştiriler ve 
açõklama çabalarõ, rehberlik alanõnõ daha gerçek ve aydõnlõk bir şekilde görmeye yardõm 
etmiştir. 1940'larda rehberlik kavramõ, gerek kendi fonksiyonu bakõmõndan, gerekse diğer 
"yardõm" mes- 

 

1   Kitson'un bu sözleri mealen alõnmõştõr. 
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lekleri ile olan ilişkisi ve sõnõrlarõ bakõmõndan hayli aydõnlõğa kavuşmuş durumdadõr. 
Bununla beraber, daha sonraki yõllarda dahi birbirlerinden farklõ görüşler olmuştur. 
Zamanõmõzda yeni araştõrmalar ve deneme uygulamalarõnõn yeni bir anlayõş, yeni bir teori 
ve dolayõsiyle yeni bir uygulama getirmesi daima beklenebilir. 

Başlangõçta mesleğe yöneltme olarak dar anlamda başlõyan rehberlik kavramõ, 
süratle genişlik kazanmõştõr. Bazõ yazarlar rehberliği, "bireyselleştirilmiş eğitim" olarak 
düşünmeye ve tarif etmeye başlamõşlardõr (Crawford, 1932; Kitson, 1935; ve Strang, 
1949). Meselâ Kitson, rehberliği, eğitimi bireyselleştirme gayretlerinden başka bir şey 
olarak görmemektedir. Ona göre rehberlik, öğrencinin bir birey olarak her yönden, 
mümkün olan en yüksek dereceye kadar kendisini geliştirmesine yardõm etme gayretleridir. 
Bu sebeple, rehberlik tâbiri yerine "bireyselleştirilmiş eğitim" denmesini teklif etmiştir 
(Kitson, 1935). Bazõlarõ da rehberliği kişinin kendini tanõmasõna yardõm olarak görmüştür. 
Meselâ Chisholm (1945, s. 3) rehberliği, "bireyin çok çeşitli kendi yönlerine ait bilgilerle 
temasa gelmesi" olarak tarif etmiştir. Yani kişinin kendini çeşitli yönleri ile tanõnmasõna 
yardõm edilecektir. Dunsmoor ve Miller (1942, s. 2), rehberliği, "bireyin sahip olduğu veya 
geliştireceği eğitsel, mesleksel ve kişisel imkânlarõ en iyi şekilde idrak edip kullanmasõ" ve 
bu suretle "okula veya hayata tatminkâr bir uyum sağlamasõ hususunda yapõlan sistematik 
bir yardõm" olarak tarif etmektedirler. 

Yukarõda sõralanan ve benzeri rehberlik tarifleride, bireyin kendini tanõmasõna ağõrlõk 
verilmiştir. 

Bir başka yazar grubu, rehberliği, "gencin kendi hayatõna hedef ve yön verme gücü 
geliştirmesine yardõm eden ve demokratik toplumumuza kendine özgü katkõlar yaparken 
zengin bir kişisel yaşantõ kazanmasõnõ sağlõyan eğitim oluşumunun sistematik ve organize 
edilmiş tarifidir" demektedirler (Lefever, Turrell ve Weitzel, 1950, s. 3). Bu tarifte de 
rehberlik, kişinin kendine hedefler seçmesi ve hareketlerine yön vermesi gibi dinamik bir 
unsura kavuşturulmuş olmakla beraber, eğitim sürecinin içinde görülmektedir. 

Smith, rehberliği, okullarda yapõlan rehberlik servisleri çerçevesi içinde düşünmenin 
doğru olacağõnõ söylemekte ve şöyle tarif etmektedir : "Rehberlik, bireylerin çeşitli 
alanlarda tatminkâr uyum sağlamalarõnda esas olan yeterli seçimleri (tercihleri), plânlarõ ve 
yorumlan yapmalarõ için muhtaç olduklarõ bilgi ve becerileri kazanmalarõna yardõm eden 
servislerden (hizmetlerden) oluşan bir süreçtir" (Smith, 1951, s. 6). 
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Smith bu tarifinde bireyin gerekli seçme, plân ve yorumlan (anlamlandõrmalarõ) 
yapmada gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandõrõlmasõna ağõrlõk vermektedir. Açõktõr ki 
bireye sadece bu bilgi ve becerilerin kazandõrõlmasõ yetmez. Bireyin bu bilgi ve becerileri 
kullanarak gerekli seçmeleri, plânlarõ ve anlamlandõrmalarõ daha iyi yapmasõna, 
dolayõsiyle, mümkün olan en uygun uyumlarõ sağlamasõna yardõm etmeye de ihtiyaç 
vardõr. Rehberlik faaliyetleri, bütün bu yardõm hizmetlerini içine alan bir oluşumdur. 

Başka bir yazar da rehberliği, bireyin uyum sağlamasõ işi yönünden ele almaktadõr. 
Ona göre rehberlik, "bireyin iyi uyumlar sağlamasõna, kendisi ve toplum için kõvanç verici, 
yararlõ bir hayat yaşamasõna yardõm eden sürekli bir oluşumdur. Daha kesin olarak, eğitim 
oluşumunda rehberliğin amacõ, başarõsõzlõğõn, uyumsuzluğun, devamsõzlõğõn, ve öğrencinin 
gelişmesine engel olan benzeri sõkõntõlarõn sebeplerini bulmak ve gidermektir" (Stoops, 
1959, s. 109). 

Bundan sonraki yõllarda yapõlan tarifler, yukarda verilen son iki tarife daha çok 
benzemektedirler. Meselâ Miller, bireyin uyumu, kendini tanõmasõ ve bağõmsõzlõk 
kazanmasõ noktalarõna dayanan bir tarif yapmaktadõr. Ona göre rehberlik, "bireylerin 
okulda, evde ve toplumda âzami uyumu sağlamalarõ için gerekli olan özümsel (nefsî) 
anlayõş, ve bağõmsõzlõk kazanmalarõna yardõm ameliyesi" veya oluşumudur. But amaca 
erişebilmek için okul rehberlik programõ, şunlarõ yapmak zorundadõr : 

a) Öğrencileri sistemli ve etraflõ bir incelemeye tâbi tutmak. 

b) Onlara, kendileri ve içinde bulunduklarõ eğitsel, mesleksel ve toplumsal fõrsatlar 
hakkõnda zengin bir bilgi vermek, 

c) Psikolojik danõşma yoluyla öğrencilerin bireysel yardõm ve ilgili görmelerini 
sağlamak, ve 

d) Öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmeleri için okul personeline, velilere ve 
çevredeki ilgili kuruluşlara bilgi yetiştirme ve araştõrmalar gibi hususlarda 
hizmetlerde bulunmak (Miller, 1961, s. 7-8). 

Başka bir yazara göre rehberlik, bir oluşumdur. Bireyin kendine-yardõm edebilmesi, 
kendindeki iç kaynaklarõn farkõna varõp kullanabilmesi, kendine amaçlar çizip ona göre 
plânlar yapmasõ, kendi gelişme problemlerini, ev ve okulun sağlõyabildiği en uygun şartlar 
altõnda çözebilmesi için her bir kişiye (yalnõz kronik problemli birkaç kişiye de- 
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ğil) yardõm eder... O halde rehberlik, her bireyin kendi gayretleri ve ilgileri yolu ile kendi 
potansiyellerini keşfetmek, kullanmak ve geliştirmek suretiyle kişisel bir doyum elde etmesi 
ve topluma katkõda bulunabilmesi için bireye yapõlan sürekli bir yardõm oluşumudur (Strang 
ve Morris, 1964, s. 2-3). 

Mortensen ve Schmuller (1966, s. 3) de, Kitson gibi, rehberliği teori ve uygulamada, 
bireyselleştirilmiş bir eğitim olarak görmekteler. Onlar da Smith gibi, rehberlik tariflerini, 
öğrencilere yapõlan hizmetler çerçevesine oturtmaya çalõşmaktadõrlar. Onlara göre 
rehberlik, her bireyin, demokratik idealler çerçevesi içinde kabiliyet ve kapasitelerini âzami 
noktaya kadar geliştirmelerini sağlamak için eğitim programlarõnõn, kişisel fõrsatlar 
hazõrlayan ve uzman kişilerin hizmetlerini sağlõyan tarafõdõr. 

Görülüyor ki rehberlik kavramõnõn tasvir ve tarifinde birçok farklõlõk ortaya çõkmaktadõr. 
Ama rehberliğin tanõtõmõ ve tarifinde karşõlaşõlan bu güçlükler pek yadõrganmamalõdõr. 
Çünkü, herşeyden önce rehberlik, sistematik bir yardõm mesleği olarak oldukça yeni bir 
alandõr. Bu çeşit kargaşalõk ve farklõlõklar her bilim alanõnõn başlangõcõnda görülmüştür. 
Rehberlik alanõndaki çalõşmalar çoğalõp geliştikçe, birçok noktalarda süratli değişmeler ve 
aydõnlõğa kavuşmalar olacağõ tabiîdir. Yeni araştõrmalar ve denemeler, yeni anlayõş ve 
teorilerin gelişmesine yol açar. Bu yenilikler de, yapõlmõş tanõtõmlar ve tarifelerde, edinilen 
tecrübe ve ihtiyaçlara göre değişiklikleri gerekli kõlar. Böylece rehberlik kavramõ, kesinlik ve 
açõklõğa kavuşmaktadõr. İkincisi, rehberlik, çok geniş bir alanõ kavradõğõ için haylice kaygan 
bir bilim alanõ görünümündedir. Bir taraftan eğitime, müfredat programõna, bir taraftan ki-
şinin iç dünyasõna, motivasyonuna ve değerler dünyasõna, bir taraftan da toplum hayatõna 
kadar uzanan böyle bir alanõn tek bir tarif içinde kavranmasõ çok müşkül bir iş olmaktadõr. 
Üçüncüsü, rehberlik işinde çalõşan çeşitli mesleklerden ve çeşitli yetişme geçmişine sahip 
kimseler vardõr. Meselâ, öğretmen, sosyal yardõmcõ, bir avukat veya aile doktoru, 
kendilerine göre çeşitli şekillerde rehberlik yaptõklarõna inanmaktadõrlar. Bu kimselerin her 
birinin vereceği rehberlik tarifi, kendi yaptõklarõ rehberlik faaliyetlerine bağlõ olmaktadõr. 
Rehberlik alanõndaki çalõşmalar ve tecrübeler genişleyip derinleştikçe, rehberliğin gerçek 
kapsamõ daha çok aydõnlõğa kavuşmaktadõr. Rehberliğin, diğer komşu bilim alanlarõ ile olan 
ilişki derecesi, benzerlik ve ayrõlõklarõ daha belirginlik kazanmaktadõr, ilk yõllardaki belirsizlik 
ve kargaşa durulmuş ve çeşitli yazarlar arasõnda görüş birliği hâsõl olmaya başlamõştõr. 
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TARİFLERDE ORTAK ÖĞELER 

Yukarõda belirtilen tariflerde tekrarlanõp duran bazõ temel fikirler ve terimler elbette 
dikkatleri çekmiştir. Bu tariflerde birey, yardõm, uyum sağlamak, seçmeler (tercihler) ve 
plânlar yapmak gibi öğeler, bütün tariflerde ortak yanlardõr. Bu tariflerde "bireyin uyum 
sağlamasõ" ve "gelişmesine yardõm" fikri, ana tema olmuştur. "Yardõm" bir "bireye" 
yapõlacaktõr ve bireyin "uyum sağlõyacağõ alanlarda", "ihtiyaç duyduğu zaman" yapõlacaktõr. 
Bireyin çeşitli hayat alanlarõna yeterli (tatminkâr) uyum sağlõyabilmesi, "kendi 
kabiliyetlerini, ilgilerini, ihtiyaçlarõnõ, fiziksel ve sosyal çevresinin imkân ve isteklerini 
bilmesine" bağlõdõr. Bu yardõmlar, esintilere ve rastlantõlara göre değil, "sistemli" olacaktõr. 
Bu sebeple, yapõlmasõ istenen yardõmlar, organize bir şekilde ve "bu alanda yetişmiş bir 
kimse" tarafõndan yapõlacaktõr. Bu uzman kişilerin yaptõğõ yardõmlar, "bilim dalõnõn 
geliştirmiş olduğu teknik ve metotlara" göre yapõlacaktõr. 

REHBERLİĞİN TARİFİ 

Buraya kadar olan inceleme ve açõklamalarõn õşõğõnda kitabõmõzda esas olan anlayõşa 
göre, rehberliği şöyle tarif edebiliriz : Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi 
ve tatminkâr uyumlar sağlamasõnda gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumlarõ, 
plânlan yapmasõna ve kararlarõ vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanmasõ ve 
ulaştõğõ bu seçme ve kararlarõ uygulamasõ için kişiye yapõlan sistemli ve profesyonel 
(uzmansal) yardõmdõr. Daha kõsa bir ifadeyle rehberlik, bireyin kendi başõna yürüyebilen 
bir kimse haline gelmesine yardõm oluşumudur. Ama bu "yardõm", hiçbir zaman bireyin 
yapamadõğõ bir işi ona "yapõvermek" değildir. Aritmetikte veya basit bir resim ödevini 
çizmekte güçlüğü olan bir çocuğa rehberlik etmek, onun güçlüklere uğradõğõ noktalarõ 
bularak o noktalardaki zorluklarõ ve becerisizlikleri nasõl yeneceği hususunda ona yol 
göstermek, gerekli açõklamalarõ yapmak ve yeterli bilgileri vermektir. Çocuğun aritmetik 
sorularõnõ çözüp eline tutuşturmak, veya resim ödevini çizivermek suretiyle çocuğu 
ödevden kurtarmak, rehberlik yapmak değildir. Eğer çocuk, hiç kimseden yardõm 
görmeden, problemlerinin çözümü için gerekli bilgi ve becerileri ilgili kaynaklardan bulup 
öğrenir ve problemini çözümlerse, yâni çocuk bir başkasõndan yardõm görmeden kendi 
başõna gerekli kararlara ulaşõr, seçmeleri ve plânlarõ yapar ve plânlarõnõ uygulamaya 
koyarsa, burada da rehberlik yoktur. Çünkü çocuk zaten, bu sorunda kendi problemini 
kendi başõna çözebilecek "yetkinliğe" ermiş bulunmaktadõr. 
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Yukarõdaki tarifimizde, kullanõlan "bireye" yapõlacak "sistemli" ve "profesyonel" yardõm 
ibareleri, rehberliğin, kişiye yapõlan organize bir uzman yardõmõ olduğunu vurgulamaktadõr. 
Rehberlik işinde �bir ben-zetme yapmak gerekirse� bir menzile ulaşmak isteyen, fakat o 
yerlerin yabancõsõ bir kimse (problemli kişi) ile, bu menzil noktasõnõ ve oraya giden yollarõ iyi 
tanõyan ve bunlarõn özellikleri hakkõnda daha fazla bilgiye sahip bir kimse vardõr. Yani 
birinci kimse rehberlik edilecek olan, ikinci kimse de rehberlik eden kimsedir. Rehberin 
görevi, menzil ve oraya giden yollarõ ve her birinin özelliklerini belirtmek, yolda görülecek, 
durulacak noktalarõ işaret etmek, sapaklarda yanlõş yönlere sapõlmamasõnda yardõmcõ 
olmaktõr. Verilen bilgilerin õşõğõ altõnda yollardan birini seçmek, gidiş şeklini saptamak, 
rehberlik edilen kişinin vereceği kararlardõr. Bireyin gideceği yolu, yapacağõ işleri bir 
başkasõnõn saptamasõ, rehberlik anlayõşõna zõttõr. Çünkü bireye seçme (tercih) ve karar 
verme imkânõ bõrakõlmadan her şey ona empoze edilmiş demektir. Bireyin kendi 
yetenekleri, ilgileri, ihtiyaç ve arzularõ, yapõlan tercihte, verilen kararda pay sahibi 
değildirler. 

Bireyin seçmeler yapmasõnda, kararlar almasõnda ve plânlar yapmasõnda kişiye 
sunulacak yardõmlarõn sistemli olmasõ ve belli bir meslek standardõnõn altõnda bulunmasõ da 
gerekir. O halde birey ve problemi, sistemli bir şekilde ele alõp incelenecek demektir. Bu ele 
alõnõp inceleyiş, özel bilgi ve meslek becerileri gerektirir. O halde rehberlik ve psikolojik 
danõşma, bir uzmanlõk mesleği haline gelmiş bulunmaktadõr. Bu meslekte uğraşõlan şeyin, 
"insanoğlu" gibi kompleks, çok yönlü bir varlõk olduğu ve bir "tüm" olduğu dikkate alõnõrsa, 
rehberlik ve danõşma'nõn başka türlü olmasõ düşünülemez. Rehberlik ve danõşmanlõk 
yapabilmek, birey ve problemi ile ilgili şartlar ve öğeler hakkõnda sistemli bir şekilde 
toplanmõş objektif ve sağlam bilgilere sahip olmayõ gerektirir. Sadece bu bilgilere sahip 
olmak da yeterli değildir. Rehberlik yapacak danõşman'õn, bu bilgileri toplama, tahlil etme ve 
problemin çözümünde kullanabilme yetenek, beceri ve tekniklerine de sahip olmasõ 
lâzõmdõr. Yani rehberlik ve bu faaliyetler içinde psikolojik danõşma, "bilimsel bir metot ve 
tutum isteyen bir ameliye (oluşum) olmaktadõr. Rehberlik ve danõşma işinde toplanacak 
bilgiler, yapõlacak tahliller, kurulacak hipotezler ve ulaşõlacak yargõlar her bilim alanõnda 
geçerli olan bilimsel esaslara göre yapõlõr. Böyle bir akõlcõ ve objektif tutum, rehberlik ve 
danõşma'nõn kuru ve soğuk bir bilim objektifliği içinde yapõlmasõ anlamõna gelmez. Ele alõnõp 
uğraşõlan malzeme "insan" olduğuna göre, elbetteki bu bilimsel objektiflik, insancõl ilişkilere 
has bir sõcak- 
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lõk içinde olacaktõr. Bugün rehberlik ve danõşma alanõnda gelişmiş bir yõğõn bilimsel teknik 
ve metotlar, insancõl bir tutum, sõcaklõk ve canlõlõk içinde kullanõlabilmektedir. Meselâ, 
danõşmada görüşme tekniği buna tipik bir örnektir. O halde rehberlik ve danõşmada yapõlan 
"yardõm", gerekli bilgi ve teknikleri kullanabilecek şekilde yetişmiş kimselerin yapacağõ 
"profesyonel" bir yardõmdõr ve bu yardõmõn gelip geçici veya rastlantõ sonucu bir yardõm 
değil, sistemli bir yardõm olmasõ şarttõr. 

REHBERLİK, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ 

Bundan önceki bölümde rehberlik faaliyetlerinin, öğrenci kişilik hizmetleri içinde 
kendine özgü bir faaliyet grubu olduğu belirtilmişti. Rehberlik faaliyetlerinin, doğrudan kişiyi 
hedef alan ve kişiye yardõma çalõşan faaliyetler olduğu gösterilmişti. Psikolojik Danõşma 
faaliyetleri de kişiye yardõmõ hedef alan rehberlik faaliyetleri içinde kendine has nitelikleri 
olan bir hizmet grubudur. 

Psikolojik danõşma, problemli kişi (danõşan) ile, onun kişisel probleminin çözümüne 
yardõmcõ olabilecek uzman kişi (danõşman) arasõnda, problemin çözümüne dönük olarak 
kişi-kişiye ve yüz-yüze cereyan eden bir yardõm oluşumudur. Danõşmanla danõşan 
arasõnda cereyan eden bu yardõm oluşumu, esasta, karşõlõklõ görüşmeler yolu ile cereyan 
eder. îki kişi arasõnda karşõlõklõ etkileşim yolu ile cereyan eden psikolojik bir yardõm 
ilişkisidir. Bu özel niteliği bakõmõndan psikolojik danõşma, danõşanõn seçmeler yapmasõnda, 
kararlar vermesinde, plânlar yapmasõnda ve uygulamaya koymasõnda kişiye yardõmõ hedef 
alan bütün diğer rehberlik faaliyetlerinden farklõdõr. 

Yüz-yüze, ve bir problem etrafõnda görüşmeye dayanan psikolojik danõşma 
faaliyetleri, işaret edilen nitelikleri ile, rehberlik faaliyetlerinin özü, ana mihveridir. Kişiye 
yapõlacak bütün rehberlik, dönüp dolaşõp yüzyüze olan bu psikolojik etkileşim 
görüşmelerine gelmektir. Bütün rehberlik faaliyetlerinin sonal (nihai) amacõ, kişiye, 
problemini çözüp yeterli bir uyum ve denge sağlamasõna yardõm etmektir. Sõnõflarda, ders-
dõşõ faaliyetlerde, sosyal ilişkilerde, çocuğun sağlõklõ bir şekilde büyüyüp gelişmesini, 
yaşõnõn gerektirdiği erginliğe en uygun bir şekilde ulaşmasõnõ sağlamak için yapõlan 
rehberlik faaliyetlerinin birçoğu, psikolojik danõşmada gereken kişi-kişiye, yüz-yüze olan 
etkileşim ilişkisini gerektirmez. Meselâ, çocuklarõn meslek seçmelerinde yardõmcõ 
olabilecek nitelikteki mesleklere ait kitap ve benzeri yayõnlarõ toplayõp çocuklarõn 
istifadesine sunmak, bir rehberlik faaliyetidir ama bir psi- 
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kolojik danõşma değildir. Bu bakõmdan, diyebiliriz ki bütün psikolojik danõşma faaliyetleri, 
rehberlik faaliyetleridir, ama bütün rehberlik faaliyetleri, psikolojik danõşma değildir. 

Şurasõ da işaret edilmelidir ki okulda rehberlik uzmanõnõn, bütün öğrencilere 
yapõlacak yardõmlarõ bu çeşitten kişi-kişiye ve karşõ-karşõya yardõm ilişkileri haline getirmesi 
zaten mümkün değildir. Okulun tüm eğitim programõ içinde yer alacak olan rehberlik 
faaliyetleri için, onun yapmasõ gereken daha birçok faaliyetler vardõr. Ofisinde oturup 
zamanõnõ sadece danõşma görüşmeleri yapmaya ayõramaz. Rehberlik faaliyetlerinden 
bazõlarõ da zaten doğrudan kişi-kişiye danõşma görüşmelerini gerektirmez. Ama bütün 
rehberlik faaliyetleri, kendi sorunlarõnõ kendi başõna çözebilecek erginliğe henüz 
ulaşmamõş bireylere yardõm için yüz-yüze ilişkileri gerektiren psikolojik danõşma 
oluşumuna en iyi hazõrlõğõ sağlar. 

Psikolojik danõşma ile psikoterapi arasõnda da bazõ ortaklõk ve ayrõlõklar vardõr. Her 
ikisi de, esasta, problemli kişiye yapõlan psikolojik yardõm ilişkisidir. Her ikisi de danõşanla 
uzman kişi (danõşman, terapist) arasõnda bir problemin çözümü için yüz-yüze cereyan 
eden görüşmelere dayanõr. Her ikisi de, kişiye yardõm için, genelde, aynõ psikolojik tek-
nikleri ve metotlarõ kullanõrlar. 

Bu ortak yanlara karşõlõk psikolojik danõşma, "normal" saydõğõmõz kişilerin günlük 
hayatta yapacaklarõ uyumlarda karşõlaştõklarõ olağan seçme ve karar verme sorunlarõ ile 
uğraşõr. Psikoterapi ise, kişilik bozulmalarõna yol açmõş kaygõ ve nörotik davranõşlarõn 
hâkim olduğu "normal dõşõ" kişilik sorunlarõ ile uğraşõr. O halde, bir genelleme yapõlmak 
istenirse, psikolojik danõşma, genellikle bir okul, endüstri veya sosyal hizmet veren bir 
kurum ortamõ içinde, "normal" kişilerin, kökleri, kökeni ve yapraklarõ belli, "normal" sayõlan 
sorunlarõnda kişiye yardõm için uğraşõr. Psikoterapi ise, genellikle bir klinik ortamõnda ve 
kökleşip "normal dõşõ" kişilik sorunlarõna yardõma çalõşõr. 

Şurasõ da hemen belirtilmelidir ki, "normal" le "normal-dõşõ" arasõndaki sõnõrõ çizmek 
kolay değildir. Birinin nerede bitip, diğerinin nerede başladõğõnõ tayin etmek zordur. Hele 
tek bir görüşmede bu teşhisi koymak hem çok zor, hem de tehlikelidir. Bu konu, psikolojik 
danõşma hizmetleri konusunda daha etraflõ ele alõnacaktõr. Burada iki yardõm ilişkilerinin 
genel katkõlarõna bu kadar işaretle yetinilecektir. 

PSİKİLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK � F.3-4 



"Gerçekte biz, insanoğullarõnõ güzel biçim, mizaç, 
akõl yetenekleri vermek suretiyle üstün bir izzet ve 
şerefe mazhar kõldõk. Karada ve denizde vasõtalara 
bindirdik. En güzel nimetlerden rõzõklandõrdõk. Hem 
de yarattõklarõmõzõn pek çoğundan (hepsinden) 
üstün ve şerefli kõldõk." 

KUR'AN-I KERiM, Cüz 15,  
Isra Sûresi, Âyet 70 

3. BÖLÜM 

KISA TARİHÇE: 

REHBERLİK VE DANIŞMA HAREKETİNİN DOĞMASI VE GELİŞMESİ 

Danõşma ve rehberlik, kişinin gelişme ve problemlerini çözümleyebilme konularõnda 
sistematik yardõm gayretleri olarak, Amerikan toplumunda doğup gelişmiş bir harekettir. 
Her toplumsal gelişme ve değişmenin ortaya çõkmasõnda, o toplumun sosyal ortamõ ve 
şartlarõ önemli rol oynar. Amerikan toplumundaki şartlar ve olaylar Türk okuyucusunu fazla 
ilgilendirmemekle beraber, danõşma ve rehberlik konusunun boyutlarõnõ daha iyi 
görebilmek için, bir psiko-sosyal görüntü olarak rehberlik ve danõşma hareketinin Amerikan 
toplumunda nasõl doğup geliştiğini incelemeye ihtiyaç vardõr. Bundan sonra da rehberlik ve 
Türk toplumundaki gelişmesine göz atõlacaktõr. 

A. REHBERLİK VE DANIŞMA NASIL DOĞDU? 

Rehberlik, esas itibariyle Amerikan toplumunda doğup şekil kazanmõş bir uygulamalõ 
bilim dalõ olmuştur. Amerikan toplumuna kaynaklõk eden temel ideal ve felsefe, insan 
olarak kişiye büyük değer vermiştir. Geçen yüzyõlõn sonlarõnda, Amerikan toplumunda 
birçok eğitimci, düşünür ve vatandaşlar, okullarõn, gençleri, bütün haklarõnõ daha iyi 
kullanabilecek birer psiko-sosyal varlõk olarak ve topluma katkõda bu- 
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lunacak birer üretici olarak daha iyi yetişmeleri konusuyla yakõndan ilgilenmiye 
başlamõşlardõr. Bunun sonucu olarak, bireysel eğitime, çocuklarõn bio-psiko-sosyal 
ihtiyaçlarõna ve toplumun ihtiyaçlarõna dikkat artmõştõr. Okul müfredat programlarõnõn kuru 
bilgilerden kurtularak bu esaslara göre hazõrlanmasõna yönelik çabalar artmõştõr. Böylece 
Amerikan okullarõnda rehberlik hareketi doğmuştur. Öğrenciyle birey olarak ilgilenen 
rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danõşma doğmuştur. Kişinin gelişmesine 
ve gelişmesini engelleyen problemlerin önlenmesine yardõm işi, kişi ile psiko-sosyal bir at-
mosfer içinde karşõ karşõya gelip onunla etkileşimde bulunmayõ gerekli kõlmaktadõr. Bu 
suretle doğan danõşma, toplumda bireylerin ruh sağlõğõ ile ilgilenmeyi de kapsõyacak 
şekilde gelişip şekillenmiştir. 

Bir okula ilk defa danõşman atamasõ 1898 yõlõnda olmuştur. Jesse B. Davis, Detroit 
şehrinde bir lisede danõşman olarak çalõşmaya başlamõştõr. Tabii bu atamanõn 
gerçekleşmesini hazõrlayan birçok fikir gelişmelerinin olmuş olacağõ muhakkaktõr. 

Rehberlik hareketi, başlangõçta bir meslek rehberliği hareketi olarak doğmuştur. Okulu 
bitirdikten sonra bile gençlerin bir meslek tutmaya hazõr olmadõklarõnõ gören birçok eğitimci 
ve düşünür, gençlerin en uygun mesleği seçerek bu mesleğe hazõrlanõp girmeleri 
konusunda sistemli olarak kafa yormaya başlamõşlardõr. Eli Weaver, 1906'da Meslek 
Seçme kitabõm yayõnlamõştõr. Rehberlik hareketinin kurucusu olarak bilinen Frank 
Parsons'õn liderliğinde Boston Meslek Bürosu açõlmõştõr (1908). Amaç, gençlerin, kendi 
imkân ve yeteneklerine en uygun mesleği seçmelerine ve bu mesleğe hazõrlanarak 
girmelerine yardõm etmektir. Parsons, buradaki çalõşmalarõnõ sistemleştirerek Bir Meslek 
Seçme adlõ kitabõnõ yayõmlamõştõr (1909). Meslek rehberliği terimi ilk defa bu kitapta 
kullanõlmõş ve Parsons bu kitapta, bir kimsenin kendine en uygun ve başarõyla 
çalõşabileceği mesleği seçmesi için; 1) önce kişinin incelenip özelliklerinin saptanmasõ, 2) 
mesleğin incelenip özelliklerinin ve ne çeşit yetenek ve niteliklere ihtiyaç gösterdiğinin sap-
tanmasõ gerektiğini, ve 3) bundan sonra bireyin nitelikleri ile mesleğin niteliklerinin birbirine 
uyup uymadõğõnõn araştõrõlmasõ fikrini ortaya koymuştur. Meslek rehberliğinin birçok ana 
unsurlarõ bu kitapta ele alõnmõştõr. 

Diğer taraftan, aynõ yõllarda, William Healy, Chiacago'da suçlu çocuklarõn sistematik 
psikiyatrik muayeneden geçmelerini sağlamak için 
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Psikopatik Gençlik Enstitüsü'nü kurdurmak için uğraşmaktadõr. Bir yõl sonra bu enstitü 
kurulmuş (1909) ve ilk Çocuk Rehberlik Kliniği olmuştur. 

Ruh hastalõğõ geçiren birinin yayõnlandõğõ Kendini Bulan Ruh kitabõ, ruh sağlõğõna 
dikkati çekmiş ve Connecticut Ruh Sağlõğõ Derneği 

kurulmuştur (1908). Ertesi yõl da Millî Ruh Sağlõğõ Kongresi yapõlmõştõr. Bu yõllarda 
Freud'un psikolog Hall'un davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gelerek Psikoanaliz 
üzerinde bir seri konferans vermesi, psikolojik danõşma ve psikoterapiye ilgiyi arttõrmõştõr. 
1910'da ülke çapõnda ilk Ulusal Rehberlik toplantõsõ yapõlmõştõr. Üniversite seviyesinde ilk 
rehberlik dersinin de ertesi yõl (1911) Harvard Üniversi-tesi'nde verilmeye başladõğõnõ 
görüyoruz. Rehberlik konusuna ilgi çoğalmõş, ve 1912'de şehirdeki bütün okullarõ 
kapsayacak şekilde Grand Rapids'de bir rehberlik Bürosu kurulmuştur. Daha sonra, 
1913'de Amerika'nõn Ulusal Meslek Rehberliği Derneği kurulmuştur. Bu dernek, rehberlik 
ve danõşma hareketlerinin bir bilimsel disiplin olarak gelişip büyümesinde önemli rol 
oynamõştõr. Bu dernek, 1951'de şekil değiştirerek şimdiki Amerika Personel ve Rehberlik 
Derneği olmuş ve daha geniş kapsamlõ ve güçlü bir dernek haline girmiştir. Kuruluş 
yõllarõnda okullarda büyük bir umut ve istekle girişilen rehberlik ve danõşma hareketlerini 
desteklemek için, danõşman yetiştirme kurslarõ ve programlan, ve danõşmada kullanõlacak 
test vs. gibi psikolojik araçlar geliştirmede de ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Okullardaki bu çalõşmalara paralel olarak, Federal Devletin Eğitim Dairesinde de 
mesleklere ait bilgiler toplamak ve rehberlik çalõşmalarõna yardõm etmek üzere bir büro 
kurulmuştur. Bir taraftan da Rehberlik ve Danõşma programlarõnõ güçlendirmek isteyen 
okullara Federal bütçeden yardõm edilmesi için kanun çõkarõlmak suretiyle devlet yardõmõ 
başlamõştõr (George Dean Act 1938, ve George Baden Act 1946). Okul dõşõnda kalan 
gençliği ve iş arayanlarõ yeteneklerine en uygun işlere yöneltmeye yardõm için A.B.D. İş ve 
İşçi Bulma Kurumu kurulmuştur (1933), (İş ve İşçi Bulma K., 1954, s. 10). Bu kurum, mes-
leğe yöneltme amacõyla, test uygulama, danõşma ve işe yerleştirme faaliyetlerini 
geliştirmiştir. Gene bu yõllarda, mesleğe yöneltme çalõşmalarõnda önemli bir kaynak kitap 
olan Meslekler Sözlüğü yayõnlanmõştõr (1939). 

Sputnik'in uzaya fõrlatõlmasõ (1957), Amerika'da rehberlik ve danõşma hareketlerine 
yeni bir hõz getirmiştir. Ruslarõn, Amerikalõlardan önce uzaya çõkmasõ, Amerikan 
toplumunda bir çeşit telâş yaratmõş ve 
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Amerikan hükümetinin, okullarda gençlerin yeteneklerine göre daha iyi eğitim ve öğretim 
almasõ için rehberlik ve danõşma programlarõna geniş ölçüde yatõrõm yapmasõna yol 
açmõştõr. 1958'de Ulusal Savunma İçin Eğitim Kanunu çõkartõlarak, üniversitelerin 
danõşman yetiştirme programlarõ desteklenmiş, birçok danõşma kurslarõ ve araştõrmalarõ fi-
nanse edilmiş, birçok okul rehberlik programlan güçlendirilmiştir. 1964 de yapõlan bir ilâve 
ile de ilkokullar ve üniversite gençliği de kanun kapsamõna alõnmõştõr. Kabiliyetlerin 
zamanõnda keşfedilerek, fire verdirmeden, en kõsa zamanda ve en iyi şekilde yetiştirilip 
millî ihtiyaçlara yöneltilmesine çalõşõlmõştõr. 

Danõşma faaliyetlerinin sistematik bir yardõm mesleği olarak gelişmesinde, 2. Dünya 
Savaşõ da önemli rol oynamõştõr. Harp içinde hastanelerde artan ruh hastalan, harp 
nevrozlarõ, sivil hayattan askerî hayata intibak zorluklarõnõn yarattõğõ davranõra bozukluklarõ, 
o zamanlara kadar hastanelerde sadece test uygulama, teşhis, değerlendirme ve 
araştõrma işleri ile uğraşan klinik psikologlarõn da tedavi ve terapi işlerine girişmelerini 
gerekli kõlmõştõr. Klinik psikologlarõn yürüttükleri terapilerin, birçok vakalarda ilâçla 
tedaviden daha etkili olduğu görülmüştür. Psikologlar, bu çalõşmalarõ ile hem kendilerini 
ispat edip tedavi ekibinin bir üyesi olarak kendilerini kabul ettirmişler, hem tecrübe 
kazanarak yeni metot ve teknikler geliştirmeye yönelmişler, hem de insan davranõmõna ait 
bulgularõn ve teorilerin psikolojik yardõm alanõnda uygulanarak gelişip zenginleşmelerini 
sağlamõşlardõr. Harpten sonra da terhis edilen insangücünün sivil hayata intibakõnda, harp 
malûllerinin maluliyetlerini kabullenerek kendilerine tekrar güven ve saygõ geliştirmelerinde, 
işe yarar yönleri ile tekrar hayata karõşmalarõnda, ve en kõymetli öğrenme yõllarõnõ 
cephelerde geçirdikten sonra kendilerini işsiz ve mesleksiz sivil hayatta bulan gençlerin 
yeni meslekler öğrenip üretim hayatõna dönmelerinde psikologlarõn (danõşmanlarõn) önemli 
ve etkili rolleri olmuştur. Harp yõllarõnda ve daha sonralarõ rehberlik, danõşma ve psikoterapi 
konularõnda yayõnlar çoğalmõş, bu konulardaki derneklerin üyeleri artmõştõr. Bu alanda 
büyük isim olan Rogers'õn danõşma ve psikoterapi konusunda önemli çalõşma ve araş-
tõrmalara yol açan kitaplarõ bu yõllarda yayõnlamõştõr. Ulusal Meslek Rehberliği Derneği 
(NVGA), konuyla ilgili birçok dernekleri bünyesinde toplayarak Amerikan Personel ve 
Rehberlik Derneği (APGA) haline bu yõllarda girmiş ve çeşitli birimleri tarafõndan birçok 
meslek dergileri yayõnlamõya başlamõştõr. Dünyanõn güçlü bir meslek teşekkülü olan 
Amerikan Psikoloji Cemiyeti, Psikolojik Danõşma bölümünü de bu yõl- 
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larda açmõştõr (1953). Yâni böylece psikolojik danõşma, kendine özgü, güçlü bir bilim 
disiplini olarak ortaya çõkmõştõr. 

1960-70 yõllarõ arasõnda danõşma alanõnda birçok yeni çabalar olmuştur. Dikkatler, 
danõşman'õn rol ve fonksiyonunun daha belirgin hale getirilmesine yönelmiştir. Grup 
terapisine (danõşmasõna) yönelinilmiştir. Özellikle mesleğe yöneltme konusunda bilgisayar 
(computer) yoluyla danõşma yapabilme denemelerine girişilmiştir, insan davranõmõna ait 
artan psikolojik bulgu ve bilgiler, öğrenme ve şartlandõrma yoluyla kişinin davranõmõnõ 
değiştirme akõmõna yol açmõştõr. 1960-70 aralarõnda daha çok terapi yönüne kayan 
psikolojik danõşma, son yõllarda tekrar mesleğe yöneltme danõşmasõna ağõrlõk verme 
eğilimi göstermektedir (Byrne, 1977). Rehberlik ve Danõşma'nõn kavradõğõ alan, okul or-
tamõndan taşmakta, endüstri ve iş organizasyonlarõnõ, evlilik ve aile ilişkilerini, çevre 
sorunlarõnõ (psikoloji), arõzalõlarõ, yaşlõlarõ ve azõnlõk gruplarõnõ kapsayacak şekilde daha 
genişlemektedir. Bu kapsam genişlemesine paralel olarak da, Danõşma'nõn yetiştirilmesi 
sadece psikiloji bilimi bulgu ve bilgilerine ve eğitim-öğretim uygulamalarõna sõnõrlõ kalmayõp, 
sosyoloji, antropoloji, siyasal bilimler, ekonomi, iş dünyasõ gibi daha geniş bir alana 
yayõlmaktadõr (Hatcher, et. al., 1977, s. 1-10 ve 362-369). Böylece danõşma, psikolojiye 
dayalõ fakat disiplinlerarasõ bir uygulamalõ bilim dalõ olarak ortaya çõkmaktadõr. Başlangõç 
yõllarõndaki tedavi edicilik rolüne, önleyicilik rolü ve daha sonralarõ, öğretici-gelişriricilik 
rolleri de eklenmiştir. 

B. DANIŞMA PSİKOLOJİSİNİN DOĞUP GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bir disiplin olarak rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn başka toplumda değil de, 
Amerikan toplumunda doğup gelişmesini etkileyen bazõ temel faktörler olmuştur: Bunlar, 
Amerikan toplumunun fikir ve ideal bakõmõndan böyle bir yardõm ilişkilerine hazõr ve istekli 
olmasõ, rehberlik hareketi, ruh sağlõğõ hareketi, psikolojinin bir bilim dalõ olarak o ülkede 
süratle gelişip insan davranõmõna ait yeni bilgi ve bulgular getirmesi, psikoanaliz hareketi 
ve iki büyük savaş faktörleridir. 

a) Sosyal ortamõn elverişli ve istekli olmasõ: Karma ve dinamik bir toplum olan 
Amerikan toplumunun sahip olduğu demokratik idealler ve "insan"a verdiği değer, rehberlik 
hareketinin ve dolayõsiyle danõşma ve psikoterapi denen psikolojik yardõm mesleğinin bu 
toplumda doğup gelişmesine imkân veren sosyal ortamõ sağlamõştõr, însana ve- 
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rilen değer, bireysel eğitime, dolayõsiyle çocuğun kişi olarak gelişmesi için onun 
incelenerek bireysel nitelik ve ihtiyaçlarõna uygun kişisel yardõm yapõlmasõna yol açmõştõr. 

Toplumun süratle endüstrileşmesi, kentleşmenin hõzlanmasõ, mesleklerin bünyesinde 
yenileşmeler, bazõ mesleklerin kaybolmasõ ve bazõ yenilerinin doğmasõ, bireyler için birçok 
uyum sorunlarõnõ da beraber getirmiştir. Bu sorunlarla uğraşacak örgütler, hayõr kurumlarõ 
ortaya çõkmõştõr. Parklar ve oyun alanlarõ açõlmõş; suçlu çocuklarõ topluma tekrar 
kazandõrmak için mahkeme ve õslahhanelere yeni fikirler hâkim olmaya başlamõş; işsizlikle 
daha etkili mücadele edilmiş; yaşama ve konut şartlarõ õslah edilmeye uğraşõlmõş; 
çalõşanlarõn haklarõnõ daha etkili koruma yollarõ aranmõş; çocuk işçileri koruyacak tedbirlere 
gidilmiş; çocuklarõn daha iyi muamele ve terbiye görmesi çalõşmalarõna önem verilmiştir. 
Bütün bu çabalar, dikkat ve gayretleri, kişinin daha iyi gelişme ve yetişmesine çevrilmiştir. 

Kişinin eğitim hakkõ, genel eğitimin bütün vatandaşlara götürülmesine, yani eğitimin 
mecburi hale getirilmesine yol açmõştõr. Böylece, yalnõz okullar ve okullardaki öğrenci 
nüfusu artmakla kalmamõş, aynõ okulda her sõnõf ve çeşitten, farklõ kabiliyet ve niteliklerde 
çocuklarõn yetiştirilmesi sorunlarõ ortaya çõkmõştõr ki bunlar da okul programlarõnõn, öğrenci 
kabiliyet ve ihtiyaçlarõna göre çeşitlendirilip zenginleştirilmesini, öğrencilerin birey olarak 
incelenip eğitilmesini gerekli kõlmõştõr. 

Bütün bu fikir ve idealler ve toplumdaki çabalar, okul ortamõnda ve toplumun diğer 
kesimlerinde kişiye yüz yüze yardõm etme çalõşmalarõna hõz ve şekil vermiştir. Bu 
gelişmelerde, tabiatiyle, zengin kaynaklara sahip, karma ve körpe bir toplum olan 
Amerika'nõn ekonomik gücü yanõnda yaratõcõ, yeniliklere açõk ve istekli olmasõ büyük rol oy-
namõştõr. Böylece, bir yardõm mesleği olarak danõşma ve psikoterapi, bu toplumda daha 
rahat doğup gelişme imkânõnõ bulmuştur. 

b) Rehberlik Hareketi: Danõşma çalõşmalarõnõn bir yardõm mesleği olarak doğup 
gelişmesinde en çok rolü olan faktörlerden biri de, bu yüzyõlõn başlarõnda Amerikan 
okullarõnda rehberlik hareketinin başlamasõ olmuştur. 

Rehberlik hareketi, gençleri kendi yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarõna uygun ve severek 
başarõyla çalõşabilecekleri meslek sahibi yapmayõ amaçlayan meslek rehberliği hareketi 
olarak doğmuştur. Gencin meslek seç- 
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me sorunu, diğer sosyal ve kişisel problemlerinden soyutlanamaz. O halde, çok geçmeden 
rehberlik hareketleri, meslek rehberliğinden daha kapsamlõ bir anlam kazanmõştõr. 

Rehberlik hareketinin Amerikan kültüründe bir eğitim hareketi olarak doğmasõ, 
yukarda da açõklanmõş olduğu gibi, toplumdaki teşvik edici şartlar ve toplumun benimsediği 
ideallerden ileri gelmiştir. Rehberlik hareketinin çekirdeğim, Amerikan Bağõmsõzlõk 
Bildirisi'nde (1776) bulmak mümkündür. Burada "insana" verilen değer ve kavramlar, eği-
timde rehberlik hareketinin doğmasõnõ kaçõnõlmaz hale getirmiştir. 

Üniversiteler ve liselerde başlayan rehberlik hareketi, öğrencinin öğrenmesini ve 
kişisel gelişmesini kolaylaştõrmak, gelişmeyi önleyen engelleri kaldõrmak ve kişinin 
karşõlaştõğõ problemlerin çözüm ve tedavisinde ona yardõmcõ olabilmek için danõşmanla 
danõşanõn karşõ karşõya gelmesini, yani danõşma ameliyesini yaratmõştõr. Bu suretle danõş-
ma, bir yardõm mesleği olarak tecrübe kazanmõş, bilgi birikimi yapmõş, yeni teknikler 
geliştirmiş, kendine uygun teoriler kurmuş, bugünkü statüsüne gelmiştir. 

c) Ruh Sağlõğõ Hareketi: Bu yüzyõlõn başlarõnda, gençlikte görülen güvensizlik 
duygusu, yarõnõndan emin olamamak, amaçsõzlõk ve benliğini bulamamak (identifikasyon 
kaybõ), eğitimcileri ve aileleri derinden ilgilendirmeye başlamõştõr. Ruhsal bunalõmlarõndan 
dolayõ hastaneye tedaviye girip çõkan C. Beers'in yayõnladõğõ kitap,1 Freud'ün psikonaliz 
hakkõndaki Amerika konferanslarõ (1909), 'kişinin ruh sağlõğõna karşõ halkõn, düşünürlerin ve 
resmî kurumlarõn duyarlõk ve ilgisini artõrmõştõr. Okullarda, kişinin ruhsal problemleri ile 
uğraşacak danõşma programlarõnõn başlatõlmasõna önem verilmiş; çevre ruh sağlõğõ 
merkezleri açõlmõş; kişinin ve toplumun ruh sağlõğõ ile ilgili dernekler kurulmuştur. Buralarda, 
kişinin psikolojik gelişmesi ve ruh sağlõğõnõ engelliyen problemlerin tedavisi için önleyici, 
geliştirici ve tedavi edici danõşma çalõşmalarõna girişilmiştir. 

d) Psikoanaliz Hareketi: 18. yüzyõlõn ikinci yarõsõnda, Paris, Viyana gibi bazõ Avrupa 
şehirlerinde başlõyan mesmerism, hipnotism gibi nevroz tedavisiyle ilgili bazõ ruhsal telkinle 
yapõlan tedavi hareketleri olmuştur. 19. yüzyõlõn sonlarõna doğru Freud, nevrozlarõn 
tedavisinde psikolojik yaklaşõmõ kullanmaya ve bu yaklaşõmla ilgili olarak psiko-analitik 
teoriyi kurmaya başlamõştõr. Bu konuda yaptõğõ yayõn ve konferanslar konuya ilgiyi 
arttõrmõştõr. 

 
1   Clifford Beers, The Mind That Found Itself (Kendini Bulan Ruh, 1908). 
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Psikoanalitik teorinin getirdiği kavramlar, danõşma ve psikoterapinin bir disiplin olarak 
gelişmesine önemli katkõlarda bulunmuştur. Kişinin bilinçaltõ, şahsiyet bozulmasõ, savunma 
mekanizmalarõ, kişinin fikir ve davranõşlarõnda motivasyonun ve heyecansal hayatõn önemi, 
şahsiyetin teşekkülünde çocukluk yõllarõnõn önemi, ruhsal bozukluklarõn tedavisinde 
yaklaşõm yollarõ hakkõnda birçok bilgi ve tecrübeler getirmiş, bu alanlarda düşünmeyi tahrik 
ve teşvik etmiştir. 

Bu gelişmeler; danõşma ve terapi işlemi için kişinin tahlil ve değerlendirilmesinde, 
problemin teşhisinde ve tedavisinde yeni görüş, tecrübe ve gelişmelere yol açmõştõr. 
Psikoanalitik hareket, kişinin şahsiyetinin oluşma ve gelişme sürecine ait akla uygun bir 
açõklama getirmiş; şahsiyetin bir "bütün" olduğunu göstermiş ve hiç bir davranõmõn 
sebepsiz olmadõğõnõ, her davranõmõn altõnda bir güdü yattõğõnõ vurgulamõştõr. 

e) Psikolojinin Bir Bilim Olarak Gelişmesi: Psikoloji, felsefeden kurtularak, insan 
ve hayvan davranõşlarõnõ inceleyen müstakil bir bilim dalõ olarak, 19. yüzyõlõn sonlarõnda 
kendini ortaya koymuştur. Bilimsel bir tutum ve yaklaşõm içinde çalõşarak kõsa sürede 
önemli bulgu ve bilgi birikimi yapmõştõr. Psikoloji araştõrmalarõ, insan davranõşlarõnõn da 
kendine has kanunlarõ olduğunu, ve bilimsel yaklaşõmlarla insan ve hayvan davranõşlarõ 
incelenerek bu kanunlarõn bulunabileceğini ortaya koymuştur. Hayvan ve insan 
davranõmlarõna ait elde edilen bulgular ve bilgiler, insan davranõmõnõn gelişmesine, 
değişmesine ve ruhsal sorunlarõn çözüm ve tedavisine yardõmla uğraşan psikolojik danõş-
ma alanõnõn kendine özgü metot, teknik ve teorilere dayanan sistematik bir disiplin olarak 
ortaya çõkmasõna yardõm etmiştir. İnsan davranõmõna ait psikolojik danõşmanõn muhtaç 
olduğu bilimsel bilgi, metot ve tekniklerin gelişmesinde rol oynayan önemli faaliyetlere göz 
atalõm : 

1) Genel psikolojide yapõlan araştõrmalar, insan davranõmõ, itki (drive) ve güdü 
(motivasyon), heyecanlar, algõ, öğrenme, düşünme, şahsiyet, zekâ ve özel yetenekler gibi 
konulardaki bilgilerimizi arttõrmõş, uygulamalarda ayağõmõzõ basabileceğimiz güvenilir 
temeller vermiştir. Özellikle davranõmcõ yaklaşõm, son yõllarda girişilen davranõm değiştirme 
çalõşmalarõnda çok etkili olmuştur. 

2) Bireyi toplum içinde inceliyen sosyal psikoloji, bir sosyal varlõk olarak insanõ bize 
daha iyi anlatabilmiştir. Onun sosyal motivleri (güdüleri), değerler sistemi, tavõrlarõ, 
tavõrlarõn meydana gelişi ve de- 
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ğiştirilmeleri, sosyal etkileşim, grup içinde kişilerarasõ ilişkiler, grup dinamizmi gibi 
konularda, psikolojik danõşmaya önemli ölçüde bilimsel malzeme, metot, teknik ve teori 
sağlamõştõr. 

3) Gelişme psikolojisinde, G. Stanley Hall'ün yarattõğõ popüler ilgiyle, çocuk inceleme 
hareketi başlamõştõr. 1920-30 yõllarõ arasõ, birçok yerlerde ve üniversitelerde çocuk 
inceleme merkezleri açõlmõştõr. Sõfõr yaştan itibaren çocuğun gelişmesine, çeşitli psikolojik 
niteliklerin ve yeteneklerin gelişme zamanõ ve seyrine ait birçok bilgi ve bulgu birikimi 
olmuştur. Çocuk inceleme hareketi, gözlem ve anket metotlarõ gibi inceleme metotlarõnõn 
gelişmesine imkân vermiş, gelişmeyle ilgili araç ve testler yapõlmõş, teoriler ortaya 
konmuştur. Çocukluk yõllarõnõn gelişmede ve ileriki yõllarda şahsiyetin oluşmasõndaki 
önemine dikkati çekmiştir. Bütün bu bilgiler ve teknikler, kişiyle uğraşan psikolojik da-
nõşmanõn gelişmesine katkõda bulunmuştur. 

4) Psikometrik veya ölçme ve değerlendirme denen test hareketi,, psikolojide bireyler 
arasõ farklara ve kişi içindeki niteliklerin gelişmesine ait çok önemli bulgularõn sağlanmasõna 
imkân vermiştir. 1905'de zekâyõ ölçmek için Binet-Simon Zekâ Testi ile başlayan objektif 
ölçme hareketi, süratle yansõmalar yapmõş birçok ölçme gayretlerine yol açmõştõr. Objektif 
ve Sistematik ölçme araçlarõ geliştikçe, kişiler arasõnda bireysel farklar olduğu, bu 
niteliklerin ve faktörlerin bilimsel olarak ölçülebileceği ortaya konmuştur. Psikolojik 
araştõrmalarda daha sõhhatli araştõrma metotlarõ ve daha hassas araştõrma araçlarõ 
kullanõlmasõnõ sağlamõştõr. Ordu Alfa ve Beta Testleri diye adlandõrõlan ilk grup-testleri 
geliştirilmiş (1917), test sonuçlarõnõ değerlendirmek amacõyla istatistik metotlara 
başvurulmuştur, ve yeni istatistik yöntemler hazõrlanmõştõr. 1915-30 yõllarõ arasõnda, yalnõz 
zihinsel yeteneklerin değil, şahsiyet niteliklerinin, alâkalarõn ve müzik, sanat, makine, hesap 
gibi özel yetenek alanlarõnõn ölçülmesi için psikolojik araçlar geliştirilmiştir. Okullardaki ve 
birçok sosyal kurumlardaki rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnda bu araçlardan çok 
yararlanõlmõştõr. Bu aşõrõ alâkadan sonra, testlerdeki boşluklara karşõ bir eleştirme dönemi 
başlamõştõr. Mevcut testler üzerinde bilimsel eleştiriler ve bunun sonucu olarak da testleri 
ve ölçme metotlarõnõ õslah etme hareketleri başlamõştõr. II. Dünya Savaşõ dönemi bu õslah 
hareketlerini arttõrmõş, ve daha dikkatli ölçme araçlarõnõn, test bataryalarõnõn ve istatistiksel 
metotlarõn geliştirilmesi sağlanmõştõr. Zamanõmõzda, özellikle bilgisayarlarõn (kompüterlerin) 
da kullanõlmaya başlamasõyla daha geniş kapsamlõ ölçme ve değerlendirme hareketleri 
başlamõştõr. 
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Ölçme ve değerlendirme hareketi, psikolojik danõşma çalõşmalarõna birçok yönlerden 
katkõda bulunmuştur. Cinsiyet, yaş, õrk, sosyal grup gibi birçok boyutlar bakõmõndan 
bireysel farklarõn objektif olarak incelenmesine imkân vermiştir. Bireyin ve şahsiyetinin 
çeşitli nitelik ve faktörlerden (traits and factcrs) meydana geldiği ve bunlarõn objektif olarak 
ölçülebileceği fikrini ortaya koymuştur. Zekânõn gelişme hõz ve seyrini, ve zekâ 
bölümündeki kalõcõlõk derecesinin bilimsel yollarla araştõrõlabileceğini göstermiştir. Kişinin 
ve uyumsuzluğunun psikolojik araçlarla teşhis edilebileceğine dikkati çekmiştir. Bireylere 
ait yordama (prediction), sõnõflandõrma ve yerleştirme faaliyetlerine imkân vermiştir. 

f) I. ve II. Dünya Savaşlarõ: Savaşlarõn toplumlara felâket getiren yönleri yanõnda, 
çeşitli bilim dallarõndaki gelişmeleri zorlamasõ da bir vakõadõr. I. Dünya Savaşõ, askerlerin 
seçim ve sõnõflandõrõlmasõ ihtiyaçlarõna paralel olarak psikolojide seçme, sõnõflandõrma, 
yerleştirme ve eğitme metot ve tekniklerin geliştirilmesine yol açmõştõr. II. Dünya Savaşõ, bu 
metot, teknik ve araçlarõ daha da geliştirmiştir. Meselâ çok kullanõlan Genel Yetenek Test 
Bataryasõ, bu son savaş yõllarõnõn ürünüdür (1945). Savaş, klinik ve danõşma 
psikologlarõnõn, ruhsal bunalõmlarõn tedavisinde başarõlõ hizmet görmelerine fõrsat vermiştir. 
Böylece psikolojik danõşma, statü kazanmõş ve savaştan sonra birçok danõşmanlarõn devlet 
kurumlarõnda, okullarda, sağlõk merkezlerinde, yurtlarda .görev almasõna yol açmõştõr. 

C. REHBERLİK  VE   PSİKOLOJİK  DANIŞMA'NIN   TÜRKİYE'DE GELİŞMESİ 

Ülkemizde psikolojik danõşmayla ilgili olan bazõ önemli gelişmeleri şöyle 
belirliyebiliriz:  

Gerçekte, müslüman-Türk kültürü, psikolojik yardõm hizmetleri anlayõşõna ve 
uygulamasõna yabancõ bir kültür değildir. Ruhsal sõkõntõlarõn psikolojik yollarla tedavisi 
yaklaşõmõ, Türk toplumunda çok eskilerden idrak edilmiş ve uygulanmõştõr. 

İslâm-Türk kültüründe ruh hastalan ta eski devirlerden beri şefkat görmüş ve 
bakõlmõştõr. Hatta bazõlarõ "deli" değil "velî" olarak kabullenilmiş, sayõlmõş, korunmuştur. 
Ruh hastalarõna karşõ olan bu anlayõş ve tutumun köklerini, Türk insanõnõn sõcak ve müşfik 
tabiatõnda ve islâm dinin öğretilerinde aramak lâzõmdõr. 
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Daha eski çağlarda Orta Asya'daki Türk toplumlarõnda, beden ve akõl hastalarõ ile, o 
devrin din ve bilim adamõ sayõlan samanlarõn uğraştõğõna ait bilgiler vardõr. Şamanlar, iyi 
ve kötü ruhlarla temas kurarken değişik giysiler ve kõlõklar içinde, danseder, birçok 
hareketler yapar, duman ve kokular kullanõr, trans haline girerek probleme çözüm 
getirmiye çalõşõrlardõ. Bütün bunlarõn hasta üzerinde psikolojik etkisi olacağõ açõktõr. Fazla 
bilgimiz olmamakla beraber, işbirliği içinde yaşamõya alõşkõn, tabiattan, disiplin ve 
düzenden hoşlanan, sõcak kanlõ Türk insanõnõn yarattõğõ teşkilâtçõ Türk toplumlarõnõn insan 
unsuruna çok önem verdiği muhakkaktõr. 

Kutsal Kur'an'da 'insan', varlõklarõn en yücesi ve şereflisi olarak: yer alõr. Yaratan, ona, 
bütün yaratõklarõn üstünde ayrõ bir saygõnlõk vermiştir. Evrendeki her şeyi insanõn hizmetine 
ve yararlanmasõna verin iştir. Onu özenle yaratmõştõr. Ona, diğer yaratõklardan farklõ ve 
fazla, olarak düşünme, konuşma, âlet yapabilme, el ve ayaklarõm kullanabilme gibi 
yetenekler vermiştir. 

Bu sebeple İslâmiyet, insanõn beden ve ruh sağlõğõ ile yakõndanõ ilgilenmiştir. Akõl 
hastalarõna şefkatle muamele edilmiştir. 'Deliliğin' bir hastalõk olduğu kabul edilmiştir. Tõb 
ilmi ileri gitmiştir. Bir çok hastaneler kurulmuştur. Daha 8. yüzyõl başõnda (707), akõl 
hastalarõ, için hastanelerde ayrõ bir kõsõm ayrõlmasõ gereği duyulmuş ve ruh hastalarõ kõsmõ 
açõlmõştõr. Harun Reşid devrinde ilk bağõmsõz akõl hastanesi kurulmuştur (792). 

Tabiata düşkün, insana büyük değer veren, tek tanrõya inanan, sosyal dayanõşma ve 
disiplinden hoşlanan Türk toplumlarõnõn İslâmiyeti kabulü, yukarda belirtilen islâmî anlayõşa 
daha da güç ve hõz kazandõrmõştõr. Büyük Türk bilgini ve devrinin meşhur hekimi İbni Sina. 
(980-1037), akõl hastalõğõnõ, beyindeki bozukluklar olarak görmüştür. Melankolilerde, hazõm 
sistemi ve karaciğerin fonksiyonlarõndaki aksamalarõ farketmiştir; ruhsal rahatsõzlõklar ile 
beden arasõndaki sõkõ ilişkiye işaret etmiştir. İnsan sağlõğõnda ruhsal hayatõn derin rolünü 
görmüştür. Hasta Buhara prensinin aşk duygularõndan bedenine yansõmõş derdine çare 
bulmuştur. Bu tedavide bir çeşit psikoanaliz yaklaşõmõ kullanmõştõr. 

İbni Sina'ya göre ruh, madde değil, moral bir cevherdir. Madde-olan bedene kemal 
verir. Onun var oluşunu sağlar, onu canlõ kõlar. Onu korur ve devam ettirir. 
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Diğer bir müslüman Türk âlimi olan Ebu Bekir Razi (834-932) daha 9. yüzyõlda 
melankoliyi tarif etmiş ve melânkolik bir hastanõn balõk tutma, avlanma, sevip saydõğõ bir 
kimse ile sohbet etme, müzikle uğraşma, güzel sesli birinden müzik dinleme gibi 
faaliyetlerde bulunmasõnõ tavsiye ederek hastanõn tedavisinde rehabilitasyon yaklaşõmõnõn 
önemini belirtmiştir (Bayülkem, 1970). 

Selçuklu Türkleri de beden ve ruh hastalõklarõ ile yakõndan ilgilenmişlerdir. Anadolu'da 
ruh hastalõklarõna kucak açan birçok hastaneler yaptõrmõşlardõr. Bunlardan en tanõnmõşlarõ, 
Kayseri (1205), Sivas (1217), Divriği (1228), Kastamonu (1272). Amasya (1308) gibi 
şehirlerde kurulmuş olan külliyetlerdeki bu hastanelerde akõl hastalarõ için ayrõ kõsõmlar 
ayrõlmõştõr (Aksel, 1945, s. 5). 

Selçuklu Türkleri devrinde ruh hastalarõnõn tedavisi için "ocaklar" yani (hastane-
köyler) teşekkül etmiştir. 

Osmanlõlar devrinde ruh hastalarõnõn bakõm ve tedavisine daha  da 

özen gösterilmiştir. Selçuklularõn bütün kültür ve medeniyet birikimlerine vâris olan Osmanlõ 
toplumu daha ilk dönemlerinden itibaren halkõn eğitim-öğretimine, refah ve mutluluğuna, 
bilim ve tekniğe, sağlõk ve yardõm işlerine, adalet ve güvenliğe çok önem vermiştir. Devletin 
belli başlõ kentlerinde birer bilim, kültür ve sosyal yardõm merkezi olan Külliyeler 
kurmuşlardõr. Külliyeler, müslümanlarõn sosyal toplanma, aydõnlanma, birbirleriyle tanõşõp 
kaynaşma ve ibadet yeri olan cami etrafõnda kurulan birçok birimlerden oluşmaktadõr. Bu 
birimler, sübyan okullarõndan üniversiteye kadar çeşitli seviyelerde öğrenim veren med-
reseler, kütüphane, imaret, kervansaray, darüşşifa (hastane), hamam ve sebil çeşmelerdir. 
Bu külliyelerin en tanõnmõşlarõ İstanbul'da Fatih ve Süleymaniye külliyeleri, Edirne'de 
Bayazõt külliyesi, Manisa'da Hafza Sultan külliyesidir. 

Orta çağlarda bile Türk toplumu, diğer çağdaş toplumlardan çok ileri bir görüş ve 
anlayõşla, ruhsal bozukluklarõn bir hastalõk olduğunu .anlamõş ve camiler etrafõnda kurulan 
külliyeler içinde yer alan bimarhanelerde akõl hastalarõnõn bakõm ve tedavisine çalõşõlmõştõr. 
Orta Çağ Avrupasõnda ruh hastalarõ, «içine şeytan girmiş lânetli varlõklar» olacak zincirlere 
vurulur, dövülür, soytarõ gibi para ile seyrettirilir, birçok işkencelere maruz bõrakõlõr, hatta 
yakõlõrken, müslüman Türk toplumunda bu gibi talihsiz kimseler şefkat görmüş ve özel ilgi 
ve îtina ile tedaviye tâbi tutulmuşlardõr. (BAK: Coleman ve Broen, 1974, 2. Bölüm; Geçtan, 
1974, 1. Bölüm; Bayülkem, 1970). Osmanlõ İmparator- 
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luğunun son yõllarõnda Toptaşõ Akõl Hastanesinin başhekimliğini yapmõş olan Mongeri Pere, 
Annals Medico-Psychologique'de yayõnladõğõ bir makalede şunlarõ yazmõştõr : "Eğer bir 
milletin medeniyeti, halkõn õstõraplarõna karşõ hükümetin ilgisi ile ve hayõr müesseselerinin 
çokluğu, ile ölçülürse, denebilir ki İstanbul Avrupadan üç asõr önce bu medeniyetin başõnda 
bulunuyor. Çünkü hastaneler, fakir ve düşkün evleri,, nekahet müesseseleri, müzmin ve 
şifasõ kaabil olmõyan hastalar için darülacezeler, mecnun yurtlarõ çok mükemmel çok 
azametli ve hayret edilecek tarzda yapõlmõştõr." (Songar, 1976, sf. 4). 

Keza, müslüman-Türk kültüründe, ruh hastalarõnõn, şöhret yapmõş, bazõ din hocalarõ 
tarafõndan "okunarak" tedavi edildiğini bilmekteyiz. Bu "okuma" yoluyla yapõlan tedavi 
tarzõnda, psikolojik yardõm yaklaşõmõ (danõşma ve psikoterapi) olarak adlandõrabileceğimiz 
birçok yönler vardõr (BAK : Öztürk, 1964). 

Toplumumuzdaki bu anlayõş ve tecrübe birikimlerine ilâveten, psikolojideki bazõ 
önemli gelişmeler, Türk toplumunda da yansõmalarõnõ bulmuştur. Meselâ, Fransa'daki 
Binet-Simon Zekâ Testi, daha 1915 yõlõnda İbrahim Alâeddin Gövsa tarafõndan Türkçeye 
çevrilmiştir. Bu testin daha bilimsel ve gelişmiş şekli olan Stanford-Binet de, bugün sosyal 
psikolojide tanõnmõş bir isim olan Muzaffer Şerif Başoğlu tarafõndan 1945'de Türkçeye 
aktarõlarak yayõnlanmõştõr. Bu yõllarda istanbul Üniversitesi'nde de bazõ test çalõşmalarõ 
olduğu anlaşõlmaktadõr. 

Psikolojik yardõm hizmetleri ile ilgili bütün bu anlayõş ve tecrübe birikimine rağmen, 
Türk toplumuna psikolojik danõşma ve psikoterapinin girmesi, 2. Dünya Savaşõ sonrasõnda 
Amerika ile başlayan politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin etkisiyle olmuştur demek 
daha doğru olacaktõr. 

Türkiye'de psikolojik yardõm hizmetleri iki ayrõ alanda başlayõp gelişmiştir. Bunlardan 
biri eğitim alanõ, diğeri de tõp alanõdõr. 

1. EĞİTİM KANADINDAKİ ÇALIŞMALAR 

Cumhuriyet devrimizin ilk çeyreğinde, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş ülke ve 
ihtiyaçlarõna uygun vatandaşlar yetiştirmek için ülke eğitim sistemine çak ağõrlõk verilmiştir. 
Okul programlarõnõn iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesinde yeni arayõşlar ve çabalara 
girişilmiştir. Demokratik hayat tarzõnõ benimsemiş olan Türk toplumunda hâkimiyet, kayõtsõz 
şartsõz milletin olmuştur. Kişinin hak ve hürriyetlerine 
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büyük ağõrlõk verilmiştir. Böyle bir toplumda eğitim sisteminin de demokratik felsefeye 
uygun olmasõ kaçõnõlmaz bir sonuçtur. Demokratik toplum, kişi olarak gelişip olgunlaşmõş, 
kendine ve toplumuna en iyi şekilde yararlõ olabilecek bilgili, dengeli, kendinden emin, 
yaratõcõ ve .-sorumluluk duygusu olan vatandaşlara ihtiyaç duyar. Gençlerin böyle bir eğitim 
sisteminde iyi birer "kişi" ve vatandaş olarak yetişmeleri, .demokratik eğitim sisteminin 
temel amacõdõr. Bireysel eğitim ağõrlõk kazanõr. Bireysel eğitimde, her bir öğrencinin 
bireysel yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarõnõn dikkatle incelenip ortaya konmasõnõ gerekli kõlar. 
Özellikle 1950 civarõnda öğretmenler arasõnda yaygõn olarak "aktif metot" diye anõlan 
bireysel eğitim ve yaparak öğrenme cereyanõ, çocuğun bir Tsirey olarak etraflõca 
incelenerek kişisel niteliklerine en uygun düşecek eğitim ve meslek alanlarõna yöneltilmesi 
gereğine yol açmõştõr. Böyle bir çabada, psikolojik hizmetlere büyük ihtiyaç olduğu daha iyi 
görülmeye başlamõştõr. Yani, Türk eğitiminde psikolojik yardõm hizmetleri, öğrencilere 
yapõlacak rehberlik faaliyetleri yoluyla başlamõştõr. 

a) 1950-56 DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bugünkü anlamda rehberlik kavramõ, Türk eğitimine 1950'lerin ilk yõllarõnda girmeye 
başlamõştõr. 1947'lerde Marshall yardõmõ çerçevesinde başlõyan Türk-Amerikan dostluk 
ilişkileri, eğitim alanõnda da değişme ve gelişme arzularõnõ kamçõlamõştõr. Amerika'ya 
gruplar halinde öğrenciler gönderilmeye başlanmõştõr. Birçok tarõmcõlar, yöneticiler, 
eğitimciler, askerler, vb. "görgü-bilgi arttõrmak" için gruplar halinde gönderilmiş; oradan da 
Türkiye'ye birçok alanlarda "uzmanlar" gelmiye başlamõştõr. Organize rehberlik faaliyetleri, 
dolayõsiyle psikolojik yardõm hizmetleri kavramõnõn Türk eğitiminde yer almaya 
başlamasõnda bu ilişkilerin büyük rolü olmuştur. Gerçi 1950'den önceki yõllarda da 
«öğrencinin kişisel gelişmesi için bazõ fikirler ve çabalar eğitim literatüründe ve okul 
faaliyetlerinde görülmektedir. Çocuğun kendi yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarõ çerçevesi içinde 
öğrenip gelişmesinin gerektiği fikri yaygõndõr. 1939 tarihli bir ilkokul müfredat programõnda, 
öğretmenin öğrencilere "klavuzluk" etmesi işaret edilerek rehberlikten müphem bir şekilde 
bahsedilmiştir. Öğrencinin kişisel gelişmesini daha etkili bir şekilde sağlamak için okul ve 
ailenin işbirliği gereği idrak edilerek' okullarda Okul-Aile Birlikleri kurulmuş ve Millî Eğitim 
Bakanlõğõ, Okul-Aile Birlikleri yönetmeliğini çõkartmõştõr. Bu çabalar, öğrenciyi bir birey 
olarak daha iyi tanõyõp yetiştirmek için girişilen çabalardõr. 1950'lere girerken, rehberlik fikri, 
dolayõsõyla eğitimde psikolojik hizmetler fikri eğitim çevrelerinde duyulmaya başlamõştõr. 
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1950 öncesi yõllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Enstitüsü ile 
Psikoloji Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Dil ve-Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji-
Pedagoji Bölümünde bazõ test çalõşmalarõ ve yayõnlarõnõ da bu arada zikretmek lâzõmdõr, 
İstanbul'da Refia Semin, Binet'nin Türkçeye kazandõrõlmasõ ile uğraşmõştõr. Ankara'da da, 
Başoğlu, Stanford-Binet'yi Türkçeye aktararak yayõnlamõştõr (1945). Öyle görünüyor ki 
üniversitelerin bu ilgisi, Türkiye'nin pratik eğitim sorunlarõna çare arama çabalarõndan 
ziyade, bir çeşit münferit akademik faaliyet ve tecessüsten ileri gelmekte idi. Çünkü bu test 
çalõşmalarõndan hiçbir pratik alanda yararlanõlmamõş olduğu görülmektedir. O tarihlerde 
üniversitelerimizde eğitim fakülteleri olmadõğõ için (üniversitelerimiz eğitim konularõna bilim 
dalõ olarak bakmadõklarõ için),, test çalõşmalarõnõn da çok kapsamlõ olmasõ beklenemezdi. 
Bu sebeple,, psikolojik yardõm hizmetleri konusu, uzun yõllar üniversitelerimizin ilgisini 
çekmemiştir. 

Türk eğitiminde rehberlik, dolayõsõyla öğrencilere psikolojik hizmetler konusunda asõl 
bilinçli çabalarõn ve yayõnlarõn 1950'den sonra başladõğõnõ görmekteyiz. 1951-56 yõllarõ, 
Türk eğitim sisteminde rehberlik ve psikolojik danõşma çabalarõ bakõmõndan çok hareketli 
bir dönem-olmuştur. Türk-Amerikan yardõm ve işbirliği çerçevesi içinde gelen Amerikalõ 
eğitimci ve psikologlar, Türk eğitimi üzerinde yaptõklarõ inceleme ve eleştirilerde Rehberlik 
ve eğitimde psikolojik hizmetler konusuna da eğilmişler, Millî Eğitim Bakanlõğõ'nda 
Müsteşar, Talim-Terbiye Daire Başkanõ, Genel Müdür gibi yüksek seviyede sorumlu ve 
yetkililerin bu konuda anlayõş ve desteklerini sağlamõşlardõr. Bu dönem gelişmelerinin belli 
başlõ nirengi noktalarõ şunlar olmuştur : 

1) Yabancõ Uzmanlar: 1951-52 ders yõlõnda Missouri Üniversitesinden Türkiye'ye 
getirilmiş olan Profesör Rufi (Rufay okunur), Türk orta öğretimini inceliyen raporunda, 
eğitim sistemimizin eksik yönleri arasõnda, belli bir eğitim felsefesi ve amaçlarõnõn 
saptanmasõ ve bu felsefe ve amaçlara göre ülkenin bölgesel ve mahallî özellikleri ve 
ihtiyaçlarõnõ dikkate alarak hazõrlanacak müfredat programlarõndan bahsederken 
"öğrencilerdeki bireysel farklara önem verilmesi" üzerinde durmuştur. Raporun kol 
faaliyetlerinden ve seçmeli dersler konmasõndan bahseden kõsmõnda, rehberlik ve 
danõşma konusuna ayrõ bir kõsõm ayõrmõştõr (Rufi, 1953, sf. 14-15). Rufi, bazõ öğretmen ve 
yönetici gruplarõna rehberlik ve danõşma konusunda konferanslar vermiş, çeşitli illerde ko-
nuşmalar yapmõştõr. Ders yõlõ sonunda ülkesine dönmüştür. 
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1952-53 ders yõlõnda Tompkins, Mills, Beals ve Kvaraceus adlõ eğitim uzmanlarõ 
gelmişlerdir. Tompkins, esas itibariyle eğitim yöntemi uz- manidir. Hazõrladõğõ raporda esas 
itibariyle Türk eğitim sisteminin örgüt, denetim ve yönetimini eleştirmekle beraber, özellikle 
Türk okullarõnda eğitim programlarõnõn, bireysel farklara yeteri kadar önem vermediğine, ve 
çok ağõr ve yüklü olduğuna dikkati çekmiştir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarõna dayanan 
daha fonksiyonel bir programa gerek olduğunu belirtmiştir. Bu arada, özellikle öğrenci 
rehberlik hizmetleri kurulmasõnõ, eğitim programlarõnõn öğrenci ve ülke ihtiyaçlarõna uyacak 
şekilde õslahõm, teftiş işlerinin bu anlayõş ve fonksiyonlara uygun olarak iyileştirilmesini, 
öğretmenlerin modern eğitim ihtiyaçlarõna cevap verebilecek şekilde yetiştirilmeleri 
gereğini, ve öğrenci başarõsõ ve gelişmelerinin daha objektif ve sağlõklõ yapõlabilmesi için iyi 
bir değerlendirme programõ geliştirilmesini tavsiye etmiştir (Tompkins, 1956). Böylece 
Tompkins'in raporu rehberlik ve danõşma hizmetleri ile ölçme ve değerlendirme 
çalõşmalarõna olan ihtiyaca da işaret etmiştir. Tompkins'i takip eden yõl, üç ayrõ yerde 
deneme mahiyetinde çok gayeli okul kurulmuştur. Bu suretle öğrencilerin bireysel 
farklõlõklarõna, ilgi ve ihtiyaçlarõna cevap verebilme denemelerine girişilmiştir ki bu çeşit bir 
eğitim, geniş ölçüde rehberlik, danõşma ve psikolojik ölçme araçlarõ ile değerlendirme 
faaliyetlerini gerektirir. 

Danõşma alanõnda uzman olan Mills ve Beals (1955), çalõşmalarõn' Türk eğitim 
sisteminde rehberlik ve psikolojik yardõm hizmetlerinin lüzumu ve kurulmasõ konusuna 
yoğunlaştõrmõşlardõr. Rehberlik ve danõşma konularõnda öğretmenlere konferanslar 
vermişlerdir. 

Beals, okullarda rehberlik ve danõşma hizmetleri konusunda bir rapor hazõrlamõş ve 
bu hizmetleri başlatmak üzere 6 ili pilot bölge olarak seçmiştir Bu illerde rehberlik kurullarõ 
oluşturarak enerjik çalõş malara girişmiştir. Bu pilot iller, Beals'in danõşmanlõğõnda rehberlik 
ve danõşma faaliyetleri için plânlar yapmõş, raporlar hazõrlamõşlar, ve seminer ve 
konferanslar tertip etmişlerdir. Beals, bu pilot okullarda çalõştõrõlacak öğretmen ve 
yöneticiler için 1953 yazõnda İstanbul'da üç haftalõk bir rehberlik ve değerlendirme kursu 
tertiplemiştir. 

Bu yõllarda, öğrencideki kişisel farklarõ ve onlarõn kişisel yetenek. ilgi ve ihtiyaçlarõnõ 
objektif yöntemlerle tesbit etme işi, eğitimimizin bi- limselleşme, bireyselleşme ve hayata 
dönük olma arayõşlarõnda bir zorunluluk olarak ortaya çõkmõştõr. Kõsa bir süre için 
Türkiye'ye gelen Kvaraceus (Boston Üniversitesi), eğitimde bilimsel araştõrmalar için ol-
duğu 'kadar, psikolojik hizmetlerin yürütülmesinde de gerekli olan ob- 
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jektif ölçme araçlarõm geliştirmek için Millî Eğitim Bakanlõğõ bünyesinde bir Test Bürosu 
kurulmasõnõ önermiştir. Öğrencilerinden Dr.George Prescott'u bu büroyu kurmak için 
tavsiye etmiştir. 

2) Test ve Araştõrma Bürosu ve Psikoteknik Lâboratuvarõ : Böylece 23 Mart 
1953'de Talim ve Terbiye Dairesine bağlõ olarak Test ve Araştõrma Bürosu kurulmuştur. 
Başõna da Prescott konmuştur. Büronun Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlõğõ ile olan 
irtibatõnõ sağlamak için, Başkanlõğõn bir üyesi koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Test 
Bürosundan iki yõl önce Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulunda Psikoteknik Lâboratuvarõ 
kurulmuştur. Lâboratuvarõn kurulmasõnda hâkim olan düşünce, Teknik öğretmen Okulu 
öğrencilerinin meslek kabiliyetlerini bilimsel metotlarla saptayõp, okuldaki öğrenim dallarõna 
ayõrmak, eğitmek, ve isteyen kuruluşlarõn öğrenci ve eleman seçimlerine yardõm etmek 
olarak özetlenebilir. Lâboratuvara, çeşitli kabiliyetleri ölçmek îçin birçok testler, özellikle icra 
testleri alõnmõştõr. Ama ne yazõk ki bu lâboratuvar, çalõşmalarõnõ ve mesleğe yöneltme 
konularõnda etkisini fazla bir yere götürememiştir. Test ve Araştõrma Bürosu, sahip olduğu 
elemanlar ve yönetimden gördüğü destek sayesinde, bu konuda daha etkili olabilmiştir. 

Test ve Araştõrma Bürosu, eğitimde bilimsel araştõrmalar, testler ve objektif ölçme 
fikrinin ve metotlarõnõn tanõtõlmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõnda çok etkili olmuştur, özellikle 
ilkokul ve ortaokul seviyelerinde birçok başarõ testleri geliştirilmiş; yetenek ölçümünde 
kullanõlabilecek birçok Amerikan yetenek testleri Türkçeye tercüme edilmiştir. Thurstone 
Zihin Kabiliyetleri, Otis Zihin Kabiliyetleri, Farklõ Kabiliyetler Testi (DAT), American Consul 
on Education'õn Genel Kabiliyet Testi bu cümleden olarak sayõlabilir. Bu testler, 1953 ve 
sonrasõ yõllarda, bazõ okullara öğrenci seçm çişinde, devlet yarõşma sõnavlarõnda ve bazõ 
okullarõn rehberlik programlarõnda kullanõlmõştõr. Böylece, Türk eğitiminde ilk defa seçme 
sõnavlarõnõn klasik yazõlõlar yerine testler yoluyla yapõlmasõ gerçekleşmiştir. Büro; testler, 
sõnavlar, ölçme ve araştõrma araçlarõ konularõnda da birçok broşürler ve araştõrma raporlarõ 
yayõnlanmõş, birçok elemanlarõn bu konularda bilgi ve tecrübe kazanmasõna yardõm 
etmiştir. Yani eğitici fonksiyonu da olmuştur. 

3) Yaz Seminerleri: 1953 yazõnda Test ve Araştõrma Bürosunun sorumluluğunda, 
yerli ve yabancõ uzmanlarõn katõlmalarõ ile istanbul'da yapõlan rehberlik, danõşma ve ölçme 
tekniği semineri, bu konulara karşõ eğitimciler ve eğitim yöneticilerinde ilgi ve motivasyon 
yarat- 
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mistir. Bu seminerde eğitilen öğretmen ve yöneticiler, kendi okullarõnda bazõ rehberlik 
çalõşmalarõna girişmişler; öğrencilerle karşõlõklõ konuşmalar yapmõşlar; bir anlamda Millî 
Eğitim Bakanlõğõnõ okullarda rehberlik ve danõşma faaliyetlerinin başlatõlmasõ için 
zorlamõşlardõr. Fakat bekledikleri ilgi ve yardõmõ görememişlerdir. 

Rehberlik konusundaki yaz kurslarõ, 1954 ve 1955 yazlan da sürdürülmüştür. 1954 
yazõnda, Amerikalõ müşavir Profesör Otto Mathiasen'õn öncülüğüyle, "Eğitim Sistemimizde 
Rehberliği Engelliyen Faktörler" temalõ Kandilli Semineri yapõlmõştõr. Bu seminere, özellikle 
Millî Eğitim müdürleri ve okul idarecileri, ve bu konuya ilgi göstermiş bazõ öğretmenler 
katõlmõştõr. Seminer, 1) Eleman Yetiştirme, 2) Rehberlik Örgütü, 3) Kanun, Yönetmelik ve 
Program Yönünden Rehberliği Güçleştiren Sebepler, ve 4) Okul-Aile-Çevre ilişkileri olmak 
üzere dört komisyon halinde çalõşarak konuyu incelemiştir. Bu Kandilli Raporlarõnda 
bugünkü rehberlik ve danõşma çalõşmalarõna õşõk tutacak çok önemli gözlem ve öneriler 
mevcuttur. Bu raporlarõn yayõnlanmõş olmalarõ arzu edilirdi. Mathiasen, rehberlik 
konusunda iki de kitap hazõrlayõp Millî Eğitim Bakanlõğõna bõrakmõştõr (Mathiasen, 1955). 

1950 - 56 yõllarõnõ kapsayan dönem, rehberlik ve psikolojik danõşma çalõşmalarõ 
yönünden Türk eğitim sisteminde çok hareketli ve önemli bir dönem olmuştur. Bir kõsmõna 
yukarda işaret edilmiştir. Rehberlik ve danõşma konusunda bu döneme önem kazandõran 
diğer gelişmeleri de şöylece özetlemek mümkündür; Rehberlik ve psikolojik danõşma 
konusunda Amerika'da uzmanlõk derecelerinde eğitim görmüş yerli elemanlar, 1953 
yazõndan itibaren Türkiye'ye dönüp psikolojik danõşma, rehberlik ve test çalõşmalarõna fiilen 
katõlmaya başlamõştõr. Bu kitabõn yazarõ, bu alanda ihtisas derecesi ile dönen ilk Türk 
uzman olmuştur. Test Bürosu'nun test geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde, testler 
yoluyla yapõlan seçme programlarõnõn planlanmasõ ve uygulanmasõnda ve araştõrma 
çalõşmalarõnda faal rol almõş; aynõ zamanda Gazi Eğitim Enstitüsü ders programlarõna 
konan danõşma, rehberlik ve ölçme tekniği konularõnda dersler okutmaya başlamõştõr. 

4) Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Başlatõlan Çalõşmalar: 1953-54 yõlõnda Gazi Eğitim 
Enstitüsü (Bugünkü Gazi Eğitim Fakültesi) Pedagoji ve Özel Eğitim Bölümleri ders 
programlarõna rehberlik ve danõşma dersi fiilen ve resmen konmuş ve okutulmuştur. 
Bundan bir yõl önce de danõşma ve rehberliğin bazõ konularõnõn eğitim psikoloji dersi içinde 
ele alõnmõş olduğuna dair bazõ belirtiler vardõr. Bu gelişmeler, rehberlik 
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ve danõşma dersinin yüksek öğretim programõnda ilk defa yer almõş olmasõ bakõmõndan 
önemlidir. Üniversitelerimizde ise bu konuda henüz bir ilgi ve hareket yoktur. 

Eğitimde psikolojik hizmetlerle ilgili derslerin üniversitelerde değil de, Gazi Eğitim 
Enstitüsü müfredat programlarõnda kabul görmesine ortam hazõrlayan birkaç önemli sebep 
vardõr. Bir kere, üniversitelerimiz, kendilerinin "ilimle" uğraştõklarõ gerekçesiyle eğitim 
konularõna pek ilgi göstermemişler; öğretmen yetiştirme işiyle ve eğitim bilimleri ile 
uğraşmak istememişlerdir. Türk eğitiminin sorunlarõna bilimsel ve pratik çareler arama işini 
Millî Eğitim Bakanlõğõ'na bõrakma görünümündedirler. Millî Eğitim Bakanlõğõ'na bağlõ olarak 
orta öğretim okullarõna öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim kurumu olarak Gazi Eğitim 
Enstitüsü, bu çeşit çabalarõ üstlenme durumunda olmuştur, ikincisi, öğretmen yetiştirme ve 
eğitim konularõ ile yakõndan ilgili bir yüksek öğretim kurumu olarak, Gazi Eğitim Enstitüsü, 
eğitim alanõndaki gelişmeleri üniversitelerden daha yakõndan takip edebilmekte, ve millî 
eğitimdeki sorunlarõ daha yakõndan yaşõyarak bilmektedir. Dolayõsiyle, üçüncü olarak da, 
eğitim konularõndaki gelişmeleri daha yakõndan bilen ve izliyen, çoğunluğu Amerika'da 
öğrenim görmüş daha güçlü bir öğretim kadrosuna sahip olmasõdõr. Dördüncü ve en 
önemlisi olarak da, Enstitü Müdürü Vedide Baha Pars, okul kadrosunda eğitimde psikolojik 
hizmetlerle yakõndan ilgili öğretim üyelerini etrafõna toplayõp, onlara çalõşmalarõnda destek 
olarak müfredat programõna yeni dersler koymak için müsait bir ortam hazõrlamõştõr. 

Gazi Eğitim Enstitüsü, psikolojik hizmetlerle ilgili derslere programõnda yer vermekle 
kalmamõş; Pedagoji Bölümü programõna deneme mahiyetinde seçmeli dersler sistemini 
getirmiş; okullarõmõzda ilk defa olmak üzere bu Bölüm öğrencilerine öğretim üyelerinden 
Danõşmanlar atamõştõr. Aynõ zamanda okul bünyesinde bir Rehberlik Bürosu kurarak bir 
öğretim üyesinin1 sorumluluğunda çalõşmalara başlanmõştõr. Öğrenciler için toplu dosyalar 
geliştirilmiştir. Tabii bu çalõşmalarla okuldaki bütün öğretim üyelerinin aynõ şekilde 
ilgilenmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Gene, 1954 yõlõnda, büyük öğretmen ve eğitimci kitlesinin ilgisini çeken bazõ kitap, 
broşür ve makaleler yayõnlanmaya başlanmõştõr. 

 
1   Büronun başõna Şevket Türkyõlmaz getirilmiştir. Bu kitabõn yazan da teknik danõşmanlõğõnõ 

yapmõştõr. 
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5) Okullarda Örgütlenme Girişimleri ve Diğer Uygulamalar :  1954 yõlõnda, Millî 
Eğitim Bakanlõğõ bünyesinde bir Rehberlik Bürosu kurulmasõ için bu kitabõn yazarõ 
tarafõndan Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlõğõ'na bir rapor proje sunulmuştur. Bu projede, 
doğrudan Müsteşarlõğa bağlõ bir "Eğitimle İlgili Araştõrmalar Müdürlüğü" önerilmiştir. Bu 
Araştõrmalar Müdürlüğü, Müsteşara karşõ sorumlu bir koordinatörün başkanlõğõnda, şu 
bürolardan oluşmakta idi: 

Test Geliştirme; Müfredat Programõ Geliştirme; Özel Eğitim Hizmetleri; Rehberlik ve 
Danõşma; Diğer Psikolojik Hizmetler; Eğitim Araştõrmalarõ; Yayõn ve Halkla İlişkiler. Bu 
Müdürlük içinde Rehberlik Bürosu: 

Personel Yetiştirme; Araştõrma ve Bilgi Toplama;  Okullarda Konsültasyon;  Yayõn ve  
Halkla İlişkiler bölümlerinden meydana  gelmekte idi. 

Keza, gene bu dönemde, Ankara'da Ankara Kõz Lisesi'nde ve İstanbul'da Atatürk Kõz 
Lisesi'nde 1953 yõlõnda ümit verici bazõ rehberlik ve psikolojik danõşma çalõşmalarõna 
başlanmõş ve o günkü şartlar içinde dönem boyu başarõyla sürdürülmüştür. 1954 yõlõnda 
Ankara Deneme Lisesi, �ki diğer klasik liselerden farklõ ve Amerika'daki emsallerine 
benzer program uygulamasõ ve bazõ program denemelerinin yürütülmesi amacõyla 
kurulmuştur� rehberliği esas alan bir eğitim anlayõşõ içinde, seçmeli ders ve branşlar 
sistemini uygulamõş; öğrenci değerlendirmesinde A, B, C, D ve F şeklinde yeni bir sistem 
getiren çalõşmalara başlamõştõr. Gene bu yõlda Ankara ve İstanbul'dan başlamak üzere 
Rehberlik ve Araştõrma Merkezleri kurulmaya başlamõştõr. Bu merkezler, eleman 
yetersizlikleri dikkate alõnmazsa, öğrenci ve veli problemleriyle uğraşma, öğrenci yetenek 
ve ilgilerini değerlendirme, psikolojik danõşmada bulunma çalõşmalarõnõ ülke sathõna 
yaygõnlaştõrma gayretlerinin bir işaretidir.1 

Bu heyecan verici başlangõçlar ve hazõrlõklar; yetişmiş eleman ve lider yönetici 
eksikliği, Millî Eğitim Bakanlõğõ kademelerinde bir bü- 

--------------------------------- 
1   Bütün bu istekli ve şevkli çalõşmalarda 1953 ve 1954 yõllarõnda müsteşarlõk makamõnda 

bulunan Reşat Tardü ile, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlõğõnõ yapmakta olan Kadri 
Yörükoğlu'nun muktedir ve anlayõşlõ yönetimlerinin büyük paylan vardõr. Şimdi rahmetli olmuş 
bu iki insanõn, eğitim sisteminde rehberliğin ve diğer psikolojik hizmetlerin yeri ve gücüne  olan  
büyük inançlarõ,  birçok  mevzuat  sõkõntõlarõna  rağmen,  çalõşmalarõ   haylice   
kolaylaştõrmõştõr. 
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tün olarak destekleyici yönetim, örgüt ve yardõm yokluğu, ve hele daha önemlisi, Millî 
Eğitim Bakanlõğõ'nõn çeşitli seviyedeki yapõsõnda rehberlik ve danõşma konusuna karşõ bilgi 
ve inanç eksikliği sebebiyle, fazla bir yere gidememiştir. Ama bu çabalar, rehberlik ve 
psikolojik danõşma kavramlarõ, ve çabalarõnõn, yüzeyde de olsa geniş öğretmen kitlelerine 
yayõlmasõna hizmet etmiştir. 

1956'dan sonra rehberlik ve danõşma konusuna karşõ eski şevk ve heyecan 
kalmamõş olmakla beraber, bazõ okullarda müdürlerin ya da bazõ öğretmenlerin kişisel 
inanç, gayret ve liderlikleriyle rehberlik çalõşmalarõ yapõlmaya devam edilmiştir. 

b)    1960'DAN SONRAKi GELiŞMELER 

Okullarda öğrencilere rehberlik yapõlmasõ lüzumu, 1960'dan sonraki 5 yõllõk ulusal 
kalkõnma planlarõnda da ifadesini bulmuştur. Fakat plânlarda rehberlik ve psikolojik 
hizmetlerin lüzumu, öğrencinin bir birey olarak gelişip kişisel mutluluğa erişmesi yönünden 
olmaktan ziyade, ekonomik bir varlõk olarak gelişip iyi bir üretici olmasõ yönünden rehberlik 
yapõlmasõ düşünülmüştür. Yani rehberlik, bir insangücü plânlamasõ aracõ olarak ele 
alõnmõştõr. Hemen belirtilmelidir ki kalkõnma plânlarõnda rehberlik konusunun yer almasõ, 
okullarõmõzda psikolojik hizmetlerin gelişmesine ne teorik, ne de pratik bakõmdan bir 
katkõda bulunmamõştõr. 

1950-56 dönemindeki yaygõn ve yoğun çalõşmalar, daha sonraki yõllarda rehberlik ve 
danõşma konusunun okul yönetmeliklerine daha açõk tür şekilde girmesinde rol oynamõştõr. 

Rehberlik ve danõşma konusu, 1960'tan sonraki yõllarda yapõlan bütün eğitim 
şûralarõnõn en önemli konusu olmuştur. 1960'dan sonraki yõllarda, ilk, orta, lise ve çeşitli 
meslek okullarõ yönetmeliklerinde de �öğrencilere rehberlik yapõlmasõ ile ilgili birçok fikir ve 
maddeler yer .almõştõr. 1965'de yayõnlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde de, çocuğun 
kişisel gelişmesi ve olgunlaşmasõ hususunda rehberlik kapsamõna giren çalõşmalara yer 
verilmiş olduğu görülmektedir. (BAK : M.E.B., 1965). 

1955'lerde 6 ilde kurulan Rehberlik ve Araştõrma Merkezlerinin sayõsõ artarak devam 
etmişse de, 1968 yõlõna kadar bunlarõn çalõşmalarõnõ kapsõyan bir yönetmelik yoktu. 
1968'de Rehberlik ve Araştõrma Merkezleri Yönetmeliği, merkezlerin çalõşmalarõna açõklõk 
getirecek bir şe- 
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kilde hazõrlanõp yürürlüğe sokulmuştur. Bu merkezlerin büyük sõkõntõsõ; rehberlik, psikolojik 
danõşma ve psikolojik testler konularõnda uzman elemanlarõn olmamasõndan doğan 
sorunlar olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu merkezlere genellikle ilkokul 
öğretmenleri, ilköğretim müfettişleri ve Özel Eğitim Bölümü mezunu elemanlar atanmõştõr. 
Başlarõnda kendilerine yol gösterebilecek, görev içinde yetişmelerine yardõmcõ olabilecek 
uzman kişilerden mahrum olarak çalõşmak zorunda kalmõşlardõr. Herşey, elemanlarõn 
kişisel gayretlerine ve ferasetlerine bõrakõlmõştõr. Daha sonraki yõllarda Eğitim 
Fakültesi'nden. mezun eğitim uzmanlarõ da görev almaya başlamõştõr. 

1)  Millî Eğitim Şûralarõ ve Psikolojik Hizmetler 

1961'de 7. Millî Eğitim Şûrasõ için hazõrlanmõş olan Orta Öğretim Komitesi raporunda 
Rehberliğe ayrõ bir bölüm ayrõlmõş ve "grup öğretmenliği" yolu tavsiye edilmiştir. Öğrencinin 
kişi olarak gelişmesine yardõm edecek olan grup faaliyetleri için haftalõk ders 
programlarõnda ayrõ bir zaman dilimi ayrõlmasõ önerilmiştir. Grup öğretmeninin fonksiyonu 
ve yapõlabilecek işlerin çeşitleri belirtilmiştir (BAK: M.E.B. Millî Eğitim Şûrasõ Dokümanlarõ 
1961, s. 89-91). 

Rehberlik ve Danõşmaya karşõ 7. Millî Eğitim Şûrasõ ile başlõyan. ilgi, özellikle 8. 
Şûrada daha da büyük bir hamle kazanmõştõr. 8. Millî Eğitim Şûrasõ, okullarõmõzda rehberlik 
ve psikolojik danõşma çalõşmalarõ bakõmõndan önemli bir dönüm noktasõ olmuştur. Orta 
öğretimin yeniden düzenlenmesini hedef alan 8. Millî Eğitim Şûrasõndan çok önemli 
kararlar alõnmõştõr (M.E.B., 8. Millî Eğitim Şûrasõ Dokümanlarõ, 1970): 

a) Ortaokul, zorunlu öğrenimin devamõdõr. Yani zorunlu öğrenim 8 yõla uzanmaktadõr. 
Orta öğretimin ilk kademesi olarak ortaokul, öğrencileri gözleme ve branşlara yöneltme 
kurumu niteliğinde tek tip bir ortaokuldur. 

b) Orta öğretimin ikinci kõsmõ olarak liseler, öğrencileri yüksek öğretime hazõrlama; 
hem mesleğe hem yüksek öğretime hazõrlama; veya hayata ve mesleğe hazõrlama olmak 
üzere üç temel görevle yüküm-lendirilmiştir. 

c) Bu maksatla orta öğretimin ikinci devresi, yani liseler, Fen, Sosyal Bilimler, Tabiî 
Bilimler, ve Dil ve Edebiyatla ilgili programlarõ bünyesinde toplayan dört koldan oluşacak bir 
eğitim sistemi olmaktadõr. (Eski liselerde sadece Fen ve Edebiyat kollan vardõr.) 
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d) 9. sõnõflar, öğrencinin ilk ve ortaokul yõllarõnda beslenip gelişmiş eğilimlerine daha 
çok belirginlik kazandõracak bir yöneltme sõnõfõ olmaktadõr. Bu sebeple, okulda iyi işleyen 
bir rehberlik servisi ve aktif öğrenci danõşmanlõğõ kurulmuş olacaktõr. 

e) Çocuğun kendi ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine daha uygun bir öğrenim koluna 
ayrõlabilmesini sağlamak için temel dersler yanõnda, seçmeli derslere de yer verilmektedir. 

f) Sõnõf geçme yerine ders geçme sistemi getirilmektedir. Çocuk, sadece başarõsõz 
olduğu dersten sõnõfta kalmakta ve bu dersi tekrarlõ-yarak tamamlamaktadõr. 

g) Yöneltme sõnõfõ olan 9. sõnõf sonunda, öğrencinin bu yõla kadar olan başarõ, 
kabiliyet, ilgi ve ihtiyaçlarõ üzerinde elde edilmiş olan gözlem ve bilgilere dayanõlarak, 
çocuğun danõşmanõ ve öğretmenler kurulunca öğrenci ve velisine, çocuğun öğrenim yönü 
hakkõnda öneride bulunacaktõr. 

h) Okuldaki çeşitli branş programlarõ arasõnda yatay ve dikey geçişler mümkün 
olacaktõr. 

Yukarda işaret edilen bütün bu önemli kararlar, öğrencinin birey olarak gelişmesinin 
yakõndan incelenmesini ve takip edilmesini, dola-yõsiyle çocuğa kişisel yardõmda bulunacak 
psikolojik hizmetleri içeren bir rehberlik ve danõşma servisini eğitimin temel unsuru haline 
getirmektedir. Her öğrencinin danõşmanõ olacaktõr. Gencin öğretimi, onun kişisel yetenek, 
başarõ, ilgi ve ihtiyaçlarõna dayanacaktõr. Bu amaca ulaşabilmek ise, onu yakõndan ve 
objektif olarak inceleyip tanõmayõ; .alacağõ kararlar, yapacağõ tercih ve plânlarda ona 
psikolojik yardõmlarõ gerekli kõlmaktadõr. 

8. Şûra çalõşmalarõna paralel olarak, 10 Ağustos 1970 tarihinde "Orta Dereceli 
Okullarda Rehberlik Servislerinin Kuruluşu ve Görevleri" ile ilgili olarak bir genelge 
yayõnlanmõştõr (M.E.B., Tebliğler Dergisi, 10 Ağustos 1970). Millî Eğitim Bakanlõğõ, aynõ 
zamanda, rehberlik çalõşmalarõnõn bazõ pilot okullarda başlatõlmasõna karar vermiş ve bu 
maksatla, rehberlik programõnõn resmen başlatõlacağõ okullardan aday danõşman olarak 
seçilen öğretmenlere rehberlik ve danõşma ile ilgili konularda yoğun yaz kurslarõ 
düzenlemiştir. Yõldõz Sağõrlar Okulu'nda başlayan bu kurslar, ertesi yõllarda Üsküdar Kõz 
Lisesi'nde ve Kadõköy Anadolu Lisesi'nde devam etmiştir. Bu kurslarda, bir yandan bu 
okullar için rehber öğretmen yetiştirmeye çalõşõrken, bir yandan da okul 
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yöneticilerinin rehberlik ve danõşma konusunda aydõnlatõlmasõ ve bilinçlendirilmesi hedef 
almõştõr. 

Millî Eğitim Bakanlõğõ, 1970-71 ders yõlõnda ilk olarak 23 okulda rehberlik programõnõ 
resmen başlatmõş (Güngör, 1970) ve üç yõl içinde bu okullarõn sayõsõnõ 72'ye çõkarmõştõr. 
Bunlarõn sayõsõnõ her yõl arttõrarak sürdürmeyi amaçlamõştõr. 

Millî Eğitim Bakanlõğõ'nõn bu gayretlerine paralel olarak, bütün okullarõn ders 
programlarõnda "rehberlik saati" adõ altõnda, müstakil 2 saatlik zaman dilimi ayrõlmõştõr. 
Gerçi çoğu okullar bu saatlerde ne yapacaklarõnõ bilememişler, bu bağõmsõz zaman dilimini, 
bazõ derslerin takviyesi için kullanma yoluna gitmişlerdir. Ama yine de okullarda öğrencilere 
götürülmesi düşünülen psikolojik hizmetler için önemli bir adõm olmuştur. 

Bu okullardaki rehberlik ve danõşma faaliyetlerine yardõmcõ olabilmek, çalõşmalarõ 
değerlendirip gelişmelerini sağlamak ve gerekli rehberlik ve danõşma araçlarõnõ geliştirmek 
üzere Millî Eğitim Bakanlõğõ'nõn Plânlama, Araştõrma ve Koordinasyon Dairesi'nde 
kurulmuş olan Psikolojik Danõşma Bürosu olumlu gayretler göstermiştir. Bu Büro uz-
manlarõ,1 rehberlik programõnõ yürüten bu 72 okula ziyaretler yapmõş, müşküllerinde onlara 
danõşmanlõk etmiş, her yõl onlardan raporlar alarak çalõşmalarõnõ değerlendirmiştir (BAK: 
PAK, 1972). Bütün bunlar, ülkede eğitimde psikolojik hizmetlerin gelişmesinde olumlu ve 
önemli gelişmeler olmuştur. 

Bu çalõşmalar bir tarafta sürerken, öbür tarafta orta öğretime öğretmen yetiştiren 
kurumlarõn programlarõnda rehberlik dersleri temel dersler arasõna girmiştir. 1961'den 
sonraki öğretmen okullarõ programlarõnda ruh sağlõğõ ve rehberlik dersi yer almõştõr. 
1973'lerde de rehberlik dersi bağõmsõz bir ders halinde seçmeli dersler arasõnda yer al-
mõştõr. 

Bugün artõk rehberlik servislerini çalõştõran okullarõn bazõlarõnda danõşman olarak 
atanmõş birden fazla eleman görülebilmektedir. Danõşmanlõk, artõk bağõmsõz bir kodro 
olarak kabullenilmiş bulunmaktadõr. Bu okullarda verilen psikolojik hizmetler, öğrencilerle 
yapõlan bireysel danõşmalardan ziyade, kol faaliyetleri, grup saatleri (sõnõf öğretmenliği), 
duruma alõştõrma (oryantasyon), öğrenci problem ve ihti- 

 

1   Fikri Güngör ve Muharrem Kepçeoğlu. 
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yaçlarõnõn taranmasõ gibi faaliyetlere ağõrlõk verilerek yürütülmektedir. Bununla beraber, 
bunlarõn çok olumlu gelişmeler olduğunu belirtmek lâzõmdõr. (Gelişme yõllarõnda 
karşõlaşõlan sorunlar hakkõnda daha fazla bilgi için BAK : Tan, 1974.) 

2) Üniversitelerdeki Gelişmeler 

Psikolojik hizmetlerle ilgili olarak ülke eğitiminde başlõyan hareketler, geç de olsa, 
üniversitelerde de yansõmasõnõ bulmaya başlamõştõr. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Yeni bir anlayõşla 1956'da kurulmuş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 'birçok 
konularda olduğu gibi, modern eğitimin istediği bazõ psikolojik hizmetlerin üniversitelere 
girmesinde de öncülük yapmõştõr. 

Üniversite, daha kuruluşunda, yõl yerine sömestir ve sõnõf geçme yerine ders geçme 
sistemini kabul etmiştir. Ders yükü ve başarõ ölçümünde kredi sistemini getirmiştir, öğrenim 
programõnda zorunlu dersler,, seçmeli dersler, öncelikli dersler vardõr. Bütünleme yoktur 
ama sõnamaya düşme vardõr. Öğrenci değerlendirmesinde başarõyõ tasvir eden harf 
sistemini (A, B, C, D, ve F) kabul etmiştir. Başarõ değerlendirilmesini rakamsal kavramdan 
kurtarmõştõr. 1960-61 ders yõlõndan itibaren, öğrenci seçme işini, daha objektif ölçmeye 
imkân veren testler yoluyla yapmaya başlamõştõr. Yeni aldõğõ öğrencilere üniversiteyi ve 
sistemi tanõtmak, verimli ders çalõşma yollarõnõ öğretmek üzere 1958 güzünde iki haftalõk 
bir oryantasyon (duruma alõştõrma) yapmõştõr. Üniversitede bir öğrenci danõşma hizmetleri 
kurulmasõ için girişimde bulunmuştur. Bu girişim ilk yõlda gerçekleşmiş olmakla beraber, 
üniversitede öğrenci, kişilik hizmetlerine olan ihtiyacõn idrak edilmiş olmasõ bakõmõndan 
önemlidir. 1960'da Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde bu kitabõn yazarõ tarafõndan 
kurulan Psikoloji Bölümü ders programõna Danõşma Psikolojisi, Kişiyi İnceleme Metotlarõ, 
Psikolojik Testler, Şahsiyet Psikolojisi, Anormal Psikoloji gibi psikolojik hizmetlerle 
yakõndan ilgili dersler konmuş ve Bölüm öğrencilerinin mecburî dersleri arasõnda yer 
almõştõr. Bölümde Danõşma Psikolojisi dersi gibi dersler için bir de Psikolojik Danõşma 
Lâboratuvarõ kurulmuş ve Prof. Tan'õn zamanõ müsaadesince bazõ problemli öğrencilerle 
terapi ve danõşma yapõlmaya başlanmõştõr. Psikoloji konularõnõ kapsayan bir bölüm olarak 
da, Bölümün kuruluşundan itibaren bölüm öğrencileri için, Öğrenci Akademik Danõşmanlõğõ 
ihdas edilip akademik çalõşmalarõn normal bir parçasõ 
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haline getirilmiştir. Bölüm öğrencileri öğretim üyelerine paylaştõrõlmõştõr. Bu uygulama, 
zamanla üniversitede yaygõnlaşmõştõr. Bölümde öğrenci zekâ durumunu, çeşitli alanlardaki 
ilgilerini, kişilik yapõlarõnõ tesbit için Wechsler Yetişkinler Zekâ Ölçeği, Stanford-Binet, 
Kuder, Gordon Kişilik Profili gibi psikolojik araçlar 1961'lerde Türkçeye uyarlanmõş ve 
kullanõlmõştõr. Bugün birçok hastanelerde, benzeri kuruluşlarda ve araştõrmalarda 
kullanõlmakta olan Weschsler, Kuder; tarafõmõzdan yapõlan bu uyarlamalardõr.1 

Üniversitede ders yõlõ yerine sömestir usûlü; sõnõf geçme yerine ders geçme; sabit 
standart program yerine zorunlu, seçmeli ve öncelikli derslere göre her dönemin ders 
programõnõ ayarlõyarak lisans programõnõ zamanõnda tamamlõyabilme; sõnamaya düşme ve 
bundan kurtulabilme gibi birçok yönleri olan ve öğrencinin kendi tercih, karar ve 
planlamalarõnõ gerekli kõlan bir sistemde, öğrenci danõşmanlõğõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. Bu 
sebeple, akademik danõşmanlõk sistemi de üniversitede özellikle 1960'da başlayõp 
1964'lerde bütün fakülte ve bölümlerde kurumlaşmõş bulunmaktadõr. Öğrencilerin psikolojik 
sorunlarõnda yardõmcõ olabilmek için, 1963'de Üniversite Sağlõk Merkezi kadrosuna bir de 
psikiyatrisi ilâve edilmiştir. Daha sonraki yõllarda, Üniversitede Öğrenci Dekanlõğõ 'kurulmuş 
(1974) ve bu kadroya bir de rehberlik ve danõşma alanõnda yetişmiş Danõşman alõnmõştõr 
(1976). 

O yõllar için ileri yenilikler olan bütün bu uygulamalarõn birçoklarõ, şimdi üniversite ve 
fakültelerimizde mûtat uygulamalar haline girmiş bulunmaktadõr. 

Bütün bu yenilik uygulamalarõnõn ODTÜ'de müsait bir ortam bulabilmesinin önemli 
sebepleri vardõr. Ayrõ bir kuruluş kanununa tâbi olan ve değişik bir statüyle kurulmuş 
bulunan bu Üniversitedeki öğretim elemanlarõnõn büyük çoğunluğu, yüksek öğrenimlerini 
ve doktoralarõnõ Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmõşlardõr. Genç ve dinamik tir kadrodur. 
Amerikan Üniversitelerinde görüp yaşadõklarõ birçok iyi şeyleri kendi üniversitelerinde de 
uygulama iştiyakõ içindedirler. Kuruluş Kanunu'nun sağladõğõ bazõ imkânlar sebebiyle, 
mevzuat engellerinden oldukça masundurlar. Üniversite kuruluş halindedir. Kurucu du- 

 

--------------------------------- 
1   Türkçeye uyarladõğõmõz bu testler, psikoloji öğrencilerinin ders ve uygulama çalõşmalarõnda 

kullanõlmõş ve yetkisiz ellere geçmemesi için özel dikkat sarfedilmiştir. Buna rağmen, 
üzerlerindeki isim ve uyan notlan kaldõrõlarak çeşitli kurum ve araştõrmalarda referanssõz 
kullanõldõğõ üzülerek görülmüştür. H. T. 
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rumunda bulunan bu elemanlar, birçok hususlarda tercihleri kendileri yapmak ve kararlarõ 
kendileri vererek uygulamaya koymak avantajõna amiptirler. Mütevelli sistemi, kararlarõn 
uygulamaya konmasõnõ kolaylaştõrmõş ve süratlenmiştir. Bu sebeplerle, birçok yenilikleri 
uygulamak daha kolay olmuştur. 

İstanbul  Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi de öğrencilerin sõnõf-dõşõ sorunlarõ ile ilgilenmiş, onlarõn sõnõf 
dõşõnda kalan, fakat akademik ve kişisel gelişmelerini yakõndan etkileyen sağlõk, sosyal, 
kültürel, ekonomik, vb. sorunlarõnda yardõmcõ olabilmek için bazõ çareler aramõştõr. 1961 
yõlõnda İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi kurulmuştur. Merkez, ilk zamanlarda 
tamamen öğrencilerin beden sağlõğõna yönelmiştir. Uzmanlar, hep doktorlarõdõr. 1966'da 
Merkez'in başõna bir Psikiyatrisi1 getirilmiş, öğrencilerin ruh sağlõğõ tarafõna da yönelinmeye 
başlanmõştõr. Zamanla psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarõna da ihtiyaç duyulmuştur. 
Merkez, sadece tedaviye değil, önleyici ve koruyucu tõbba da önem vermiş, sağlõk  
konularõnda konferanslar vermiş ve sağlõk taramalarõ yapmõştõr. Zamanla sosyal ve kültürel 
faaliyetlere ağõrlõk verilmiştir. Yeni öğrenciler için duruma alõştõrma faaliyetleri;  daktilo, 
yabancõ dil, ilk yardõm, verimli ders çalõşma yollarõ gibi kurslar; spor, tiyatro, müzik, folklor 
çalõşmalarõ;  tatil kamplarõ;  kültürel geziler;  öğrenci devamsõzlõklarõ sebeplerinin 
araştõrõlmasõ; yurt ve burslar hakkõnda bilgiler verme;    kitaplõk kurulmasõ ve ucuz kitap 
temini ve ucuz beslenme yollarõ gibi ve bunlarla ilgili yayõn faaliyetleri Mediko-Sosyal 
Merkezin bugünkü çalõşmalarõ arasõndadõr. Bazõ psikoterapi faaliyetleri de yapõldõğõ ifade 
edilmektedir. Bugün adõ Mediko-Sosyal ve Kültür Merkezi olarak değiştirilmiştir. 

Öğrencilere psikolojik yardõm ihtiyacõ üniversitede çok hissedilmiştir. 1965 'de Refia 
Semin, Üniversite Fakültelerinde birer Öğrenci Rehberlik  Danõşma Bürosu kurulmasõ için 
Mediko-Sosyal Kurulu'na bir proje sunmuştur. (Şemin, 1966). Pedagoji Enstitüsü 
öğrencileri programlarõnda  rehberlik, danõşma, psikolojik testler, şahsiyet gelişmesi gibi 
dersler bilinçli olarak yer almõştõr. 

Ankara Üniversitesi 

İstanbul'dakine benzer bir Merkez de Ankara Üniversitesi tarafõndan kurulmuştur. 
(1964). 

 
1 Doç.,   Dr. Aysel Ekşi. 
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Başlangõçta bir sağlõk merkezi halinde görünen bu örgüt, kadrosunda psikiyatrisi de 
bulundurmuştur. Kuruluştaki tõb ağõrlõğõ, imkânlar hâsõl oldukça kadroya psikolog ve sosyal 
hizmet uzmanlarõ da alõnarak, öğrencilere yardõm faaliyeti kapsamõ genişletilmiştir. Sosyal 
ve kültürel faaliyetlere, kulüp ve kol faaliyetlerine daha çok yer verilmiştir. 

Ankara Üniversitesi'nin psikolojik hizmetlere diğer bir katkõsõ da, Türkiye'de ilk defa 
eğitim fakültesini bünyesinde 'kurmuş olmasõdõr (1965). 

Kurulan bu fakültenin dört bağõmsõz bölümünden biri de, eğitimde psikolojik hizmetler 
için uzman yetiştirmek üzere plânlanmõştõr. Kuruluş yõllarõnda yeterli öğretim elemanõ 
yokluğu sebebiyle, bölüm, amaçladõğõ uzmanlarõ gerçekte yetiştirememiştir. Uzman olarak 
mezun ettikleri de Millî Eğitim kadrosuna uzun süre sorun olmuştur. Ama gene de bu 
mezunlarõn birçoğu okullardaki rehberlik servislerini ellerinden geldiğince yürütmekte 
yararlõ olmuşlardõr. 

Hacettepe Üniversitesi 

O tarihlerde yeni kurulmuş olan diğer bir üniversite de, Hacettepe Üniversitesidir. Bu 
üniversitedeki Eğitim Bölümü, Rehberlik ve Danõşma konusunda lisans üstü seviyede 
eleman yetiştirme işine girişmiştir (1967). Bu gelişme, ülke eğitim ihtiyaçlarõna cevap 
vermede bir üniversitenin gösterdiği bir gayret olarak değerlendirilmelidir. 1967'lerde Bölüm 
içinde bir opsiyon olarak yürütülen bu çalõşmalar, 1974'de bağõmsõz bir bölüm haline 
gelmiş ve bugüne kadar psiklojik hizmetler için bir hayli eleman yetiştirmiştir. 

Üniversite, 1973 yõlõnda, Öğrenci işleri Müdürlüğüne bağlõ olarak Danõşma ve 
Rehberlik Merkezini kurmuştur. Ertesi yõl bu merkez, Öğrenci Sağlõk merkezi bünyesine 
alõnarak Rektörlüğe bağlanmõştõr. Böylece, Üniversite kapsamõnda bütün öğrencilere 
psikolojik hizmetler verilmiye çalõşõlmõştõr. Bu yaklaşõm, üniversitelerin, psikolojik hizmetlere 
önem vermiye başladõğõna önemli bir işarettir. YÖK kanunu ile 1980'den itibaren Psikolojik 
Danõşma ve Rehberlik alanõ, Üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü içinde 
Psikolojik Hizmetler anabilim dalõ olarak hizmet vermiye devam etmektedir. 1982-83 ders 
yõlõndan 

 

 

1   Aslõnda buna "ilk" demek doğru olmayabilir. Çünkü üniversite bünyesinde ilk eğitim fakültesi 
1959'da ODTÜ'de kurulmuştur. Bu Fakültenin kuruluştaki yanlõş temel ve hedef sebebiyle iki 
yõl kadar kõsa bir faaliyetten sonra kapatõlmõş ve öğrencileri, başka bölümlere dağõtõlmõştõr. 
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itibaren bu anabilim dalõ, lisans seviyesinde öğretimle birlikte, yüksek lisans (master) ve 
doktora programlarõnõ da sürdürmektedir.1 

2) TIB KANADINDAKİ GELİŞMELER 

Ülke eğitim sisteminde rehberlik ve psikolojik danõşma fikri ve çalõşmalarõ giderek 
gelişip yaygõnlaşõrken, tõb kanadõnda da danõşma ve psikoterapi ile ilgili bazõ kayda değer 
gelişmeler olmuştur. 1950'lere girerken ruh hastalõklarõ ile uğraşan kuruluşlarda genellikle 
ilâç ve şok terapi yaygõn olarak kullanõlmakta idi. Psikiyatri kliniklerinde psiko-analizden 
bahsedenler olmakla beraber, hastalar ilâçla veya elektroşok veya insülin şok gibi 
yaklaşõmlarla tedaviye çalõşõlõyordu. Psikiyatri klinikleri daha ziyade Kreaplin geleneğinde 
idi. Ankara Tõb Fakültesi Psikiyatri kliniği direktörü Rasim Adasal, psikolojik yaklaşõmlarõn 
gerektiği bilinci içinde olan birisi olmuştur. Kliniklerdeki Kreaplin geleneğini yõkmõş, yeni 
görüşler getirmiştir. Medikal psikoloji konusunda ders, konferans ve yayõn yolu ile Türk 
psikiyatri çalõşmalarõna hayli katkõsõ olmuştur. Dinamik psikolojiye ağõrlõk vermiştir. Daha 
1953'lerde Klinik'de hastalara psikolojik testler uygulatmaya başlamõş; yetiştirdiği 
asistanlarõna ruh hastalõklarõnõn tedavisinde psikolojik yaklaşõm bilincini vermiştir. 
Yetiştirdiği bu uzmanlar, daha sonralarõ Ege, Hacettepe, Ankara ve istanbul 
Üniversitelerinin şöhretli bilim adamlarõ olmuşlar; özellikle 1959'dan sonraki çalõşmalarõnda 
kliniklerde psikoterapi çalõşmalarõnõ başlatmõşlardõr. 

Özellikle o tarihlerde yeni kurulmakta olan Hacettepe ve Ege Üniversiteleri Psikiyatri 
Kliniklerinde hastalara, ilâç ve şok tedavisi yanõnda psikolojik yardõm yaklaşõmlarõ da 
beraberce kullanõlmaya başlanõlmõştõr. Bu başlangõçtan sonra, 1960'larõn son yõllarõnda, 
hastalara grup terapisi de uygulanmaya başlanmõştõr. Hacettepe'de Çocuk Psikiyatrisi ayrõ 
bir klinik olarak teşekkül ettirilmiş (1963); ve burada oyun terapisi, sino-terapi (pupetlerle 
aile kurma), resim çizerek üzerinde konuşma gibi birçok psikolojik yaklaşõmlar kullanõlmaya 
başlanmõştõr. 1974'-de Hacettepe Yetişkinler Psikiyatrisi Bölümü, kadrosuna bir de klinik 
psikolog almõştõr. 

Teshillerimize göre, ilk klinik psikolog kullanan kuruluş, istanbul Üniversitesi Çapa 
Psikiyatri Kliniği olmuştur. Bu çalõşmalarõn ağõrlõğõ, hastalarla psikoterapi olmaktan ziyade, 
onlara psikolojik testler uygu- 

 

1   Prof Dr. Muharrem Kepçeoğlu ile mektuplaşma. 
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lamak olmuştur. 1962'lerde bir psikolog, Bakõrköy Akõl ve Sinir Hastalõklarõ Hastanesi'nde 
Wechsler Yetişkinler Zekâ Testi gibi bazõ klinik testler uygulamakta ve psikoterapi 
yapmaktadõr. 

İstanbul'daki diğer bir gelişme de, Çapa Çocuk Psikiyatrisi'nin kurulmasõ olmuştur 
(1974). Bu ikinci Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Hacette-pe'ninkinden daha geniş kapsamlõ 
olarak plânlanmõştõr. Kadrosunda psikolog danõşmanlar ve pedagoglar yer almõştõr. 

Yukarõda işaret edilen bu mutlu gelişmeler yanõnda, 1976'da Ankara Tõb Fakültesi 
Psikiyatri Kliniği'nde grup terapisi yanõnda, psikodrama gibi daha ileri seviyede ustalõk 
isteyen psikoterapi yöntemleri de kullanõlmaya başlamõştõr. 

Üniversitelerde henüz bu gelişmeler başlamõşken, Sağlõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõğõ, ülkede ruh sağlõğõ ile yakõndan ilgilenmiye başlamõş ve bir Ruhsağlõğõ Derneği 
kurulmuştur (1962). Bu dernek, daha sonralarõ Ankara civarõnda Gölbaşõ gündüz 
hastanesini kurmuştur (1974). Bakõrköy Akõl Hastanesi'nde gerek hasta koğuşlarõnda ve 
hastane yapõsõnda, gerek hasta tedavilerinde birçok gelişmeler olmuştur. Meşguliyet 
terapisi ve rehabilitasyon faaliyetleri geniş ölçüde kullanõlmaktadõr. Hastalarõn yaptõklarõ 
işler ve sanat eserleri halka sergilenmektedir. Hastalarõn yaptõklarõ spor faaliyetleri ve 
folklor gösterileri de bu arada sayõlmalõdõr. Bu suretle, iyi bir "halkla ilişkiler" de kurulmuş 
olmaktadõr. Aynõ zamanda ruh hastalõklarõna halkõn ilgisi çekilmekte; ruh sağlõğõ 
konularõnda bilinçlenmelerine çalõşõlmaktadõr. 



4.    BÖLÜM 

EĞİTİM, REHBERLİK VE DANIŞMA 

2. Bölümde de işaret edilmiş olduğu gibi, bazõ yazarlar rehberliği, bireyselleştirilmiş 
eğitim ve öğretim olarak görmüşlerdir. Eğitim ile Rehberlik ve Danõşma, birbirlerine çok 
bağlõ olmakla beraber, aynõ şeyler değildir. Aralarõnda önemli farklar vardõr. 

Eğitim ile rehberlik ve danõşma arasõndaki ilişkinin şekli ve derecesi, eğitim ile 
rehberlik ve danõşmayõ nasõl tanõmlayõp anladõğõmõza çok yakõndan bağlõdõr. Rehberlik ve 
danõşma'nõn tanõmlarõ 2. Bölümde verilerek tartõşõlmõştõr. Şimdi biraz da eğitim 'kavramõ 
üzerinde duralõm. 

Bazõlarõna göre eğitim, her bireyin kendi içinde cereyan eden ve bireyde oluşan 
değişmeleri kapsayan bir oluşumdur. Bu tanõma göre eğitim, kişinin içinde olup 
bitmektedir; tamamen kişiseldir ve kişinin kendisi tarafõndan yapõlmaktadõr. Kişide vuku 
bulacak bütün değişiklikleri, kişi kendisi yapacaktõr. Bu değişiklikler, kişinin içinde bulundu-
ğu fizikî ve psikososyal ortama gösterdiği yanõtõmlar (tepiler) sonucu oluşmaktadõr. 
Çevresine yanõtõmda bulunacak olan varlõk ise, bireyin kendisinden başkasõ olamaz. Tabiî 
bu çeşit bir eğitim, özümsel (nefsî-self) eğitimdir. Eğitimin özümsel olduğu yerde, o kişiye 
yapõlacak bireysel yardõmõ gerektiren bir rehberlik işi de yoktur. Ancak olsa olsa onun 
öğrenme ortamõnda yapõlacak değişiklikler yolu ile dolaylõ bir yardõmda bulunulabilir. 

Diğer bir anlayõşa göre eğitim, kişide değişiklikler yaratmak amacõyla öğretmenin 
desteğinde cereyan eden bir öğretimdir. Yani eğitim, öğretimin denetim ve yönetimi, 
kendisine daha yukardan verilmiş bir plân ve müfredat programõ çerçevesi içinde 
yapacaktõr. Bu plânõ ve müfredat programõnõ kimler, neye göre hazõrlamõştõr? Cevap 
bellidir: Toplumun eğitim kurumlarõndaki yetişkinler hazõrlamõştõr; ve çocuklarõn gelecekte 
toplumun yetişkinleri olabilmelerine yararlõ olacağõm umduklarõ hususlara göre 
hazõrlanmõştõr. Müfredat konularõnõn saptanmasõnda öğrencilerin bir katkõsõ ve seçme 
hakkõ yoktur. Yani çocuğun eği- 
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timi, yetişkinler tarafõndan önceden saptanmõş müfredat konularõna, gene önceden 
saptanmõş ortam içinde ve etkenler arasõnda çocuğun yapacağõ yanõtõmlar yoluyla 
olmaktadõr. Burada eğitim, çocuğun dõşõnda, yetişkinlerin hazõrladõğõ müfredat programõna 
göre, öğretmen tarafõndan sevk ve idare ediliyor demektir. Öğretmen, okuttuğu her bir ço-
cuğa en uygun düştüğünü sandõğõ öğretim metodunu seçerek bu yöneltme ve denetleme 
işini yapmaya çalõşõr. Metodu, öğrenme meteryali ve benzeri faaliyetleri öğretmen kendisi 
seçeceğine göre, burada da bireyin yapacağõ bir seçme ve plân, vereceği bir karar 
olmayacağõ için yapõlan bir rehberlik ve danõşma yoktur, öğretim vardõr. Ancak, bu geniş 
çerçeve içinde öğrenciye bõrakõlabilen kõsõtlõ seçme ve kararlarda sõnõrlõ bir rehberlik söz 
konusu olabilir. 

Başka bir tanõma göre, geniş anlamõ ile eğitim, yeni yetişen çocuklarõn hem 
kendilerine hem topluma yararlõ bir şekilde gelişmelerini sağlamak için toplumun sarfettiği 
plânlõ ve bilinçli bir gayrettir. Yani toplum, yeni kuşağõn yetişmesi için herşeyi önceden 
plânlayõp çocuklarõn önüne koyacak ve uygulamalarõ denetliyecektir. Herşey önceden 
hazõrlanmõş olduğuna göre, çocuğun kişi olarak yapacağõ bir tercih, vereceği bir karar 
yoktur. Ona düşen, önceden hazõrlananlara uymaktõr. Olsa olsa, yukarõ paragrafta 
belirtildiği gibi, bazõ sõnõrlõ konularda çocuğun biraz hareket ve karar serbestliği olabilir. 
Buralarda sõnõrlõ bir rehberlik düşünülebilir. 

Modern anlayõşa göre eğitim, bireyin bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal 
yeteneklerinin kendisi ve mensup olduğu toplum için en uygun şekilde gelişmesi 
oluşumudur. Böyle bir anlayõş, bireyi her yönüyle bir bütün olarak kabul etmekte ve bireyin 
hem kendi hem de mensup olduğu toplum için en uygun şekilde topyekûn gelişmesi 
sorumluluğunu bireye vermektedir. Büyüme ve gelişme sorumluluğu içinde olan birey, 
böyle bir gelişme oluşumunda, birçok bilgilere ve yardõmlara ihtiyaç duyacaktõr. İhtiyaç 
duyulan bu bilgi ve yardõmlarõn bir kõsmõ, rehberlik hizmetlerinin fonksiyonu içinde 
olmaktadõr. Çocuk bir taraftan sõnõflarda, sõnõf topluluğu içinde birçok yeni bilgi ve 
davranõşlar öğrenirken, bir taraftan da rehberlik servislerinin bireysel ilgi ve yardõmlarõna 
sahip olacaktõr. Yani, böyle bir eğitim anlayõşõnda eğitim ve rehberlik faaliyetleri içice 
beraberce yürütülecek faaliyetler olmaktadõr. Diğer bir ifadeyle rehberlik ve danõşma 
faaliyetleri, eğitimin ayrõlmaz bir parçasõ olmaktadõr; ama birçok bakõmlardan eğitimden 
farklõdõr. 

 

PSiKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLiK -F.5/6 
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19. yüzyõlda batõda eğitim, bir "zihin terbiyesi" olarak görülmüş; bu sebeple, okul 
programlarõnda lâtince, eski yunanca, matematik, gramer, mantõk, şiir gibi konularõn 
okutulmasõna önem verilmiştir. Bu konularõn zihin melekelerini işleteceğine inanõlmõştõr. 
Böyle bir eğitim anlayõşõna sahip eski tip klâsik okul, rehberlik ve danõşma fikri üzerinde 
pek durmaz, önemli olan, konularõn öğrenilmesidir. Konular öğrenildi mi arzu edilen zihin 
melekelerinin de geliştirilmiş olacağõ sayõltõsõ vardõr. Müfredat programõndaki konularõn 
öğrenilmesi sürecinde çocuklardaki bireysel farklar pek düşünülmez. Eğer çocuklarõn 
dersleri öğrenmelerinin dõşõnda bir yönleri ile uğraşõlacaksa, bu ayrõ bir faaliyettir. Yani 
rehberlik ve danõşma faaliyetleri eğitimden ayrõ bir faaliyet olmaktadõr; kişisel ilgi ve gayrete 
dayanan, ilgililerin kişisel ve gayrî resmî çalõşmalarõ olmaktadõr. Böyle bir eğitim tarzõnda 
her şey çocuklar için önceden hazõrlanmõştõr, öğrencilerin birer birey olarak yapacaklarõ 
seçmeler, verecekleri kişisel kararlar yoktur. 

Yukarõ paragrafta işaret edilmiş olduğu gibi, modern eğitim anlayõşõ, rehberlik ve 
danõşma faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerinin ayrõlmaz parçasõ haline koymaktadõr. Modern 
eğitim, öğrencinin bütün yönleri ile devamlõ surette gelişmesini amaçlar : 1935'de eğitim 
konusunda bir komite, eğitimin amaçlarõnõ şöyle tesbit etmiştir: 1) Bireyin bir "kişi" olarak, 
2) bir aile üyesi ve diğer insanlarla ilişkiler içinde olan sosyal bir varlõk olarak, 3) bir 
ekonomik varlõk olarak, ve 4) iyi bir yurttaş olarak gelişmesi (Nat. Ed. Assoc., 1938, s. 47). 
Bu amaçlar, Türk eğitim sistemi için de uygun görülmüş, bazõ küçük ekleme ve 
değiştirmelerle kabul edilerek ilk ve ortaokul müfredat programlarõ başõna konmuştur (BAK 
: ilkokul Programõ, 1948; ve Ortaokul Programõ, 1949). 

Modern eğitimin bu amaçlarõ, rehberliğin de ulaşmaya çalõştõğõ amaçlardõr. Rehberlik 
ve danõşma da, çocuğun bir "kişi" olarak bedensel, zihinsel ve sosyal bütün yeteneklerini 
geliştirmesine, kendine en uygun bir meslek edinip orada ilerlemesine, etrafõyla olumlu ve 
etkili ilişkiler içinde olan iyi bir sosyal varlõk ve vatandaş olmasõna yardõm etmek için çalõşõr. 
Ama amaçlardaki beraberlik, eğitim ve rehberliğin aynõ şeyler olmasõnõ gerekli kõlmaz. Bir 
kere, eğitim ve rehberlik arasõnda, her iki alanõn gerektirdiği uzman personel ve servisler 
yönünden çok önemli ve belirgin farklar vardõr. Ayrõ ayrõ alanlarda uzmanlaşmõş bu kişiler, 
'kendilerine has uzmanlõk isteyen ayrõ ayrõ özel hizmetleri yürütmektedirler. (Mortensen ve 
Schmuller, 1966, s. 20). Jones bu hususu şöyle  belirtmektedir : Rehberlik, eğitim ayrõlmaz 
bir parçadõr, fakat eğitimle eşanlamlõ değildir. Eğitim faaliyetlerinin; bireyin seçmeler 
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yapmasõnda, kendine bir amaç ve bu amaca erişmek için girişeceği tarzõ ve metodunu 
seçmesinde ona kişiler ve kurumlar yolu ile yardõmõ icap ettiren kõsõmlarõnda rehberlik 
mevcuttur (Jones, 1951, 3. Bölüm). Ne zaman ki bireyin işbirliği sağlanmõş, ve amaç ve 
metotlarõnõ seçmede bireye yardõm edilmiştir, burada rehberlik yapõlmõş demektir. Ohalde, 
bütün rehberlik aynõ zamanda bir eğitimdir ama eğitimin bazõ cepheleri rehberlik değildir. 
Rehberlik ve eğitimin nihaî (sonal) amaçlarõ birdir : Bireyin gelişmesi. Fakat eğitimde 
kullanõlan metotlar, rehberlik ve danõşmada kullanõlan metotlarõn aynõ değildir. 

Bazõ okullar, her öğretmeni bir rehber olarak kabul etmekte ve rehberlik görüşüne 
sahip olmasõ ve yaptõğõ öğretimi bu görüş açõsõndan yönetip yürütmesi, modern eğitimin bir 
şartõdõr. Fakat uzmanlõk isteyen bir yardõm olan rehberlik ve danõşma faaliyetlerinin 
gerektirdiği bilgi ve teknikleri her öğretmenden beklemek mümkün değildir, öğretmen bu 
bilgi ve tekniklere sahip olsa bile, eğitim oluşumunda, öğretmenin bazõ belli hedeflere 
ulaşmak için öğrencilerini bazõ belli etkiler ve yanõtõmlar karşõsõnda bõrakmasõ gerekir iki 
burada öğrencinin yapacağõ seçmeler, vereceği kararlar yoktur. Dolayõsiyle de bu eğitim 
oluşumunda öğretmenin yapacağõ bir rehberlik yoktur. Ohalde, bireyin bir bütün olarak 
gelişmesini hedef tutan rehberlik ve danõşma, aynõ sonal amaca ulaşmaya çalõşan eğitimin 
ayrõlmaz bir parçasõdõr, fakat gerek kullandõğõ teknik ve metotlar, gerekse önem ve ağõrlõk 
verdiği hususlar bakõmõndan eğitimden farklõ mahiyetler taşõmaktadõr. 

Görülüyor ki eğitim ile rehberlik ve danõşma arasõndaki ilişkilerin derecesi, eğitim 
kavramõnõ tarif edişimize, dar veya geniş anlamda kullanõşõmõza göre değişmektedir. Dar 
anlamõ ile eğitim, okul denen kurumlarda öğrenci gruplarõna yapõlan öğretimdir. Böyle bir 
eğitim anlayõşõ, tabiatiyle, birçok yönlerden rehberlik kavramõndan ayrõ düşmektedir. Böyle 
bir eğitim, bireye değil gruplara yapõlmaktadõr. Öğretmen, bu grup öğrenme faaliyetinde 
liderdir. Bu grupta birey değil, okutulan konu önemlidir. Burada eğitim oluşumunda lider 
rolünde olan öğretmen, aynõ anda sõnõftaki bütün öğrencilerle, yani grupla uğraşmak 
durumundadõr. Halbuki rehberlik bireyseldir. Konudan ziyade, bireyin gelişmesi, 
olgunlaşmasõ ve onun kendine en uygun kararlarõ almasõ, seçmeleri ve plânlarõ yapmasõ 
önemlidir. Rehberlik yapan danõşman lider değildir. Bir otoriteyi temsil etmez. Rehberliğin 
yön ve mahiyetinden, rehberlik edilen kişi sorumludur. Danõşman, ancak iyi bir dinleyici, ve 
mevcut durumu kişiye iyi bir yansõtõcõdõr. Rehberlik ve danõşmada da zaman zaman 
gruplarla çalõşõlabilir. Ama böyle grup danõşmasõnda bile sonal 
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(nihaî) amaç, bireydir. Rehberlik ve danõşmada da zaman zaman eğitim ve öğretim vardõr. 
Fakat bu, bireysel öğretimdir ve kişinin kendini, içinde bulunduğu şartlan ve seçenekleri 
daha iyi tanõmasõnõ, en uygun seçme ve plânlarõ yapabilmesini, ve kendi bilgi, hüner ve 
imkânlarõnõ en verimli bir şekilde kullanmasõnõ sağlamak içindir. 

Eğitim-öğretimde, takrir (anlatma) ve müzakere vardõr, öğretmen öğreteceği konuyu 
sõnõfta anlatõr; gerektiğinde müzakere eder. Rehberlik ve danõşmada ise karşõlõklõ konuşma 
vardõr. Konuşma konusu önceden bir başkasõ tarafõndan belirlenmemiştir. Konuyu, 
genellikle, danõşan kendisi ortaya koyar; onu çeşitli açõlardan tartõşarak realist ve aydõnlõk 
bir fikir elde eder. Danõşman, daha ziyade, iyi bir dinleyici ve yansõtõcõdõr. Danõşanõn 
görmediği ya da incelemeyi ihmal ettiği noktalarda, kişinin dikkatini o noktalara 
çevirmesine yardõm eder. 

İster geniş ister dar anlamda alõnsõn, eğitimde sõnav vardõr, not alma vardõr, belli 
standartlara ulaşma, sõnõf geçip kalma gibi hususlar vardõr, öğretmen, sõnõfõndaki her 
öğrencinin belli bir bilgi standardõna erişmesine çalõşõr. Rehberlikte ise sõnav, not alma ve 
sõnõf geçme değil, kendini anlama, değerlendirme ve mevcut şartlan kõymetlendirme du-
rumlarõ vardõr. Her kişinin gelişme standardõ kendine göredir; gruba göre değildir. 

Eğitim programõnõn amaçlarõ, bu amaçlara götürecek muhteva, ve program 
muhtevasõ içinde yer alan konularõn birbirlerine olan ağõrlõk oranlan önceden toplumun 
ihtiyaç ve ülkülerine, amaçlarõna, özlemlerine göre Devletçe, Millî Eğitim Bakanlõğõnca ve 
bir ölçüde de okul idaresince saptanmõştõr. Bunlar, eğitim ve öğretimi yürütecek öğretmene 
okul müfredat programõ, yönetmelikler, ders kitaplarõ ve gelenekler halinde aktarõlmaktadõr. 
Yani eğitimin amaç ve konularõ önceden saptanmõştõr, öğretmen, öğreteceği konuyu, 
yapacağõ faaliyetleri belli çerçeve içinde önceden bilmektedir, ve her yõl bunlarõ aynõ sõnõf 
seviyelerine tekrarlamaktadõr. Rehberlik çalõşmalarõna girişmiş danõşman ise, bu ça-
lõşmalarõ kişinin ihtiyaçlarõna, yeteneklerine, şartlarõna ve problemin niteliğine göre 
yürüteceğinden, danõşanõn ne çeşit bir konu getireceğini önceden bilemez. Her kişinin 
problemi de zaten kendine özgüdür. Onun için danõşman, kişiye ve probleme göre 
çalõşmak zorundadõr. 

Eğitim ve Öğretimde disiplin sorunu vardõr. Öğrencilerin öğrenme ortamõnda belli 
kurallara, gelenek ve rutine göre hareket etmeleri istenir. Bu kural, gelenek ve rutinlerden 
sapanlara öğretmen bazan sert tepkide bulunmak, onlarõ cezalandõrmak zorundadõr. 
Halbuki psikolo- 
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jik yardõm hizmetlerinde, çalõşma düzeni ve kurallarõ vardõr. Ama burada sözü edilen 
anlamda bir disiplin sağlama işi yoktur. Danõşmada özümsel (nefsî) disiplin vardõr ki, bu da, 
kişi kendini ve içinde bulunduğu ortamõ tanõdõkça bireyin kendi kendine ulaşacağõ bir 
olgunluk seviyesidir. Danõşman tarafõndan sert yanõtõmlara gerek yoktur. Hattâ böyle sert 
bir ifadeden dahi kaçõnmasõ lâzõmdõr. Çünkü böyle bir davranõş, danõşman ile danõşan 
arasõndaki iyi ilişkileri (rapport) bozar. Bu sebeple danõşman disiplin işleriyle uğraşmaz. 

Eğitim, geniş anlamda da alõnsa, daima hizmet ettiği toplumun değer hükümlerine, 
geleneklerine, tavõrlarõna, ilgilerine ve ihtiyaçlarõna, ülkü ve özlemlerine, maddî ve manevî 
amaçlarõna sõkõ sõkõya bağlõdõr. Onlardan kopamaz, kopmasõ da istenmez. Bu sebeple, 
"ayõp", "günah", "ahlâkî-gayriahlâkî", "millî-gayrimillî" gibi kavramlar, eğitim oluşumunda 
haylice ağõrlõklõ yeri olan kavramlardõr. Rehberlik ve danõşmada ise, danõşanõn her hali, 
onun kendini ve şartlarõ olduğu gibi anlõyabilmesi için, objektif bir gözle incelenir. "Günah" 
ya da "ayõp" yoktur; danõşanõn içinde bulunduğu, ya da başõndan geçen bir olay vardõr. Bu 
olay, hiçbir yargõ hükmüne, eleştiriye kapõlmadan incelenecektir. Danõşan elbette bir 
toplumun üyesidir. Olgun ve uyum sağlamõş bir kişi olabilmek için elbette toplumun kõymet 
hükümlerini, standartlarõnõ ve geleneklerini dikkate alacaktõr. Toplumun ideallerini 
benimseyecektir. Toplumun yasalarõna saygõlõ olacaktõr. Toplumda kendinden beklenen 
rolü üstlenmeye ve yürütmeye çalõşacaktõr. Danõşanõn bütün bunlarõ ve kendi iç dünyasõnõ 
anlamasõna yardõm edilirken, hiçbir ahlâk yargõsõna düşmeden, hiçbir eleştiriye girmeden 
objektif bir tutum muhafaza edilir. 

Ayrõca, eğitim ve öğretim çalõşmalarõnõ yürütecek öğretmenin meslek eğitimi, 
psikolojik hizmetlerin gerekli kõldõğõ uzmanlõk, bilgi ve tekniklerin elde edilmesi yönünden 
olmamaktadõr. Bir öğretmen, bu bilgi ve tekniklere sahip olsa bile, kendisine yüklenen 
öğretmenlik fonksiyonlarõ arasõnda bu seviyede rehberlik yapmasõ için zaman bulabilmesi 
çok zordur. Kõsacasõ, meslek eğitimi sõrasõnda ne rehberlik ve danõşma faaliyetleri için 
yetiştirilmiştir, ne de kendisine yüklenmiş görevler ona, kendiliğinden danõşma 
fonksiyonunu yürütebilme fõrsatõ vermektedir. Onun omuzlarõnda, kalabalõk sõnõflara, 
haftada 15-30 saat ders verme, bu sõnõflarõn sõnavlarõn hazõrlayõp, yapõp, kâğõtlarõnõ okuma, 
ev ödevleri verme ve lâyõkõyla inceleme, öğrenci kol faaliyetlerinde yönetim ve liderlik 
sorumluluklarõ alma, okul toplantõlarõna katõlma, nöbet tutma gibi çok çeşitli öğretim ve 
yönetim yükleri vardõr. Girdiği sõnõflardaki öğrencileriyle tek tek meşgul olma fõrsatõ hemen 
hemen kalmamaktadõr. 
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Mamafih bu engel, okul düzeni ve programõna girecek yeni bir anlayõşla bir dereceye kadar 
rehberlik çalõşmalarõ paraleline sokulabilir. 

Bundan başka, rehberlik ve danõşma, tek bir yöneticinin, tek bir öğretmenin 
gayretleriyle olacak çalõşma değildir. Bir "bütün" olan çocuğun tüm gelişmesini ve 
özerkliğini sağlõyabilmek, bütün eğitim ve öğretim personelinin, ailenin, çevre kurumlarõnõn 
işbirliğini gerekli kõlar, öğretmen, öğrenciye öğretme fonksiyonunu genellikle kendi başõna 
yürütebilir; ama çeşitli seviyedeki rehberlik ve danõşma için, çeşitli kişiler ve kurumlarõn 
yardõm ve işbirliğine ihtiyacõ vardõr. Yani, öğretmen, okuldaki diğer görevlerin yanõnda 
ancak belli bir seviyede ve belli bir genellikte rehberlik faaliyetlerine girebilir. Bunun 
üstünde ve dõşõndaki rehberlik çalõşmalarõ için daha başka çeşit uzman personele ihtiyaç 
vardõr. 

Özetlemek gerekirse, modern eğitim, rehberlik ve danõşmayõ, kendi bünyesi dõşõnda 
bõrakamaz. Fakat bu, eğitimle rehberlik ve danõşma'nõn aynõ şeyler olduklarõ anlamõna 
gelmez. Rehberlik, modern eğitimin ayrõlmaz bir parçasõdõr. Ohalde modern okul, rehberlik 
ve danõşma faaliyetlerini kendi kapsamõna alacak şekilde örgütlemek zorundadõr. 



5. BÖLÜM 

PSİKOLOJİK YARDIM HİZMETLERİNİN KAVRADIĞI ALAN 

Rehberlik ve danõşma, çocuğun bir "kişi" ve bir "bütün" olarak gelişmesini hedef tutar. 
Bir okulda eğitim programõnõn her safhasõnda bu "gelişme" ile ilgili olarak rolü bulunan 
danõşma ve rehberlik, "çocuğun gelişmesi" ile ilgili herkesin ortak gayretlerini ister. Çocuğa 
gerekli psikolojik yardõmlarõn yapõlabilmesi için okul yöneticileri, öğretmenler ve aile, çocuk 
ve problem hakkõnda yeterli bilgi sahibi olmak zorundadõr. Okulda psikolojik yardõm 
hizmetleri programõ, a) öğrenciye, b) öğretmene, c) yöneticiye, d) aileye, ve e) çevreye 
hizmet edecektir. 

a) Öğrenciler 

öğrenci, kendi yeteneklerini, kuvvetli ve zayõf taraflarõnõ, ve uyum sağlõyacağõ 
toplumun özelliklerini bilmek ve bu bilgilerin õşõğõ altõnda kendine en uygun kararlarõ 
vermek zorundadõr. 

Çocuğa değerlendirme, danõşma yapma ve bilgiler verme gibi temel hizmetler yolu ile 
rehberlik ve danõşma; her bir öğrencinin kendini ve içinde yaşadõğõ fizikî ve sosyal ortamõ 
daha iyi tanõmasõna, genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini, yeterlik ve yetersizliklerini 
keşfederek bunlarõ kendisi ve toplumu için en iyi bir şekilde kullanmasõna, olumlu yetenek 
ve ilgilerini daha çok geliştirmesine, kendisi ve çevresine ait gerçekçi bilgilerin õşõğõ altõnda 
geleceğe ait realist amaç ve plânlar geliştirmesine yardõm eder. Psikolojik hizmetler, 
çocuktaki utangaçlõk, çekingenlik, çabuk heyecanlanma ya da 'korku halleri gibi 
heyecansal bozukluklarda da psikolojik danõşma faaliyetleri yolu ile kişiye yardõmcõ olur. 

Kişinin kendini tanõmasõ, sadece kendi genel ve özel yeteneklerini, ilgi ve 
ihtiyaçlarõnõ, yeterlik ve yetersizliklerini bilmesi demek değildir. Başkalarõnõn onu nasõl 
gördüğünü de bilerek kendisi hakkõnda realist 
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bir "benlik" imajõ geliştirmesi gereklidir. İcabõnda bu "benlik" imgesi çeşitli durumlar için 
çeşitli bir "benlik" olacaktõr ve bunlarõn hepsi de birey için olağan kabul edilebilecek 
imgeler olacaktõr. Bu suretle birey, çeşitli durumlarda herhangi bir uyum güçlüğüne 
uğramadan durumun gerektirdiği "benlik" imgesine göre uyumunu sağlõyabilecektir. 
Özellikle danõşma faaliyetleri, kişinin bu gerçekçi "ben" kavramlarõnõ geliştirmesinde ve bu 
kavramlarõn geçerlik derecelerini deneyip değerlendirmesinde büyük rol oynar. 

Öğrenci, başkalarõnõn kendisini nasõl gördüğünü idrak ederken (algõrken) kendi 
davranõş şekillerini de gerçekçi bir gözle inceliyerek, bunlardan kabul edilebilir 
olmayanlarõnõ ve niçin kabul edilir olmadõklarõnõ görecek, ele alõnan bir durumda 
kullanõlabilecek etkili davranõş çeşitlerini gözden geçirecektir. Birçok hallerde çocuklar, bir 
davranõşõn kötü olduğunu bile bile değil, fakat daha başka nasõl davranõlacağõnõ 
bilmedikleri için o kötü davranõşõ tekrarlõyabilirler. Ya da gençler, yetişkinlerin kendilerine 
beklentilerinden başka türlü davrandõklarõnõ görerek şaşõrabilir, onlara akõl 
erdiremiyebilirler. îşte psikolojik yerdim hizmetleri, öğrencilerin daha kabul gören 
davranõşlar geliştirmelerine yardõm edecek ve yetişkin davranõşlarõnõ onlara 
yorumlayabilecektir. 

Psikolojik yardõm hizmetleri, bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, umut, ideal ve 
şartlarõna uygun bir meslek seçmesine; kendisi için uygun olacağõnõ sandõğõ alanlarda 
görgü ve bilgi kazanarak hayat boyu çalõşacağõ bir meslek için hazõrlanmasõna, ve bu 
mesleğe girerek başarõlõ bir "ekonomik varlõk" olmasõna yardõm eder. Meslekleri gence ta-
nõtmakla yetinmez; genci de işverene tanõtõr. Bu suretle onun en uygun bir işe 
yerleştirilmesine ve hayatõndan memnun bir üretmen olmasõna yardõmcõ olabilir. 

Rehberlik, öğrencilerin, okul eğitim programõnda, kendi hayat amaçlarõna ve 
şartlarõna en uygun dersleri ve branşõ seçmelerine yardõm eder. Eğitim ve öğretim 
programõnda birçok gençlerin başarõsõzlõklarõ, okumalarõnõn kusurlu oluşundan, ya da nasõl 
ders çalõşõlacağõnõ bilmemelerinden ileri gelmektedir. Rehberlik ve danõşma programõ, 
çocuklarõn okuma hõzlarõnõ geliştirmelerine ve usûlüne uygun ders çalõşma yollarõnõ 
öğrenmelerine yardõm eder. Bu suretle onlarõn eğitim ve öğretim programõndan en etkin bir 
şekilde yararlanmalarõnõ sağlamõş olur. 

Rehberlik ve danõşma programõ, öğrencileri inceleyip değerlendirme yolu ile üstün 
yetenekli, özel yetenekli çocuklarõ ve özel eğitime muhtaç olan arõzalõ çocuklarõ zamanõnda 
bulup çõkartõr. Bu çocuklarõn en 
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iyi şekilde gelişmelerini sağlõyacak program ve önlemlerin gerçekleştirilmesinde her bir 
çocuğa olduğu kadar, okula, öğretmenlere ve aileye de yardõmcõ olur. 

Bütün bu maksatlar için psikolojik yardõm hizmetleri programõ, her öğrenci için 
sistemli bilgi toplar; öğrencilerin ihtiyaç duyacağõ meslek ve öğrenim alanlarõna ait bilgileri 
kaynaklarõndan bulup bir araya getirir; öğrencinin, 'karşõlaştõğõ probleme nüfuz (içgörü) 
sağlõyarak gerekli uyumlarõ yapabilmesi için psikolojik görüşme (danõşma) faaliyetlerinde 
bulunur; öğrenciyi "bir sonraki basamağa" hazõrlar; yapõlan rehberlik ve danõşma 
faaliyetlerinin etki derecesini anlamak ve gerekli düzeltmeleri yapmak için sonucu-izleme 
faaliyetlerinde bulunur. Okulda her öğrencinin büyük ya da küçük, fakat kendisi için önem 
taşõyan bir sorunu olabilir. Bu sebeple, yukarõda işaret edilen hizmetler, yalnõz birkaç 
problemli çocuğa değil, bütün öğrencilere götürülmeye çalõşõlõr. 

b) Öğretmenler 

Psikolojik yardõm hizmetleri programõ, öğretmenin eğitim ve öğretim çalõşmalarõnõ 
çeşitli yönlerden desteklemek, kolaylaştõrmak ve daha etkili hale sokmak suretiyle 
öğretmene de yardõmcõ olur. Rehberlik programõnõn, öğretmen-öğrenci ilişkilerini olumlu 
yönde arttõrdõğõna (Fordyce, 1960), okulda öğrenci başarõsõnõ yükselttiğine ve daha çok sa-
yõda öğrencinin yüksek öğrenime devamõna yol açtõğõna (Calhoun, 1956; Rothney, 1958 ve 
Research in School and College Personnel Services, 1960) dair birçok araştõrma bulgularõ 
vardõr. Bir kere, psikolojik yardõm hizmetleri programõ, öğrencilerin gelişme seyri ve her 
gelişme aşamasõnõn problemleri hakkõnda öğretmenin daha geniş bilgi ve anlayõş sahibi 
olmasõna yardõm eder. Bu yardõmlar, rehberlik programõnõn, öğretmenler için düzenliyeceği 
görev-içi eğitim çalõşmalarõ yolu ile ya da bir öğrenci hakkõnda danõşman ile öğretmen 
arasõnda yapõlan görüşmeler yolu ile olabilir. Görev-içi ya da iş-başõnda eğitim çalõşmalarõ 
yolu ile öğretmenin çocuk gelişimi hakkõndaki bilgisi artar, öğretmenlere birçok psikolojik 
yardõm anlayõşõ ve teknikleri kazandõrabilir. 

İster danõşman, isterse rehber-öğretmen, öğretmen ve diğer kişiler olsun, çocuklara 
yardõm edebilmeleri için, yetişmekte olan bireylerin gelişme seyrini, ihtiyaç ve problem 
alanlarõnõ bilmeleri lâzõmdõr. Bu ihtiyaçlar, belli başlõ "gelişme görevleri" olarak şöyle 
belirtilmiştir : 

1) Çocuk, büyüme oluşumu süresince uygun bir bağõmlõlõk-bağõmsõzlõk tarzõ 
geliştirmek zorundadõr; yani bir taraftan ailesine, büyükle- 
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rine, otoriteye itaat ederken ve onlara bağõmlõ olarak yaşarken, bir taraftan da "büyümüş" 
bir kimse olarak bağõmsõz hareket etmesini öğrenecektir. 

2) Sevilmesini, sevmesini ve sevilen kişinin başkalarõ ile paylaşõlmasõnõ öğrenecektir. 

3) Çeşitli sosyal gruplara dahil olmasõnõ, bu ayrõ gruplardaki farklõ: rolleri ve kendi 
rolünü öğrenecektir. 

4) Başkalarõna ve topluma olan ödevlerini -kavrayacak şekilde bir "vicdan" ve "ahlak" 
anlayõşõ ve değerler sistemi geliştirecektir. 

5) Kendi cinsinin psiko-sosyal-biyolojik özelliklerini ve rolünü öğrenerek bu role 
uygun davranõmlar geliştirecektir. 

6) Büyüyüp gelişmekte olan bedenindeki değişiklikleri bilmesi ve kabul etmesini, bu 
değişikliklere uyum sağlamasõnõ ve değişen bedeninin gereklerine uygun yeni sinir-kas 
kontrolünü öğrenecektir. 

7) Fizikî çevre ve dünyasõnõ keşfetmesini ve kontrol etmesini öğrenecektir. 

8) Kelimeler, rakamlar, şekiller ve benzeri sembollerle düşünmesini, bunlarõ etkili bir 
şekilde kullanmasõnõ öğrenecek ve soyut kavramlar ile düşünme ve 'konuşma yeteneği 
geliştirecektir (Nat. Ed. Assoc. 1950, 6. ve 7. Bölümler). 

Çocuklarõn yetişmeleri boyunca en çok hangi alanlarda yardõma muhtaç olduklarõnõ 
saptamak için birçok araştõrma ve incelemeler yapõlmõştõr. Çeşitli şekillerde 
gruplandõrõlmasõ mümkün olan bu alanlarõ. Germane ve Germane (1941, 3 Bölüm) şöyle 
sõralanmaktadõr : 

1)   Verimli ders çalõşma, iş yapma yollarõnõ öğrenmek, 

2)   Başkalarõ ile iyi  ilişkiler kurabilmek, 

3) His ve heyecanlarõnõ olgunlaştõrarak iyi bir ruh sağlõğõna sahip olmak, 

4)   Kendisine en uygun mesleği seçmek, 

5) Kendilerine bir hayat felsefesi kurmak ve uygun dinî, ahlâkî ve sosyal değerler 
sistemini geliştirmek, 

6) Bir aile üyesi olarak mutlu aile ilişkileri geliştirmek, mutlu bir yuva kurabilmek, 
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7) Estetik, kültür ve güzellik alanlarõnda gerekli hüner ve bilgiler .kazanarak sevimli 
bir kişiliğe sahip olmak, 

8)   Uygun dinlenme ve boş zaman faaliyetlerini öğrenmek, 

9)   Toplum sorunlarõnõ kavramak ve gerekli hoşgörüye sahip olmak, 

10)   Beden sağlõğõ ve dayanõklõlõğõnõ geliştirmesini ve muhafaza etmesini  öğrenmek. 

Özellikle ergenlik çağõndaki çocuklarla uğraşanlarõn, hõzlõ değişmelerin meydana 
geldiği ve bu hõzlõ değişmelere gereği kadar çabuk uyumlarõn sağlanmasõnõ icap ettiren bu 
kõsa hayat evresinde, ergenik psikolojisini, ergenlerin problem kaynaklarõnõ iyi bilmesi 
gerekmektedir. Bir çok yazarlar, bu problem kaynaklarõnõ kendilerine göre gruplandõrmaya 
çalõşmõşlardõr (BAK : Horrocks, 1951). Bu devrede çocuklarõn belli başlõ problem 
kaynaklarõ şöyle sõralanabilir : 

1) Çocukta meydana gelen bedensel ve fizyolojik değişmeler, o çağda çocuk için 
birçok sõkõntõ ve utanç kaynağõdõr. Birdenbire uzamõş kollar ve bacaklar, sivrilmiş burun, 
incelik ve kalõnlõk arasõnda bocalõyan çatlak bir ses, kõzlarda kabaran göğüs, yüzdeki 
sivilceler, vs. hep çocuk için yeni ve saklanmak istenen fakat saklanamayan şeylerdir. 
Birbirlerinden ayrõ zamanlarda ve süratte büyüyen organlar bir süre için çocukta durgunluk 
ve dolaşõklõk yaratõr. 

2) Artõk birer erkek ve kadõn olmaya başlõyan ergenlerde, karşõt-cinse olan ilgi onlarõ 
bir taraftan karşõt-cinsle ilişkiler kurmaya zorlarken, bir yandan da bu ilişkilerin nasõl 
sağlanacağõnõ bilmeleri ve cinsel sorunlara toplumun koyduğu kural ve kõsõtlamalar, 
gençler için problem yaratmaktadõr. Daha sonraki yõllarda da, sõrasõ gelince uygun bir 
hayat arkadaşõ seçme işi probleme eklenmektedir. 

3) Ergenlik çağõnda çocuk, evden ve otoriteden kurtularak bağõmsõzlõğõnõ kazanmaya 
çalõşõr. Fakat, artõk çocuk olmayan ama henüz tam bir yetişkin de sayõlmayan genç, 
bedenen yeter güç ve kuvvette olmakla beraber, meselâ parasal imkânlar gibi birçok 
bakõmlardan hâlâ aileye bağõmlõdõr. Ani kararlara, şiddetli ve kesin hareketlere kayõverme-
ye hazõr olacak kadar henüz tecrübesizdir. Bu bağõmsõzlõk arzusu, genci çeşitli yollarla 
otoriteye karşõ gelmeye iter. Kendisine evde bağõmsõz, kişilik sahibi bir varlõk olarak 
bakõlmasõnõ ister. "Çocuk" olarak hitap edilmeye tahammülü yoktur. Birçok "evden ya da 
okuldan kaçma olaylarõ" bu devrede olur. 
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4) Ergen, akran ve arkadaş gruplarõna girmeyi, "bir gruba ait olmayõ" ve gruplarda 
kendi "benlik" kavramõna uygun düşen bir rol almayõ ister. Arkadaşlarõnõn fikir ve 
hareketleri, onun için ailesininkinden ve öğretmelerininkinden daha önemlidir. Arkadaş 
grubuna uyum ve o grupta kendisinden beklenen rolü oynõyabilmesi, grup standartlarõna 
göre birçok sosyal ve bedensel becerileri gerektirecektir. Gruptan dõşarõ atõlmak, bir ergen 
için en büyük õstõraptõr. 

5) Çocukluktan yetişkinliğe geçerken çocuk, karşõt-cinsle ve akranlarõ ile ilişkiler 
kuran bağõmsõz bir birey olarak bir "hayat felsefesi" de geliştirmek, hayatõnõ yönlendirmek 
zorundadõr. Hayran olduğu birçok büyüklerin çelişkilerini ve kof taraflarõnõ görmeye 
başlõyacaktõr. Din ile pozitif ilim arasõnda uzlaştõrõcõ bir düşünme yolu bulmak zorundadõr. 

Öğrenciler bütün bu gelişme alanlarõnda yardõma muhtaçtõrlar. Okulda psikolojik 
hizmetler programõ, bir taraftan kişiye bu yardõmlarõ yapmaya çalõşõrken, bir taraftan da 
çocukla ilişkide olan öğretmen ve yöneticileri, rehberlik anlayõşõ ve tekniklerinde yetiştirmek 
için uğraşõr; onlarõ, öğrencilerin o çağdaki bedensel ve ruhsal gelişmelerinin özellikleri 
hakkõnda tazeler. Bu bilgilere ve becerilere sahip bir öğretmen, derslerini daha etkili bir 
şekilde organize edip yürütecektir. 

Rehberlik programõ, öğrencilerdeki ilerde büyük problemler haline gelebilecek 
patalojik davranõra belirtilerini erken yakalayõp teşhis etmeye karşõ öğretmenlerin ve 
yöneticilerin duyarlõğõnõ arttõrõr. Bunu, görev-içi kurslar yoluyla, öğretmenle olan bireysel 
görüşmeler yoluyla, problem vakalar üzerinde yapõlacak vaka konferanslarõ ya da bireysel 
görüşmeler yoluyla yapabilir. Bu suretle rehberlik programõ, öğretmenin gerek birey, gerek 
toplum için "koruyuculuk" yada "önleyicilik" rolünü artõrmõş ve etkinleştirmiş olur. 

Okuldaki psikolojik hizmetler programõ, öğretmenin, sõnõfõndaki, her bir öğrencinin 
sağlõk durumunu, bedensel ve ruhsal gelişmelerini, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve problemlerini, 
geldiği aile ve sosyal çevresini bilerek öğretim faaliyetlerini bunlara uydurarak etkili bir 
öğretim yapabilmesi için, her çocuk hakkõnda toplanmõş bilgileri öğretmene sağlar. 
Gereğinde bir çocuk hakkõnda daha etraflõ bilgi toplanmasõ hususunda öğretmene yardõm 
eder. Öğrencilerin toplu dosyalarõnda topluca ve sistematik bir halde verilen bilgiler 
öğretmene zaman kazandõrõr ve işini kolaylaştõrõr. Bu bilgileri, öğrenciye hizmet eden çeşitli 
öğretmenler kullanabileceği gibi, aynõ bilgileri her bir öğretmenin ayrõ ayrõ toplamasõna 
ihtiyaç kalmamaktadõr. 
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Psikolojik hizmetler programõ, test uygulama ve test sonuçlarõnõ yorumlama 
hususunda da öğretmenlere yardõm eder. Elde edilen objektif ölçme sonuçlarõ, öğretmenin 
çocuklar hakkõndaki anlayõşõ ve bilgisini arttõrõr. Keza, bir çocuk hakkõnda daha etraflõ bilgi 
gerektiği zaman danõşman, daha uzmanlõk isteyen testleri uygulamak suretiyle "bu bilgileri 
öğretmene sağlayabilir. Elde edilen bütün bu objektif test sonuçlan, öğretmenin çocuklar 
hakkõndaki anlayõş ve bilgisini artõrõr. Bu da öğretimin daha etkili ve ekonomik bir şekilde 
yürütülmesini sağlar. 

Öğretmen, sõnõfõndaki problemli bazõ öğrencileri, gerekince danõşman'a havale eder. 
Bu suretle, hem yetkisi dõşõna çõkmõş bir problemle uğraşmak zorunda kalmaktan 'kurtulur, 
hem de öğrenciye sarfedeceği zamanõ öğretim işlerine yöneltme imkânõnõ bulmuş olur. 
Danõşman, bu yükü öğretmenden alarak ona yardõmcõ olmaktadõr. Öğrenci de daha uzman 
bir kaynaktan yardõm görmüş olur. 

Rehberlik programõ, mesleklere ait birçok bilgileri hazõr olarak öğretmene 
sunabilmektedir. Öğretmen, bu bilgileri derslerinde kullanmak suretiyle ders konularõnõ 
günlük hayata daha çok bağlamõş olur. Aynõ zamanda, meslek rehberliğinin bazõ yönleri, 
bu suretle öğrencilere derslerde sağlanmõş olur. Okul rehberlik programõnca mesleklere ve 
iş hayatõna ait sağlanmõş birçok istatistikler, tablolar, resimler, broşürler, konuşmacõlar, 
okuldaki eğitim ve öğretim oluşumu için en zengin duyusal (görsel-işitsel) eğitim araçlarõ 
olabilmekte; öğretimin ve öğrenmenin kalõcõlõğõna hizmet edebilmektedir. 

Rehberlik programõ, öğretmen ile diğer öğretmenler, idareciler, veliler ve çevre 
kurumlarõ arasõnda bir çeşit bağ hizmetini de yapar. Velilerin, sadece karne zamanõ, iş 
işten geçtikten sonra öğretmeni görmeleri yerine, daha dostane bir hava içinde bir araya 
gelmelerine ve birbirlerini daha sõk görerek birbirlerinin problem ve şartlarõnõ samîmi bir 
şekilde anlamalarõna yardõm eder. Öğretmenle yöneticiler ve diğer öğretmenler arasõndaki 
bağ kurma hizmeti ise, okul eğitim faaliyetlerinin bir bütün olarak koordinesine, zaman ve 
enerji kaybõna fõrsat vermeden ahenkli bir şekilde çalõşmasõna yardõm eder. 

c) Okul Yönetimi 

Rehberlik programõ, yürüttüğü çeşitli faaliyetler sonucu okul yönetimine de hizmet 
etmiş olmaktadõr. Yürüttüğü görev-içi çalõşmalarõ ve 
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yaptõğõ araştõrma sonuçlan yolu ile okul yöneticilerinin okulda psikolojik hizmetlere ait 
anlayõş ve bilgilerinin artmasõna yardõm etmiş olur. Okul yöneticilerinin bu anlayõş ve 
bilgileri arttõkça, okul programõnda psikolojik yardõm hizmetlerine daha çok yer ve önem 
verirler. Onlarõn bu destekliği, rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn tam ve etkili bir şekilde 
yürütülmesine önemli bir dayanak noktasõdõr. 

Öğrenci gruplarõnõn zekâ, özel kabiliyet, akademik başarõ, ilgi, motivasyon ve 
problemleri gibi konularda yapõlan rehberlik araştõrmalarõ ve toplanan bilgiler, okulun, 
eğitim ve öğretim çalõşmalarõnõ daha iyi düzenleyip yürütmesine, daha uygun öğretim 
metotlarõnõn kullanõlmasõna, daha çok geçerli olan eğitim faaliyetleri üzerinde durulmasõna 
yol açar. Bütün 'bunlar, öğrencilerin daha iyi yetişmeleri, meslek ve öğrenim alanlarõnda 
daha iyi çalõşma yapabilmeleri sonucunu doğurur. Psikolojik hizmetler programõ, tabiatiyle, 
bu eğitim gelişmelerinin olmasõnõ,, programõn başarõsõ yönünden! de ayrõca ister. 

Psikolojik hizmet çalõşmalarõ, okulun çalõşma tarzõnõ ve başarõsõnõ,, amaç ve 
kurallarõnõ çevreye daha iyi yansõtmaya da aracõ olur. Bu suretle halk, okul çalõşmalarõnõ 
daha iyi anlar, okula karşõ daha takdirkâr olur. Okula karşõ hâsõl olan bu güven, takdir ve 
sempati, birçok durumlarda okulun halk tarafõndan sevilmesi, desteklenmesini sağlar. 
Keza,, psikolojik hizmetler programõm öğrencilerle teker teker bilimsel anlayõş içinde 
meşgul olarak onlarõn olumlu bir gelişme göstermesine yardõm ettiğini, çocuklarõn gerçekçi 
bir meslek ve öğrenim programõ seçmekte olduklarõnõ ve dolayõsiyle başarõlõ öğrenciler 
olduklarõnõ gören halk, bunlarõ okulun topyekûn başarõsõ olarak bilir ve kabullenir. 

Psikolojik hizmetlerde çalõşan danõşmanlar, birçok hususlarda yöneticilere yardõmcõ 
olarak onlarõ iş yükünden kurtarõr; ve bu suretle, yöneticilerin bu zamanlarõnõ daha çok 
yönetim işlerinde kullanmalarõnõ mümkün kõlarlar. Meselâ mezun olacak veya olan 
öğrencilerin girecekleri okullar ve giriş şartlarõ hakkõnda onlara bilgi vermek; bir üst okula 
kaydolacak ya da bir işe girecek öğrencilerin başvurma formlarõnõ gereken şekilde 
doldurmalarõna yardõm etmek; bazõ problemler üzerinde velilerle yapõlacak görüşmeleri 
yürütmek; meslek haftalarõ düzenlemek; işverenle görüşerek öğrenci hakkõnda bilgi 
vermek ve önerilerde bulunmak; öğretmen ve yöneticiler için görev-içi yetiştirme 
programlarõ düzenleyip yürütmek gibi yönetim yönleri de olan işleri üstlenmek suretiyle 
yöneticileri birçok yükten kurtarmõş olur. 
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Keza psikolojik hizmetler programõnõn yürüttüğü görev-içi eğitim yoluyla öğretmen ve 
yöneticilerin mesleklerinde daha geniş anlayõş, bilgi ve beceri kazanmalarõ, okulun daha 
etkili bir şekilde çalõşmasõna ve amaçlarõna daha çok ulaşmasõna hizmet edecek olan bir 
husustur. Böyle yetişmiş bir öğretim ve yönetim kadrosuna sahip bir okul, okuldaki eğitim 
için daha iyi plân, program ve çalõşmalar yapabilir. 

d) Aile 

Okulda rehberlik ve danõşma programõnõn ana sorunu, öğrencinin bir "bütün" olarak 
gelişmesine yardõm etmek olmakla beraber, bu yardõmõn, ancak bir çok kişi ve kurumlarõn 
işbirliği sayesinde gerçekleştirilebilmesi de çok açõktõr, öğrenci, günlük hayatõnõn yalnõz 
sõnõrlõ bir bölümünü okulda geçirir. Geriye kalan kõsmõnda ev ve ailenin doğrudan etkileri 
altõnda bulunmaktadõr. Bu sebeple, öğrenciye yapõlacak psikolojik yardõmõn etkili ve 
devamlõ olabilmesi için yalnõz öğretmenlerin ve yöneticilerin değil, ailenin de anlayõş ve 
işbirliğini sağlamak gerekir. 

Psikolojik hizmetler programõ, öğrencinin genel ve özel yetenekleri, ilgileri, geleceğe 
ait düşünce ve umutlarõ, okuldaki ders programõ ve başarõ durumu hakkõnda aileye açõk ve 
güvenilir bilgi vererek çocuk hakkõnda veliyi aydõnlatmõş olur. Bu suretle veli, çocuğunu 
daha gerçekçi bir gözle anlõyarak çocuk hakkõndaki yanlõş duygu ve düşüncelerden sõyrõlõr. 
Böyle sağlam bir anlayõşa sahip olan anne baba ile çocuk arasõndaki ilişkiler ise, daha 
düzgün ve gerçekçi bir şekil alõr. 

Psikolojik hizmetler programõ, çocuğun yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçlarõ, şartlarõ ve 
imkânlarõ ve meslek heves ve idealleri hakkõnda ana babayõ aydõnlatmak ve onlara 
meslekler hakkõnda bilgiler sunmak suretiyle çocuğun meslek seçimine, meslek için gerekli 
olan eğitim ve öğretimi görmesine ve mesleğe girmesine ailenin de anlayõşla gayret ve 
katkõlarõnõ sağlamõş olur. Aile bu suretle, çocuğun en vaadli olduğu alanda ileriki öğrenimi 
için şimdiden plânlar yapõp tedbirler almak fõrsatõnõ bulur. Ana babanõn aydõnlatõlmõş 
olmasõ sonucu, çocuğun evde çalõşma imkânlarõ da iyileştirilebilir. Ders çalõşma 
psikolojisini daha iyi anlayan ana baba, evdeki çalõşma mekânõnõ ve psikolojik şartlan, 
verimli ders çalõşmaya imkân verecek şekle sokabilir. 

Psikolojik hizmetler programõ, özellikle problemli çocuklarõn problemlerini anlayõp 
kabullenmesinde ve çocuk-aile sürtüşmelerinde ana baba ile psikolojik danõşma yapabilir. 
Meselâ, arõzalõ bir çocuk, ana baba için utanç kaynağõ olabilir; arõzalõ çocuğun psikolojik 
ve beden- 
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sel durumuna ait -bilgisizlik sebebiyle ana baba ona karşõ evde yanlõş-yaklaşõm ve tutum 
içinde olabilir. Bu ve benzeri durumlarda danõşman ile ana baba arasõnda cereyan edecek 
terapötik ilişkiler, ana babanõn-bu 'konudaki anlayõş ve tutumlarõnõ iyileştirir, çocuğa ve 
problemine karşõ daha olumlu ve yapõcõ davranõş ve tavõrlara girmelerine yardõm eder. Bu 
suretle evde çocuk ile aile arasõndaki çelişmeler kalkar veya en aza iner. 

Ailede boşanma, geçimsizlik, hastalõk vesaire gibi durumlar, çocuk üzerinde çok 
olumsuz etkiler yapar. Okul psikolojik hizmetler programõ, bu 'konularda aile ile terapötik 
yardõm ilişkileri (kurarak çocuğa olduğu kadar aileye de çok yardõmcõ olabilir. Gerek 
çocuğun probleminde, gerekse aile probleminde, ailenin başvurup yararlanabileceği 
çevredeki kurumlar ve 'kişiler hakkõnda aileye bilgi ve cesaret verebilir. Bu suretle hem 
çocuğun, hem de ailenin ruh sağlõğõna olumlu katkõlarda' bulunabilir. 

Okul psikolojik hizmetler programõ, çocuk gelişmesi, okul çalõşmalarõ, eğitimin 
amaçlan, arõzalõ çocuklar, ergenlik çağõnõn sorunlarõ, aile ilişkileri gibi konularda 
konferanslar düzenliyerek, ana babalarõn anlayõş ve tavõrlarõnõ olumlu yönde etkileyebilir. 
Meselâ, bir ortaokulda danõşman, ergenlik çağõ ve gelişmeleri konusunda veliler için altõ 
konferans serisi düzenlenmiştir. Bu seri konferans, velilerin ergen çocuklarõ daha iyi 
anlamaya başlamalarõna, okuldaki rehberlik çalõşmalarõna daha çok değer vermelerine, 
ergenlerin sosyal ve akademik alanlardaki ilgi ve ihtiyaçlarõnõ daha iyi görmelerine ve veli 
ile danõşman arasõndaki danõşma görüşmelerinin daha etkili olmasõna yol açmõştõr (Cuony, 
1961,. s. 27-31). 

Çocuklar üzerinde yapacağõ araştõrmalar ve incelemeler yolu ile psikolojik hizmetler 
programõ, çocuklarõn yeteneklerine, ilgilerine, ihtiyaçlarõna, ideallerine, motivasyon ve 
başarõlarõna karşõ aileyi duyarlõ hale getirir. 

Psikolojik hizmetler programõ, birçok hususlarda öğretmen, okul yönetimi ve aile 
arasõnda bir bağlantõ ve köprü hizmeti de görebilmektedir. Her birinin görüş ve 
düşüncelerini birbirine karşõ daha olumlu, hâle 'getirir ve aralarõnda yakõn işbirliği 
sağlõyabilir. 

e) Çevre 

Gelişen çocuk üzerinde çevrenin etkisi büyüktür. Ayrõca, çevredeki birçok imkân ve 
fõrsatlar, iyi organize ve koordine edildiği takdirde, ço- 
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çoklarõn gelişmelerine daha etkili bir şekilde ve daha az zaman ve enerji kaybederek 
hizmet edilebilir. Bu sebeple okul psikolojik hizmetler programõ, bulunduğu çevre ile 
yakõndan ilgilenir. Çevreye bazõ hizmetlerde bulunur. 

Çevredeki iş imkânlarõna, işlerin niteliklerine ve çalõşan nüfusun özelliklerine ait 
bilgiler toplar. Bu konularda incelemelerde bulunur, öğrencilere daha iyi meslek rehberliği 
yaparak işverene daha kalifiye ve daha hazõrlõklõ iş elemanlarõ sağlamõş olur. Bunlar da, 
çevrenin ekonomik gelişmesinde etkili bir rol oynar. 

Rehberlik ve danõşma programõ, okul öğrenci nüfusu üzerinde genel bir tarama 
çalõşmasõ yaparak, öğrencilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç ve problemlerine ve bunlarõn 
gösterdiği eğilimlere ait bulgular sağlar. Bu araştõrma bulgularõna sahip olan çevre 
kurumlarõ, kendilerini daha iyi organize ederek gençlere daha yararlõ olma imkânlarõna 
sahip olurlar. Bu suretle çevrenin gelişmesi sağlanõr. 

Rehberlik programõ, problemli çocuklarõ zamanõnda bulup çõkartõr ve bunlarõn 
çevredeki kurumlardan zamanõnda yararlanmasõnõ sağlar. Bu suretle, toplumda gençlik 
suçlarõnõn azalmasõ ve önlenmesinde yardõmcõ olur. Böylece topyekûn ruh sağlõğõna 
hizmet edilmiş olur. 

Okul psikolojik hizmetler programõ, kadrosundaki yetişmiş elemanlar yolu ile, toplum 
kurumlarõnõn yapacağõ birçok kampanya ve araştõrma projelerinin plânlanma ve 
yürütülmesinde yardõmcõ olabilir. 

Okuldaki çalõşmalar, öğrenciler ve velilerle yürüttüğü görüşmeler, ya da düzenlediği 
genel konferanslar yolu ile rehberlik programõ, okulun gayretlerini ve amaçlarõnõ halka daha 
iyi duyurup anlatabilir; onlarõ okullarõ hakkõnda aydõnlatõr. Böylece halk, okullarõnõn 
gayretlerini ve elindeki imkânlarõ daha iyi tanõyarak ondan daha iyi yararlanabilir. 

Psikolojik hizmetler programõ, yalnõz okuldaki öğrencilerle değil, okuldan ayrõlmõş eski 
öğrencilerle meşgul olarak, onlarõn toplum içindeki problemlerini çözmelerine yardõmcõ olur. 
Çevredeki diğer okullarla bağlantõ kurmak suretiyle kendi okullarõna girecek öğrencileri me-
zun eden bir alt okula gidip okullarõnõn özellikleri ve giriş şartlarõ hakkõnda yeni öğrenci 
olacaklarõ aydõnlatõr. Mezun olmak üzere olan kendi öğrencilerini de, mezuniyetten sonra 
girecekleri bir üst okulun özellikleri ve şartlan hakkõnda aydõnlatõr. Hem şimdiki, hem eski 
öğrencilerine daha iyi yardõm edebilmek için, çevre ile sõkõ bir bağ kurmaya çalõ- 
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sõr. İş ve İşçi Bulma Kurumu şubesi, çocuk klinikleri, diğer okullar, rehberlik ve araştõrma 
merkezi, hastaneler, hayõr dernekleri, öğrenci bursu verebilecek topluluklar gibi çevre 
kurumlarõ ile işbirliği sağlar. 

Görülüyor ki psikolojik hizmetler programõ, yalnõzca okuldaki öğrencilerle kalmayõp, 
geniş bir alanõ kapsamaktadõr. Bununla beraber, okuldaki rehberlik ve danõşma hizmetlerini 
bütün dertlere deva bir çalõşma olarak görmek doğru olmaz. Bir kere, okullarõmõzõn 
hepsinde rehberlik örgütü henüz yoktur. Olan okullarõmõzdaki rehberlik programõnõn tam 
etkinlikle çalõştõğõnõ söylemek mümkün değildir, ikincisi psikolojik hizmetleri yürütecek 
yeterlikte yetişmiş elemanlar, ülkemizde henüz çok azdõr. Üçüncüsü, rehberlik ve danõşma 
hizmetleri tüm eğitim programõ içinde bulunan bir hizmetler grubudur. Çocuğun uygun bir 
şekilde büyüyüp gelişmesine yardõm, sadece tek bir hizmet grubundan beklenemez. 
Dördüncüsü, halen ruhsal tedaviler yasal olarak (akademik olarak değil) psikiyatristlerin 
yetkisi altõndadõr. Okul danõşmanõnõn yapacağõ en akõllõca iş, ileri vakalarõn bir hastaneye 
veya psikiyatriste gönderilmesini sağlamaktõr. Beşincisi, rehberlik ve danõşma çalõşmalarõ, 
okuldaki bütün öğretmen ve yöneticilerin işbirliği ile yürütülebilir. Bugünkü durumda büyük 
bir öğretmen ve yönetici grubu, rehberlik ve danõşma hizmetlerini okullarõmõz için bir fantazi 
veya moda olarak görmektedirler ve bütün çalõşmalarõn bu iş için görevlendirilmiş bir 
öğretmen tarafõndan yürütülebileceğini savunmaktadõrlar. Kaldõ ki danõşmanlõk görevini 
yüklenmiş öğretmenlerin çoğu da yürütmeleri beklenen işler için yeterli bir meslek eğitimine 
sahip değildirler. O halde, psikolojik hizmetler programõnõn gelişmesi için her gayreti 
göstermek isteyen bir okul, bu noktalarda da gerçekçi olmak zorundadõr. 



6. BÖLÜM 

REHBERLİK  VE DANIŞMANIN DAYANDIĞI PSİKOLOJİK TEMELLER 

3. Bölüm'de psikolojik yardõm hizmetlerinin tarihçesi incelenirken görülmüş olduğu 
gibi, rehberlik ve danõşma'nõn doğmasõnda sosyal ve akademik bir çok faktörler rol 
oynamõştõr. Bugün rehberlik ve danõşma hizmetlerini oluşturan çeşitli temel kavramlarõn 
köklerini psikoloji, sosyoloji ve felsefe disiplinlerindeki gelişmelerde bulmaktayõz. Bu ve 
bundan sonraki Bölüm'de bu üç önemli temel incelenecektir: Psikolojik temel, sosyolojik 
temel, ve felsefî temel. 

PSİKOLOJİK TEMEL 

Canlõlarõn davranõşlarõnõ, ruhsal yapõsõnõ inceleyen psikoloji biliminin ortaya koyduğu 
birçok araştõrma bulgularõ ve bunlara dayanarak ortaya çõkan kavramlar, anlayõşlar ve 
bilimsel kurallar, kişinin büyüyüp gelişmesinde görev yüklenmiş olan psikolojik yardõm 
hizmetlerinin doğup varlõk kazanmasõnda önemli bir faktör olmuştur. Bu önemli bulgu ve 
kavramlardan belli başlõlarõ şunlardõr : 

a) Bireysel Farklar 

Kişiler arasõndaki bireysel farklar, psikoloji biliminin en önemli ve en temel 
bulgularõndan biri olmuştur. 19. yüzyõlõn sonlarõnda başlõ-yarak 20. yüzyõlõn hemen ilk 
yarõsõnõ kaplõyan psikoloji araştõrma gayretlerinin büyük bir bölümü, bireyler arasõndaki 
farklõlõklarõ ortaya koyar nitelikte olmuştur. Hattâ bu yüzden bazõ yazarlar, bu döneme, "bi-
reysel farklar" yüzyõlõ adõnõ koymuştur. Meselâ zihin kabiliyeti üzerinde yapõlan 
araştõrmalar, aynõ yaşta olmalarõna rağmen, bireylerin birbirlerinden farklõ zekâ seviyelerine 
sahip olduklarõnõ göstermiştir. Aynõ yaş gruplarõndaki çocuklarõn bedensel büyümelerinin 
birbirlerinden farklõ zamanlarda ve süratte olduğu anlaşõlmõştõr. 
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Bir sõnõfõ dolduran çocuklardan hiçbiri bir diğerinin aynõ değildir. Boy, ağõrlõk, renk gibi 
bedensel nitelikler yönünden farklõ olan bu çocuklar, zekâ, özel yetenek, kişilik yapõsõ gibi 
psikolojik nitelikler yönünden de farklõdõrlar. Hattâ meselâ, aynõ zekâ derecesine sahip olan 
iki çocuk bile, bu genel yeteneğin çeşitli yönlerinde farklar gösterir. Meselâ biri kelimeye 
dayanan konularda, diğeri ise sayõya dayanan konularda daha üstün olabilir. Öz-ikizler (tek 
yumurta ikizleri) bir tarafa bõrakõlõrsa, aynõ anne ve babadan olmuş kardeşler arasõnda bile 
farklar vardõr. 

Bireysel farklar, çocuklarõn büyüyüp gelişmesinde de görülür. Ayõnõ doğum yaşõna 
sahip çocuklar bile, birbirlerinden farklõ zaman ve tempoda gelişip olgunlaşõrlar. Bu 
sebeple, bir sõnõftaki aynõ takvim yaşõnda olan birçok çocuk, farklõ farklõ olgunluk 
derecesinde olurlar. 6 takvim yaşõndaki bir çocuk, meselâ, yaşõ için oldukça sinir-kas 
koordinasyonunu gerektiren oyunlara başarõ ile katõlabilirken, ya da ayakkabõsõnõ kendisi 
bağlõyabilirken aynõ takvim yaşõndaki bir başka çocuk, kalemini tutmakta güçlük çekebilir. 
Gelişme süratindeki bu farklõlõk, zihinsel gelişmede de görülür. Bazõ çocuklar zihin 
olgunlaşmasõnda daha süratlidir. Bu zihinsel olgunlaşma sürati sebebiyle, aynõ yaşta okula 
başlõyan çocuklarõn bir kõsmõ, öğretilecek (konulan öğrenmeye hazõr bir zihin olgunluğunda 
olduklarõ halde, bir kõsmõ ise zihnen henüz çok küçüktür. Çocuğun yetenek gelişmesindeki 
bu hõz derecesi, onun okul başarõsõnõ da etkiler. Eğer bir çocuk, zekâ seviyesinin üstünde 
bir öğrenmeye zorlanõrsa, çocukta çeşitli uyum bozukluklarõ görülebilir ve okula, öğretmene 
ve öğrenmeye karşõ olumsuz tavõrlar gelişebilir. 

Bireysel farklardaki istatistiksel dağõlõm, her nitelikte, çan eğrisi denen normal bir 
dağõlõm gösterir. Yâni, ele alõnan bir nitelik yönünden en yüksek ve en düşük seviyede 
bireyler olmakla beraber, gruptaki bireylerin çoğu, çan şeklindeki normal dağõlõm eğrisinin 
ortasõna doğru toplanõr, öğrenciler arasõnda bireysel farklar bulunduğunu ve bireysel 
farklardaki dağõlõmõn normal bir dağõlõm gösterdiğini bilen bir öğretmen, bir rehber-
öğretmen, bir yönetici ve bir danõşman, aynõ metot ve malzemenin bütün öğrencilerin 
gelişip olgunlaşmasõnda aynõ derecede etkili olamõyacağõnõ bilir. Aynõ zamanda bir bireyin 
normal dağõlõm içinde nerede olduğunu belirleyip ona göre bir yardõmda bulunabilir. 

b) Bireydeki Nitelik Farklarõ 

İnsanlar arasõnda bireysel farklar olduğu gibi, bir bireyin kendi içindeki niteliklerin 
dereceleri ve vasõflan bakõmõndan da farklar var- 
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dõr. Hiç kimse, kişiliğini oluşturan bütün niteliklerde aynõ derecede kuvvetli ya da zayõf 
değildir. Meselâ bir kimse, kelime anlama, konuşma ve muhakeme nitelikleri yönünden 
ortanõn üstünde sayõlabilirken, mekân ilişkileri, soyut düşünme, sayõlarla uğraşma gibi 
nitelikler yönünden orta ya da ortanõn altõnda olabilir. Fazla konuşkan olmayan bir kimse, 
meselâ kendine güveni yüksek ve girişimci olabilir. 

Bireysel farklar ve kişideki nitelik farklarõ, psikolojik hizmetler için o kadar önemlidir ki 
bazõ yazarlar, kişiler arasõndaki bireysel farklarõ ve bireydeki nitelik farklarõnõ, etkili bir 
rehberlik ve danõşma hizmetlerinin temeli olarak görmektedirler (Humphreys ve Traxler, 
1954 s. 39). Eğer danõşman, sözkonusu farklarõn tabiatõnõ ve bu farklarõn genişliğini dikkate 
alarak çalõşõrsa, uğraştõğõ kişilerin ve gruplarõn halde ve gelecekteki uyumlarõna daha etkili 
bir şekilde yardõmcõ olabilir 

c) Cinsiyet Farklarõ 

Gelişme ve olgunlaşmanõn seyir ve süratinde olduğu kadar, ilgi, tavõr, dilsellik, 
sayõsallõk gibi önemli niteliklerde de kõz ve erkekler arasõnda farklar olduğu malûmdur. 
Doğuşta erkek bebekler, ağõrlõk bakõmõndan, bir grup olarak, kõz bebeklere oranla biraz 
daha fazladõrlar. Ama bulûğda kõzlar bu üstünlüğü erkeklerden almaktadõrlar. Son ergenlik 
çağõnda ise bu üstünlük tekrar erkeklere geçmektedir. Ergenlik çağõnda kõzlar, fizyolojik 
bakõmõndan, aynõ takvim yaşõndaki erkeklerden bir yõl kadar daha ileridirler. Gerek 
bedensel, gerek heyecansal ve sosyal yönden kõzlar, erkeklerden daha çabuk 
olgunlaşmaktadõr. Kõz: çocuklardaki bazõ kõkõrdaklar, akran erkeklerinkinden daha önce ke-
mikleşmektedir. Kõzlar, erkeklere nazaran bir veya iki yõl daha erken bulûğa ermektedirler, 
ilkokul yõllarõnda uygulanan zekâ testlerinde, grup olarak, kõzlarõn erkeklerden birazcõk 
daha üstün olduklarõ görülmektedir. Yâni kõzlar, zihnen biraz daha erken olgunlaşmaktadõr. 
Bulûğ çağõndan sonra bu fark kaybolmaktadõr. Ayrõca, genel olarak kõzlar, zekâ testlerinin 
dile dayanan bölümlerinde üstünlük gösterdikleri halde, erkekler, sayõ ve mekanik 
bölümlerinde daha fazla başarõ kaydetmektedirler. Güç ve kuvvet bakõmõndan çocukluk 
yõllarõnda erkeklerle kõzlar arasõnda pek bir fark yoktur Ama ergenlik çağõnda başlamak 
üzere erkeklerin lehine fark belirmektedir. 
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Gerek büyüyüp gelişmedeki bu farklar, gerekse kültürdeki sosyal normlarõn kõz ve 
erkeklere zorladõğõ sosyal ve cinsel roller dolayõsiyle kõz ve erkeklerin oyun, sinema, 
okuma, konuşma konularõ ve meslek ilgileri gibi alanlardaki ilgileri de cinsiyet farklarõ 
gösterir. Kõzlarda, bedensel gelişmeye paralel olarak, daha erken gelişen cinsel-sosyal ol-
gunluk sebebiyle, meselâ, son-ergenlik çağõnda kõzlar, daha ziyade ev ve aile hayatõ ile 
ilgili kitaplar, aşk romanlarõ okurlar, gazetenin sosyete sütunlarõnõ izlerken, erkekler de 
serüven romanlarõna, bilim ve teknik konulara ilgi gösterir, gazetenin daha çok spor 
sayfasõnõ okurlar (Tan, 1954-A). 

Kõz ve erkekler arasõnda görülen bu cinsiyet farklarõ, bireylerin önüne farklõ gelişme 
görevleri ve uyum sorunlarõ koyar. Meselâ, akranlarõndan erken olgunlaşan bir kõz 
çocuğunun ya da geç olgunlaşan bir erkek çocuğun, gruptaki normal akranlarõ arasõnda 
karşõlaştõğõ birçok psiko-sosyal sorunlarõ olur. Erken olgunlaşan kõz, akranlarõ arasõnda "er-
delisi" olarak görülecek, geç olgunlaşan erkeğe ise "çocuk" olarak bakõlacaktõr. Bu 
çocuklarõn, akranlarõndan farklõ ilgi, arzu ve hevesleri olacaktõr. Çocuklar arasõnda cinsel 
farklara ait bilgi ve anlayõşa sahip bir psikolojik hizmetler programõ, onlara yapõlan 
yardõmlarõ daha etkili ve verimli hale koyar. 

d) Bireydeki Nitelikler İle Meslekler Arasõndaki İlişkiler 

İnsanlarõn hayatta yapacağõ çeşitli işler ile yetenekleri, ilgileri, ihtiyaçlarõ, kişilik 
nitelikleri ve bedensel özellikleri gibi nitelikler arasõnda belirgin ilişkiler vardõr, îş ve 
mesleklerin karmaşõklõk (muğlaklõk) dereceleri yükseldikçe işin, başarõyla yürütülmesi için 
işgörenden istediği özelliklerin derecesi de değişmektedir. Meselâ, mesleklerin karmaşõklõk 
ve güçlük dereceleri ile zekâ puanlarõ arasõndaki ilişki üzerinde birçok araştõrmalar 
yapõlmõştõr. Hepsinde de aynõ genel sonuç elde edilmiştir. 6-1. Tablo, çeşitli iş gruplarõnda 
çalõşanlarõn ortalama zekâ puanlarõna göre işlerin nasõl kademelendiklerini göstermektedir. 
Maliyeciler, hukukçular, öğretmenler, en yüksek ortalama tutturan gruplar olmaktadõr. 
Makinist, polis, tezgâhtar, oto tamircisi orta grupta; aşçõ kundura tamircisi, maden amelesi 
ve tarõm işçisi de en alt gruptadõr. Şurasõ hemen işaret edilmelidir ki Tablo'daki bilgiler, 
Türkiye'deki meslekler için aynen geçerli olmayabilir. Burada gösterilmek istenen, iş 
alanlarõ ile zekâ seviyesi arasõnda ilişki olduğudur. 
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6-1.   Tablo:   BAZI  MESLEK GRUPLARINDA  ÇALIŞANLARIN  

ORTALAMA ZEKÂ  PUANLARI1 

               

 Ortalama Ç1 Ç3 

Maliyeci 129 121 136 

Tõb öğrencisi 127 120 135 

Öğretmen 124 117 133 

Hukukçu 124 118 132 

PTT  Memuru 119 109 126 

Veznedar 117 107 127 

Satõş  memuru 115 107 125 

Makinist 110 99 120 

Polis 109 96 118 

Tezghâtar 109 95 119 

Ateşçi (Lokomotif) 108 97 118 

Karoserci 105 96 115 

Kaynakçõ 103 90 113 

Duvarcõ 102 88 114 

Aşçõ 96 79 111 

Ayakkabõ tamircisi 93 77 109 

Maden işçisi 87 75 103 

Tarõm  işçisi 86 70 103 

Özellikle endüstri psikolojisinde yapõlan araştõrmalar, her işin gerektirdiği asgarî bir 
zekâ seviyesi, beden özellikleri, kişilik nitelikleri, iş tecrübesi ve eğitim seviyesi olduğunu 
göstermektedir. (BAK: McCor-mick ve Ilgen, 1980, 7. Bölüm) Meselâ, 6-2. Tablo'da bazõ 
işler için gerekli asgarî akõl yaşõ (A.Y.) gösterilmiştir. Aynõ şekilde, bir kimsenin belli bir 
öğrenim seviyesini tamamlõyabilmesi için de belli bir asgari akõl yaşõna ihtiyaç vardõr. 

Strong, Meslek İlgileri Testini geliştirirken, her meslekte çalõşanlarõn sahip olduklarõ ilgi 
çeşitlerini ve tarzlarõnõ saptõyarak işe başlamõştõr. Bir işte çalõşacak kişinin yalnõz gerekli 
zekâ seviyesine sahip olmasõ yeterli değildir. O işi oluşturan faaliyet çeşitlerine karşõ ilgi 
duymasõ da lâzõmdõr. Ohalde bir işde başarõ için kişinin ilgi görüntüsü de önemlidir. 

 
1   Bu Tablo, iki ayrõ kaynaktaki malzemeden düzenlenmiştir: Ghiselli ve Brown 1954, s. 241 ve 

Cronbach, 1949, s. 181 ve 1965, s. 225. 
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Ancak, bütün bunlar demek değildir ki belli zekâ seviyesi, ilgi takõmõ, kişisel nitelikleri 
ve öğrenim seviyesine sahip olan kişiler ancak belli işlerde başarõ gösterebilir. Bir bireyin, 
sahip olduğu bedensel, zihinsel ve diğer 'kişilik nitelikleri ile başarõ gösterebileceği birden 
fazla işler vardõr. 

Bir işin istediği niteliklerde asgarî en alt seviyesi olduğu gibi, azamî en üst seviye de 
vardõr, işin gerektirdiğinden daha yüksek seviyede niteliğe sahip olan kimseler de o işde 
kendini tatmin edemiyebilir ve dolayõsiyle başarõsõz olabilirler (BAK: Burtt, s. 313; Tiffin ve 
McCor-mick, 1965, s. 160, 354-362). 

6-2.   Tablo:   BAZI İŞLERİN GEREKTİRDİĞİ ASGARİ AKIL YAŞLARI 

(Anastasi,  1961, s. 242) 
A.Y. Erkek       Kadõn 
11       Ser bakõcõsõ                          Kütüphane yardõmcõsõ 
10       Levha  yazõcõsõ                     Süveter  örücüsü 
9        Pedallõ presçi                        Aşçõ 
8        Bahçõvan                            Fantazi sepet örücüsü 
7        Berber                                  Terzi  
7         Boyun  atkõsõ  dokuyucusu 
          Ayakkabõ  tamircisi  

Yağlõ boyacõ (kaba işçi)        
Utücü  (el ile) 

6        Çimento karõştõrõcõsõ  
5         Bulaşõkçõ Basit   dikişçi 

 

Özellikle eğitim ve meslek danõşmanõ yapõlõrken, bireyin başarõsõnõ etkileyen bu 
faktörlerin çok dikkatle gözden geçirilmesi gerekir. 

e) Davranõm 

Psikoloji, insan ve hayvan davranõşlarõnõ inceliyen bir bilim dalõdõr. Canlõnõn, içinde 
bulunduğu ortamdaki uyarõcõlara karşõ gösterdiği yanõtõm (mukabele) davranmadõr. Bir 
organizmanõn canlõ olabilmesi ve uyarõcõlara yanõtõmda bulunabilmesi için enerjiye ihtiyacõ 
vardõr. Canlõ, bu enerjiyi yediği gõdalardan alõr. Elde ettiği enerjinin önemli bir kõsmõnõ, canlõ 
olarak yaşayabilmek için sarfeder. Geri kalanõnõ da yeni şeyler öğrenme ve diğer 
faaliyetler, daha geniş anlamõ ile, davranõm için 
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kullanõr. Ama bu enerji kullanõlõşõ, amaçsõz, rastgele bir enerji sarfõ değildir. Organizma, 
enerjisini bir ihtiyacõ karşõlamak, bir gayeye erişmek için sarfeder. Meselâ, boynunu sinek 
õsõran bir insan, bu uyarõya vücudunun her tarafõyla birden yanõtõmda bulunmaz; sadece 
sineğe en yakõn eli ile ve õsõrmadan hâsõl olan duyuya denk bir şiddet derecesi ile bu 
acõdan kurtulmaya çalõşõr. Ohalde fizyolojik anlamõyla davranõm, organizmada kanallanmõş 
(yöneltilmiş) bir enerji akõmõdõr. 

Bu enerji akõmõ niçin olmaktadõr? Soruyu cevaplandõrmak için organizmanõn, 
bulunduğu ortama ya da ortamdaki uyarõcõya uyum sağlayõşõnõ inceliydim : Aşağõdaki 6-1. 
Şekil'de kare, Organizmayõ; üçgen de organizmanõn karşõlaştõğõ (uyum sağlanacak) 
Durumu temsil etmektedir. Uyum sağlanõnca Organizma ile Durum arasõnda karşõlõklõ ve 
denge hâlinde bir ilişki vardõr. Denge hâlinde iken organizmada bir hareket yoktur. Fakat, 
Şeklin B kõsmõnda görüldüğü gibi, Durumla Organizma arasõndaki denge bozulunca 
organizma, yeniden dengeyi sağlamak için harekete geçecektir. Yâni bir ya da bir seri 
davranõmda bulunacaktõr. 

 
6-1. Şekil: Davranõmõn meydana gelişi. 

 

Organizmayõ harekete geçiren bu denge bozulmasõna "ihtiyaç" denir. Bu "ihtiyaç"; 
açlõk, susuzluk, hareket, istirahat, cinsiyet, acõdan sakõnma gibi ya fizyolojik bir ihtiyaç, ya 
da başarõ, statü, sevgi ve şefkat, onanma (tasvip) ve beğenilme gibi psiko-sosyal bir ihtiyaç 
olabilir. Bu iki grup ihtiyaç, canlõyõ davranõşta bulunmaya sevkeden itici kuvvettir ki bunlara 
itki (drive) ve güdü (motive) denilmektedir, "ihtiyacõn" altõnda, bir şeyin yokluğu veya 
eksikliği, ya da bir şeyden sakõnma, kaçma arzusu yatmaktadõr. Meselâ susuzluk, 
organizmada su eksikliğinden doğmaktadõr. 
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Görülüyor iki her davranõmõn altõnda bir denge bozulmasõ veya yeni bir denge 
sağlanma çabasõ, yâni "ihtiyaç" vardõr. Demek ki hiçbir davranõra sebepsiz olmamaktadõr. 

Buraya kadar olan açõklamalardan, rehberlik ve danõşma için şu. önemli temel 
görüşleri çõkartabiliriz : 

1) Her davranõm, organizmanõn bir ihtiyacõnõ doyurmak içindir. 

2) Her davranõm, bir enerji sarfõnõ gerektirir. 

3) Hiçbir davranõm sebepsiz ve amaçsõz değildir. 

Davranõm hakkõnda bu temel görüşleri kavramõş olan bir psikolojik hizmetler 
programõ, başarõsõz bir çocuğa "tembel", arkadaşõnõn silgisini aşõran birine de "hõrsõz" deyip 
geçemez. Bu davranõşlarõn altõndaki asõl sebep ve amaçlarõ bulmaya çalõşõr. Her 
davranõmõn altõnda yatan itki (drive) ve güdüleri (motive) bilmek, kişiye yardõm etme işini 
kolaylaştõrõr ve etkili kõlar. 

f) Kişilik 

Bireyin kişilik yapõsõnõ iyice anlamak, psikolojik danõşma'nõn önemli amaç ve 
dayanaklarõndan biridir. Bireyin kişiliğini anlamak için önce kişilik kavramõ üzerinde biraz 
duralõm. 

Yeni doğan çocuk, ne bilinen bir kişilik yapõsõna, ne de çevresindeki kişi, madde ve 
olaylar hakkõnda kavramlara sahiptir. Günler geçip bebek büyüdükçe, yavaş yavaş kendi 
varlõğõnõ, çevresinde bulunanlardan ayõrt etmeye başlar. Meselâ, beşiğinde ayağõna 
dokunduğu zaman hem elinden hem ayağõndan bir duyum alõr. Parmağõnõ emdiği zaman 
hem ağzõndan hem parmağõndan bir duyum hâsõl olur. Ama çõngõrağõnõn sapõnõ ağzõna 
aldõğõ zaman ağzõnda bir duyum hâsõl olduğu halde, oyuncakta böyle bir duyum 
olmamaktadõr. Böylece bebek, kendi bedeni ile kendi bedeninden ayrõ olan şeyleri 
ayõrdetmeye başlamaktadõr. Dokunduğu ayağõn, emdiği parmağõn, emen ağzõn "ben"e ait 
olduğuna,, oyuncağõn, battaniyenin, beşik demirinin, biberonun, "ben" dõşõnda olduğunu 
anlamaya başlamaktadõr. Böylece bebek, bu "ben", bu da "benden gayrisi" kavramlarõnõ 
geliştirmeye başlar. Buna "ayõrdetme devresi" denir. Ayağõndan, ağzõndan, parmağõndan 
ya da vücudunun başka bir yerine dokununca aldõğõ duyumlar, ayrõ yerlerden gelmekle 
beraber, hep "ben"e ait parçalardõr. Buradan da kendine ait birçok parçalar olduğunu 
ahlamaya başlar. "Benden gayrisinin" de birçok gruplamalara 
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girdiğini kavramaya başlar. Buna da "genelleme devresi" denir. Çocuk büyüyüp geliştikçe 
çevresi genişler ve çevresi ile olan ilişkileri de çeşitlenir, zenginleşir. Ayõrdetme ve 
genellemeler daha geniş daireler çizdiği gibi, daha ayrõntõlara da inmeye başlar. Bu 
suretle, kendine ait "ben" kavramõ gelişir. Çocuk büyüyüp olgunlaştõkça ve çevresi ile olan 
ilişkiler sonucu sosyalleşmesi sağlandõkça, çocuğun "ben kavramõ", yâni çevresindeki kişi, 
grup, cisim ve olgular karşõsõnda "ben"in yeri ve durumu daha belirgin şekil kazanmağa 
başlar. Bireyin sosyalleşmesi, tabiatiyle, doğuştan getirdiği biyolojik imkânlarõ, zekâ 
seviyesi, sahip olduğu yaşantõ çeşitleri ve zenginlikleri sõnõrlarõ içinde şekil alacaktõr. Bu 
yaşantõlar, a) bireyin mensup olduğu kültüre has ortak yaşantõlar, ve b) bireyin yalnõz 
kendinin karşõlaştõğõ kişisel yaşantõlardõr. Kültüre has ortak yaşantõlar yolu ile birey, 
toplumun kendine yüklediği ve ondan beklediği sosyal rolleri öğrenir. Bu suretle birey, tek 
bir "ben" değil, birçok "benlerden" oluşan bir "benlik kavramõ" geliştirir (Combs ve Snygg, 
1959, 7. Bölüm). 

Bireyin, çevresi ile olan ilişkilerinden belli durumlara, kişilere ve olaylara karşõ 
gösterdiği davranõmlarõn şekli ve tarzõnõn bireye has bir biçimde sistemleşmesinde, bu 
"benlik kavramõ" büyük rol oynar. Bu sistemleşmiş davranõmlar tarzõ, onun kişiliğini 
oluşturmaktadõr. Kişinin hayatõnda karşõlaştõğõ 'kendine ve kültürüne has birçok durumlar 
oluşan küçük "ben" ler, sistemleşerek kişiye has bir "benlik sistemi" ya da "benlik kavramõ" 
yaratõr. Bunlara bağlõ olarak da kişide ona has duygu, düşünce ve davranõş sistemi gelişir 
ki buna kişilik (şahsiyet) denir. 

Bireyin kişiliği dediğimiz bu karmaşõk (muğlâk) yönü, birçok şekilde tanõmlanmõştõr 
(Stagner, 1961, 1. Bölüm). Bazõlarõ kişiliği; bireyin, başkalarõ tarafõndan görünüşüdür diye 
tanõmlamõştõr. Kişiliğin, dõşarõdan, başkalarõ tarafõndan görünen bir yönü olduğu 
muhakkaktõr. Ama bu, konunun sadece bir boyutudur. Çünkü bireyin kazandõğõ davranõm-
lar sistemi, onda gelişmiş olan "'ben kavramõnõn" etkisi altõndadõr; "ben kavramõ" da, 
başkalarõnõn bireye gösterdiği davranõşlarõn etkisindedir. G.W. Allport'un (1937, s. 48) 
ifadesiyle kişilik, bireyin çevresine, kendine özgü uyumunu belirleyen psiko-fizik sistemleri 
birey içindeki dinamik organizasyonudur. Yazar, bu tanõmõ, daha sonraki yayõnlarõnda da 
muhafaza etmiştir (Allport, 1961, s. 28). Bir başka yazara göre kişilik, bir bireyi 
diğerlerinden ayõrt eden dinamik eğilimler sistemidir (Bing-Tõam, 1937, s. 21). Bu tanõmda, 
bireyin beden şartlarõnõn, mizacõnõn, zekâsõnõn ve diğer bütün niteliklerinin, birbirleriyle 
ahenkli olarak çalõ- 
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saçak şekilde birbirlerine örülmüş olduğuna işaret edilmektedir. Çeşitli tanõmlarõ eleştiren 
Stagner (1961, 1. Bölüm ve s. 87), Allport'un psiko-fizik sistemlerin neler olduğunu yeteri 
kadar belirtmemiş olduğunu söylemektedir. Kendisi kişiliği, bireyin kendisi ve çevresine ait 
duygu, düşünce, inanç ve beklentilerinin birey içinde örgütlenmiş şeklidir diye 
tanõmlamaktadõr. 

Bireyin görünüşü, yeteneklerini, güdülerini, ihtiyaçlarõnõ, heyecansal yanõtõmlarõnõ ve 
geçmiş yaşantõlarõnõ içine alan kişilik, karmaşõk (muğlâk), fakat bireyin kendine özgü 
tümdür. Kişilik, dinamik yâni her zaman hareket halinde, değişmeye açõk bir tüm olmakla 
beraber, oldukça sürekliliğe de sahiptir. Bu sebepledir ki, ele alõnan bir birey için sakin, 
atak, çekingen, .kendine güvenir gibi sõfat ve özelliklerle onu tarif etme imkânõ olmaktadõr. 

Kişilik ve gelişmesi hakkõndaki bu kavram ve bulgular, psikolojik danõşmada bireyi 
anlamak, onun hâlihazõrdaki davranõm tarzõnõn niçin-lerini kavrayõp ona göre bir yardõmda 
bulunmak imkânõnõ sağlar. 

Bireyin çevresine olan uyum bozukluklarõnda onun "benlik kavramõ", yâni kendini 
görüşü, özellikle problemin teşhis ve çözümünde çok önemlidir. Eğer kişinin "benlik" 
kavramõ ile, çevredeki kimselerin bireyi görüşü arasõnda çok uyuşmazlõk olursa, bu hal, 
çelişmelere yol açar, ve kişi uyum bozukluklarõ gösterir. 



7.   BÖLÜM 

REHBERLİK VE DANIŞMANIN DAYANDIĞI SOSYOLOJİK VE FELSEFİ TEMELLER 

Bundan önceki Bölümde Rehberlik ve Danõşma'nõn psikolojik temellerinden en 
önemlileri gözden geçirilmiştir. Şimdi de kõsaca sosyolojik ve felsefî temeller üzerinde 
duralõm. 

SOSYOLOJİK TEMEL 

a) Toplumun Karmaşõmlaşmasõ 

Çağõmõzõn toplumlarõ, hõzlõ gelişme ve değişmelere sahne olmaktadõr. Teknik buluşlar 
ve bilgi hazinemiz süratle artmakta ve değişik yaşama tarzlarõna yol açmaktadõr. Teknik 
gelişmeler ve bilgiler, çalõşma zamanõnõ kõsaltmõştõr. Yapmakta olduğu işi kõsa zamanda 
yapõp bitiren kişinin işten artan zamanõ çoğalmaktadõr. Buna karşõlõk, yaşama şartlarõ da 
daha karmaşõmlaşmakadõr. Gelişmiş toplumlarda iş-bölümü, özelleşme ve uzmanlaşma da 
daha çok artmaktadõr. Radyo, televizyon, telefon, uçak gibi kitle ulaşõm araçlarõndaki 
gelişmeler, uzak toplumlarõn ve farklõ kültürlerin birbirleriyle temasa gelmelerine yol 
açmakta, temaslarõ arttõrmakta ve kültürlerin birbirlerini etkilemesine sebep olmaktadõr. 

Teknoloji ve bilimdeki gelişme ve değişmelere paralel olarak, sosyal kurumlarda ve 
bunlarõn fonksiyonlarõnda da değişmeler olmaktadõr. Böylesine çabuk değişmelere açõk ve 
karmaşõmlõ bir toplumda kişi, birbirine zõt politik ve ekonomik fikir ve problemlerle 
karşõlaşmaktadõr. Bireyin bu hõzlõ değişmeler ortasõnda yeni hayat şartlarõna, yeni prob-
lemlere, yeni kavramlara ve değer hükümlerine hõzlõ bir uyum sağlamasõ lâzõmdõr. Bu 
"yeni" şeylere uygun yeni tavõrlar, yeni roller ve yeni çalõşma metotlarõ geliştirmek 
zorundadõr. Basit toplumlarda bireylerin neyi yapacaklarõ ve neleri yapmõyacaklarõ açõk bir 
şekilde bellidir. 
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Halbuki, ilerlemiş, dolayõsiyle karmaşõmlaşmõş toplumlarda, bireyi şaşkõna çevirecek 
derecede birbirine zõt davranmalarda bulunmasõnõ gerektiren toplumsal istek ve kavramlar 
vardõr Çelişkilere yol açmadan bunlarõn hepsi arasõnda bir denge kurarak uyumlu bir hayat 
düzeni oluşturmak, çok gayret ve ustalõklar ister. Meselâ, basit bir toplum olan Samoa 
gençlerinin çocukluktan yetişkinliğe geçişleri, bu basit kültürün koyduğu sâde, belli ve 
kesin kurallar sayesinde gayet kolay olmaktadõr (Mead, 1949, 13 ve 14. Bölümler). Halbuki 
gelişmiş kompleks toplumlarda ergenlik çağõ, gençler için birçok sõkõntõlar, tereddütler, bu-
nalõmlar, hatta uyumsuzluklar kaynağõ olmaktadõr. Görülüyor ki gelişmiş, karmaşõmlaşmõş 
bir toplumda birey, gerekli değişmeleri, geçişleri ve uyumlarõ en kõsa zamanda ve en etkili 
biçimde yapabilmek için rehberliğe muhtaçtõr. 

b) Kentleşme ve Değişen İş Hayatõ 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplum bünyesindeki değişmeler, toplumdaki iş 
hayatõnõ ve iş çeşitlerini de etkilemektedir. Yeni ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere yol 
açmakta, yeni iş alanlarõ doğmaktadõr. Meselâ televizyonculuk, videoculuk, kuru 
temizleme, kullanõlmõş oto alõm satõmõ, dolmuşçuluk, estetik cerrahî gibi iş alanlarõ, eski 
kuşaklarõmõz arasõnda yaygõn olmayan ya da bilinmeyen iş alanlarõ idi. 

Toplumlar geliştikçe iş dünyasõ, hem işlerin niteliği hem de sayõsõ bakõmõndan 
değişmiştir. Bir kaynakta 22000 iş kaydedilmektedir (Dict. of Occup. Titles, 1949). Bazõ iş 
alanlarõ, yeni hayat düzeni içinde önlemlerini ve fonksiyonlarõnõ kaybetmektedir. Buna 
karşõlõk, yeni meslekler doğmaktadõr. Meselâ, ayakkabõ fabrikalarõnõn kurulmasõ ile daha 
çok ayakkabõ daha az zamanda imâl edilebilmekte ve daha ucuza mâledile-bilmektedir. 
Elle kundura yapan zanaatkar, böyle bir üretim karşõsõnda fazla rekabet edemez. 

İlkel toplumlarda gõda toplama, barõnak yapma ve yöneticilik gibi birkaç kõsõmdan 
ibaret olan işler, toplumlarõn gelişmesi ile sayõca çok artmakta ve karmaşõmlaşmaktadõr 
(Roe, 1956, 1. Bölüm), işlerin kar-maşõmlaşmasõ, uzmanlaşmalara ve özelleşmelere yol 
açmaktadõr. İşi yapan kişinin, bu özelleşme ve uzmanlaşmanõn gerektirdiği bilgi ve bece-
rileri geliştirmesi icap etmektedir. Ohalde, kişinin yetenekleri ve imkânlarõ ile işin 
gerekircilerini (requirements) birbirlerine uyumlamak için işlerin ve bireyin incelenmesi ve 
bunlarõn en iyi birleşimi için bireye rehberlik yapõlmasõ gerekmektedir. 



83 

Dünyanõn sanayileşmiş ülkelerinde hep görüldüğü gibi, ülkemizde de süratli bir 
kentleşme göze çarpmaktadõr. Türkiye, tarõmsal bir toplum olmaktan sõnaî bir topluluk 
haline geçmektedir. Cumhuriyet devri istatistikleri incelendiğinde, görülmektedir ki, kõrsal 
bölgede oturan nüfusun oranõ düşmekte, kentsel bölgede oturanlarõnki artmaktadõr. Me-
selâ, 1935 istatistiklerinde genel nüfusun %77'si kõrsal bölgede, %23'ü kentsel bölgede 
oturmakta idi. 1923'lerden 1950 nüfus sayõmlarõna kadar kõrsal bölge nüfus oranõ aşağõ 
yukarõ % 75'ler üzerinde iken, 1950'den sonra 'bu orandaki düşme hõzlanmõştõr. 1955'te 
%71'e, 1960'ta %68'e, 1965'te %66'ya, 1970'te %61'e, 1980'de %56'ya ve 1985 sayõmõna 
göre de %46'ya düşmüş bulunmaktadõr. 1950'lerde başlatõlan sanayileşme hareketi 
kentleşme oranõnõn %25'lerden %54'lere çõkarmõştõr. 1980'den sonraki kentleşme daha da 
süratlenmiştir (BAK: 7-1.Tablo). 

7-1.   Tablo:   TÜRKİYE NÜFUSUNDA KENTLEŞME1 
 

Yõl 

 

 

Genel Nüfus 

Yõllõk Artõş 
oranõ 

%0 

 

Kentsel Nüfus 

 

% 

 

Kõrsal Nüfus 

 

% 

1927  

1935 

13 648 270  

16158018 

21.1 

 17.0 

3306000  

3 802 646 

24.2  

23.5 

10 342 000  

12 355 376 

75.8  

76.5 
1940 17 829 950 19.6 4 346 249 24.4 13 474 701 75.6 
1945 18 790 170 21.7 4 687 102 24.9 14 103 072 75.1 
1950 20947188 27.8 5 244 337 25.0 15 702 851 75.0 
1955 24 064 763 28.5 6 927 333 28.8 17 137 420 71.2 
1960 27 754 820 24.6 8860347 31.9 18 951 484 68.1 
1965 31 391 421 25.2 10 805 817 34.4 20585604 65.6 
1970 35 605 176 25.0 13 691 101 38.5 21914075 61.5 
1975 40 347 719 20.7 16 869 068 41.8 23478651 58.2 
1980 44736957 21.8 19 645 007 43.9 25 091 957 56.1 
1985* 51 420 757 27.9 27 592 685 53.7 23 828072 46.3 

 

1   DİE, Türkiye istatistik Yõllõğõ, 1983, no. 1040, s. XV, ve 1985 için, DİE, Genel Nüfus Sayõmõ: 
20.10.1985 Telgrafla alõnmõş geçici sonuçlar, Ankara: 27 Ekim 1985, no. 1151. 

*  Bu rakama, yurtdõşõnda çalõşmakta olan vatandaşlar dahil değildir. Bunlarõn sayõsõnõn da 2.5 
milyon olduğu, ve çoğunun fabrika ve inşaat işçisi olduğu düşünülürse, kentsel nüfus olarak 
kabul edilebilir. Son beş yõllõk sürede nüfusta süratli bir kentleşme olduğu görülmektedir. 
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Kentleşme oranõnõn daha da artacağõ şüphesizdir. Değişen bu durum, köyden şehire 
gelen, tarõmdan fabrika işçiliğine, ticarete, esnaflõğa, yarõ hüner istiyen kaba ustalõğa ve 
bazõ zanaata geçen kõrsal bölge kökenli aileler ve bunlarõn çocuklarõ için yepyeni bir 
yaşama ortamõ olmaktadõr. Bu yeni hayat ortamõ, onlar için yepyeni hayat görgüleri ve 
yaşantõlarõ gerektirmekte, bu yeni hayata yeni uyum sorunlarõ yaratmaktadõr. Kentleşme ve 
sanayileşme, köyden kente olan nüfus hareketine sebep olduğu gibi, kentten kente olan 
nüfus hareketini de arttõrmaktadõr. Bu muhaceret de, gene, ailenin alõşõlmõş hayat şartlarõnõ 
bozmaktadõr. Çalõşan aile üyelerinin girdikleri yeni iş alanõnda, veya aynõ iş olsa bile 
değişik yeni bir ortamda çalõşmalarõ, onlarda yeni çalõşma ilgileri, yeni iş tavõrlarõ ve 
alõşkanlõklarõ ve yeni iş uyumlarõ ve buna paralel olarak yeni bir hayat düzeni sağlamalarõnõ 
zorunlu kõlmaktadõr. 

Bireyin bu denli karmaşõmlõ ve hareketli bir toplumda mevcut çok çeşitli ve haylice 
bilgi ve maharetler isteyen iş dünyasõndaki uğraşanlardan kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç ve 
şartlarõna en uygun olan birini seçebilmesi ve kendisine kazanç, prestij ve psikolojik doyum 
getirebilen bir mesleğe girebilmesi için ona rehberlik edilmesi lâzõmdõr. Eğer birey 
başardõğõ ve severek çalõştõğõ bir işe girmiş olursa, bu işde sebat eder, dolayõsiyle de 
yaptõğõ işi daha verimli bir şekilde yapar, daha çok kazanõr, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarõnõ 
daha iyi doyurur. Bu basan ve doyum, kişinin mutluluk, refah ve kendine güveninde olduğu 
kadar, toplumun refah, istikrar ve ilerlemesinde önemli ve gerekli bir öğedir. 

c) Aile Yapõsõ ve Fonksiyonu 

Zamanõmõzõn endüstrileşen ve karmaşõmlaşan toplumunda eskinin "iki veya üç 
kuşağõ bir arada tutan kalabalõk ailesi" yerine, anne, baba ve çocuklardan oluşan "çekirdek 
aile" denen (küçük aile tipi yaygõnlaşmaktadõr. Eskiden anne, evinde kendi işleri ile 
uğraşõrken, zamanõmõz toplumunda değer hükümlerindeki değişmeler, eğitim ve ekonomik 
şartlar, anneyi de para kazanacak işlere yöneltmektedir. Anne, zamanõnõ dõşardaki işle 
evinin işleri arasõnda paylaştõrmak, dolayõsiyle ya daha çok çalõşmak, ya işlerden bir 
kõsmõnõ terketmek ya da eksik yapmak zorunda kalmaktadõr. Çocuklarõn yetiştirilmesinde 
de anne ve babaya düşen sorumluluklardan büyük bir kõsmõ, haliyle okula ve çocuk yu-
valan gibi bakõm kurumlarõna kaymaktadõr. 

Eski toplumda aile, ihtiyaçlarõnõn büyük bir kõsmõnõ aile üyelerinin ortak çalõşmalarõ ile 
sağlardõ. Giyeceğini dokur; çorabõnõ ve kaza- 
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ğõnõ örer; ekmeğini yapar; yağ, yoğurt, peynir, sucuk gibi ihtiyaçlarõnõ kendi emeği ile 
hazõrlardõ. Kõz ve erkek çocuklar da aile büyüklerine yardõm ederek, yetişkinlik hayatõnõn 
gerektireceği birçok hüner ve bilgileri kazanõrlardõ. Bugün ise şartlar değişmiştir. Kõrsal 
bölgede bile aile, ihtiyaçlarõnõn büyük bir kõsmõnõ dõşardan satõn alarak karşõlamak 
zorundadõr. Sosyal akõş, aile üyeleri arasõndaki ilişkilerin niteliğini de değiştirmektedir. Eski 
ailede evin salt otoritesi baba iken, bugünkü ailede bu rol anne ve baba arasõnda 
paylaşõlmakta, hattâ bazõ hallerde anneye doğru kayma eğilimi göstermektedir. Bugünün 
ailesinde anne, gerek ekonomik gerekse eğitim yönünden babanõn aşağõsõnda değil, ya-
nõnda ona bir eş olmakta ve evin sorumluluklarõnda baba gibi eşit haklara sahip 
bulunmaktadõr. Eski ailede anne baba ve diğer büyükler yanõnda diz çöküp oturan çocuklar 
yerine, bugün, divan ve koltuklarda oturup büyükleriyle şakalaşabilen, fikirlerini söyleyip 
savunan, gerektiğinde anne baba otoritesine karşõ koyan evlâtlar vardõr. Eskiye göre aile-
gençlik ilişkileri değişmiştir (Ziyalar, 1991). 

Toplumun eğitimlerini, kültür değerlerini kuşaktan kuşağa aktarmakta ve insan 
yavrusunu sosyalleştirmekte ve çocuklara sosyal rolleri öğretmekte en önemli, en etkili ve 
belki de yegâne sosyal kurum olan aile, bugün bu fonksiyonlardan bir kõsmõnõ ister istemez 
kaybetmektedir. Meselâ eve giren bir radyo, bir televizyon, çizgi resim serüvenler, kitap, 
gazete gibi etkili kitle yayõn araçlarõ birçok hallerde aileden daha etkili olmaktadõr. Bunlara 
sinema da eklenmektedir. 

Bu şartlar altõnda, yeni kuşaklarõn toplum ülkülerine, özlemlerine, değerlerine uygun 
olarak yetişip etkili, verimli ve mutlu birer vatandaş olabilmelerine yardõmda aileden başka 
sosyal kurumlara da sorumluluklar düşmektedir. 

d) Kadõnõn Çalõşmasõ 

Toplumlarda etkisi büyük olan önemli değişmelerden biri de kadõnõn toplumda 
kazandõğõ sosyal ve ekonomik mevkidir. Eski devirlerde eve kapanmõş, yalnõz çocuk 
yetiştirmek, evi çekip çevirmek ve kocasõnõ rahat ettirmek rolünden başka bir fonksiyonu 
düşünülmiyen kadõn, zamanla, zekâ ve diğer yetenekler yönünden erkeklerden aşağõ ol-
madõğõnõ göstermiştir. Buna, psikoloji araştõrma bulgularõ da büyük destek olmuştur. 
Böylece kadõnlar, yalnõz erkeklere has olarak bilinen birçok İŞ ve sosyal faaliyetlerde yer 
almaya başlamõştõr. Bugün kadõnlar, erkeklerin sahip olduğu bütün yasal haklara sahiptir. 
Hemen bü- 
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tün öğrenim dallarõ onlara açõlmõştõr. Fakülteler bitirebilmekte, teknik okullarda 
okuyabilmekte, spor yarõşlarõna katõlmakta, sahnede görev yapabilmektedirler. Seçimlere 
katõlabilmekte ve seçilebilmektedir. Doktor, öğretmen, mühendis, avukat, satõcõ, okul 
müdürü, banka müdürü, iş adamõ, elektrik teknisyeni, fabrikada kaynak işçisi 
olabilmektedirler. 20. yüzyõl başlarõnda en ileri toplumlarda bile kadõnlara açõk iş alanlarõ 
sayõsõ çok kõsõtlõ idi. Bu sayõ gittikçe artmõştõr. Bugün hemen hemen her uğraş alanõnda 
kadõn eleman görmek mümkündür. Eskiden yalnõz öğretmen olabilen kadõn, bugün 
mühendis, veteriner, sekreter, polis, sahne sanatkârõ... vb. olabilmektedir. Birçok yabancõ 
ülkeler kadõnlarõnõn bu haklan elde etmeleri kolay olmamõştõr. Türk toplumlarõnda ise, tarih 
boyunca kadõna daima muteber yer verilmiştir. Bu sebeple, toplumumuzda kadõnlarõn iş 
alanõna ve sosyal hayata eşit hak ve imkânlarla katõlmalarõ pek kõsõtlõ ve zor olmamõştõr. 
Kadõnlarõn iş alanlarõna ve sosyal faaliyetlere katõlmalarõ, onlara ekonomik ve sosyal ba-
ğõmsõzlõk kazandõrmõştõr. Bu durum, tabiatiyle, kadõn-erkek ilişkilerinde, sosyal ve ekonomik 
değerler sisteminde, aile üyeleri ilişkilerinde ve benzeri kültürel yapõ ve değerlerde 
değişmelere sebep olmaktadõr. 

Bütün bunlara rağmen, kadõnlara yasal olarak tanõnan haklar ve imkânlar, bazõ 
hallerde sosyal töre ve değer yargõlarõyla kõsõtlanabil-mektedir. iş dünyasõ, halen, genel 
görünümüyle, bir erkekler dünyasõdõr. Meselâ büyük iş adamlarõ ve bilim adamlarõ, 
çoğunlukla erkeklerdir. Ayrõca, çalõşan kadõn, dõşarõda meslek görevlerini yürütürken evin 
yemek, çamaşõr, bakõm, temizlik işleri, çocuklarõn bakõmõ gibi ev sorumluluklarõnõ da 
yürütmek zorunda kalmaktadõr. Yâni, hem işde, hem de evde olmak üzere çifte sorumluluk 
taşõmaktadõr. Bu şartlar altõnda kadõnõn iş hayatõna girip erkek iş arkadaşlarõ ile rekabet 
edebilmesi, bir yandan da evin hanõmõ, kocasõnõn eşi ve çocuklarõnõn annesi olabilme 
çabasõ, kadõnõ birçok uyum problemleri ile karşõlaştõrmaktadõr. Bu problemlerin çözümünde 
psikolojik yardõma ihtiyaç vardõr. 

e) Dinsel İnançlarda ve Değer Hükümlerinde Değişmeler 

Din, eski toplumlarda en güçlü, en toplayõcõ bir sosyal kurum olmuştur. Bugünün lâik 
toplumunda dahi din, toplumsal yaşayõşta, kişiler arasõ ilişkilerde ve kişinin ruhsal 
hayatõnda hâlâ önemli ve etkili bir kurum olmaya devam etmektedir. Eskiye oranla üstün 
kudretini biraz kaybetmiş görünmekle beraber din, kişiye güçlü bir inanç kaynağõ olmakta, 
kişi onda sükûnet, huzur, güven ve manevî doyum bulmaktadõr. Bu da kişinin ruh sağlõğõ, 
hayata bağlõlõğõ, olaylar karşõsõnda dengesini kaybetmemesi bakõmõndan çok önemli 
manevî dayanaktõr. 
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Dinsel inançlarõnõ kaybetmiş veya bu inançlarõ sarsõlmõş birçok kimse vardõr. Aynõ 
sarsõntõ, toplumda kişilerin sahip olduğu sosyal ve kültürel değer hükümlerinde de 
görülmektedir. Özellikle Türkiye gibi birçok köklü sosyal devrimler (inkõlâplar) geçiren ve 
hõzla kabuk değiştirmekte olan toplumlarda, eski ile yeni değer hükümleri birçok hallerde 
yanyana gelip, çelişme ve çatõşmalara yol açabilir. Genç, ailesini çok eski kafalõ, ailesi de 
genci çok havaî bulabilir. Genç, bir taraftan arkadaşlarõ gibi Amerikan pantalonu giyip, yaka 
paça açõk gezmek ister. Moda dans müziği öğrenmeye çalõşõr, gürültülü rock müziğinden 
hoşlanõr. Bir taraftan da evinde hâkim değer hükümlerine itaat etmeye gayret eder. Bu iki 
taraflõ hayat arasõnda genç şaşõrabilir, bunalõma düşebilir. Bazõ hallerde de birbirine zõt 
sosyal akõmlarõn getirdiği değer hükümleri karşõsõnda, ideolojik çekişmeler arasõnda şaşõrõp 
kalõr. Bu sarsõntõlar ve zõtlõklar arasõnda kendine en uygun ve zararsõz yolu seçebilmesinde, 
bu karşõlõğa uyum sağlõyabilmesinde psikolojik yardõma ihtiyaç duyacaktõr. 

FELSEFÎ TEMEL 

Psikolojik yardõm kavram ve faaliyetlerine vücut veren diğer bir kaynak da felsefedir. 
Toplumun özellikle insan unsuruna verdiği kõymet derecesi ile psikolojik yardõm faaliyetleri 
arasõnda yakõn bir ilişki vardõr. 

Felsefe, bilimlerin anasõdõr. Bütün ana bilimler felsefeden doğmuştur, insanoğlu kendi 
dünyasõnõ ve evreni anlamaya çalõşõrken, birçok gözlemler yapmõş, birçok yerlerde akõl 
yürütülmüştür. Elinin erişebildiği yerlerde de denemelere girişmiştir. Sağlam gözlem ve 
deneylerden genellemelere gitmiş, kanunlar, kurallar çõkartmaya çalõşmõştõr. Bu suretle ana 
bilimler doğmuş ve bilim dallarõ oluşmuştur. Bilindiği gibi, bir bilim dalõ, bulgularõnõ, kanun 
ve kurallarõnõ ne oranda objektif gözlem ve deneylere dayõyarak genellemelere ulaşõrsa o 
kadar sağlam bir bilim alanõdõr. Bununla beraber, her bilim alanõ, ne kadar gelişmiş olursa 
olsun, teoriler kurma aşamasõnda bir noktaya gelince felsefî ve yargõsal kararlara 
dayanmaktadõr. Bu sebeple, bilimle felsefe arasõnda daima sõkõ bir ilişki vardõr. 

Felsefe, bir bilim dalõnda, o bilim daimin ulaşmaya çalõşacağõ uzun vadeli amaçlarõ 
verir. Bu suretle o bilim alanõnda bilinenlerle bilinmeyenler arasõnda köprüler kurarak o 
bilim alanõna bütünlük ve anlam 
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kazandõrõr; bilinmeyen alanlarda yeni keşifler yapõlarak bilinen alan genişletilir. Bilinmeyen 
alanlarõn keşfinde bilimsel metoda dayanõlmasõ gereğini işaret eder. İnsan denen varlõğõn 
davranmalarõnõ keşfetmekle uğraşan psikoloji bilimi de, aynõ şekilde, felsefeden 
doğmuştur. Aynõ genel kurallara dayanarak bilinmeyenler bölgesine girip bilinenler alanõnõ 
genişletmektedir. Çok zengin ve karmaşõmlõ olan insan psikolojisini anlamaya ve 
gereğinde 'kişinin davranõşlarõnda değişiklikler yapmasõna yardõm etmeye çalõşan rehberlik 
ve danõşma da, bireyin kişilik ve davranõşlarõnõ incelerken bu bilimsel tutum ve metottan 
yararlanmaktadõr. Yapacağõ tahlil, teşhis ve tedavi yaklaşõm ve amaçlarõ, dayandõğõ felsefî 
görüşe göre bütünlük ve anlam kazanõr. 

Bireyci Görüş ve Toplumcu Görüş 

İnsan hayatõ ve davranõşlarõyla ilgili felsefî görüşler, genellikle iki büyük grupta 
toplanabilir: Bireye-dönük, yâni kişiyi ağõrlõk merkezi olarak alan görüşler, ve topluma - 
dönük, yâni toplumu ağõrlõk merkezi olarak alan görüşler. Birinci grup görüşler, daha çok, 
bireyin kişisel etkinliği, bütünlüğü ve ahengi, kişisel mutluluğu ve olgunluğu, herşeyden 
önce kendi özüne karşõ olan sorumluluğu üzerinde durur. Kişi bir toplum ortamõ içinde 
yaşadõğõna göre, onun bu kişisel etkinlik ve gelişmeleri, sosyal bir hava içinde olur. İkinci 
grup görüşler ise, daha çok toplumun istek, ihtiyaç ve şartlarõ üzerinde durmaktadõr. Birey, 
bu toplumsal amaçlara hizmet etmelidir. Toplum mutlu ve müreffeh olursa, bireylerin de 
sağlõklõ, dengeli, mutlu ve müreffeh olacağõ varsayõlõr. 

Birinci grup görüşler, bireycidir ve demokratik hayat tarzõna ait kavramlar ve değer 
hükümlerine, bireyin hürriyet ve mutluluğuna dayanan demokratik hayat tarzõnõ benimser; 
bu temele dayalõ kavramlar ve değer hükümlerine sahiptir. İkinci grup görüşlerde ise, 
toplumcu kavram ve değer hükümleri hâkimdir. Toplum için bireyin hürriyet ve mutluluğu 
bir kenara itilebilir. Birey, toplum için çalõşmak durumundadõr. İleri uçtaki toplumculukta, 
gerektiğinde toplum, gelecekteki "güzel günler" için tek elden yönetilebilir. Halkõ oluşturan 
bireylerin herşeye aklõ ermeyebilir. Onun için bireyler, toplumu yönlendiren yöneticilerin ka-
rarlarõna güvenmelidirler. 

İşte psikolojik yardõm anlayõşõ (rehberlik ve danõşma), bu iki grup felsefî görüşe göre 
kendi amaç, fonksiyon ve metotlarõnõ düzenlemek durumundadõr. Baştaki bölümlerde da 
etraflõca açõklanmõş olduğu gibi rehberlik ve danõşma, kişinin kararlar vermesine, seçmeler 
yapmasõna 
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ve plânlamalara girişmesine yardõm eder. Kişinin hür iradesine dayanan bu çeşit kararlar, 
seçmeler ve plânlamalar ise en çok demokratik bir düzende kendini gösterir. 

Birey, tek başõna değil, toplum içinde yaşamaktadõr. Herşey toplum için olamõyacağõ 
gibi, herşey birey için de olamaz. O halde, kişinin hür iradesine dayanan demokratik bir 
toplum düzeninde rehberlik ve danõşma faaliyetleri, kişinin gelişip olgunlaşmasõ ile 
toplumun istek, ihtiyaç ve şartlarõnõ birbirlerine en dengeli bir şekilde bağlama çaba-
sõndadõr. Toplumcu görüş de 'kişi ile, ve dolayõsiyle rehberlik faaliyetleri ile ilgilenir. Fakat 
toplumcu görüşün biriyle ilgilenişi, onu, topluma katkõsõ olacak bir üretim unsuru olarak 
görmesinden ileri gelmektedir; yoksa salt bireye verilen değerden dolayõ değildir. Böyle bir 
toplumda rehberlik ve danõşma'nõn en geniş fonksiyon alanõ meslek rehberliği olmaktadõr. 
Bu da tabii, verim için insangücünün planlanmasõ sõnõrlarõ içinde olmaktadõr. Kõsacasõ, 
rehberlik anlayõş ve çalõşmalarõ, kendini, hizmet ettiği toplumca benimsenmiş olan temel 
felsefeye göre ayarlamak zorundadõr. 

Özellikle 2. Dünya Savaşõ'nõn önem kazandõğõ varoluşçu felsefe, insanla ilgili yeni bir 
görüş getirmektedir. Hõzlõ teknik ve sosyal gelişme ve değişmeler, ve yarõnõndan emin 
olamama, bireyde bir güvensizlik duygusu, anksiyete yaratmaktadõr. Birey, meselâ, daima 
yeni bir harp korkusu içindedir. Birçok şeyler süratle değişmekte, beklenmedik gelişmeler 
olmaktadõr. Bu hõzlõ teknik ve sosyal gelişme ve değişmeler içinde kişi kendisini çaresiz, 
âdeta tutsak hissetmektedir. Hayatõnõ etkileyen birçok kararlar, değişiklikler, yukarõ 
seviyede kendisine rağmen alõnmakta ve yapõlmaktadõr. Kişinin varlõğõna verilen önem 
kaybolmaktadõr. Bütün bunlar ortasõnda kişi çaresiz kalmaktadõr. Böyle bir "kaygõ ve 
güvensizlik çağõ" içinde kişi, etrafõnda kendisini şartlandõran etkenleri, kendisini ve bunlarõn 
arasõnda kendi yerini anlamaya çalõşmaktadõr. Bunlara bir kurban gibi boyun eğerek değil, 
bilinçle yanõtõm vermeye çalõşmaktadõr. Bütün bunlar ortasõnda insan, arzu eden, seçmeler 
yapabilen ve kararlar verebilen bir varlõk olmaya çalõşmaktadõr. İşte varoluşçu felsefe, 
bireyin böyle bir dünya içinde kendini bilip bulmasõna, kişilik bütünlüğünü ve yaşama 
amacõnõ yitirmemesine yardõm sağlayan 'bir felsefî görüştür. İnsanõn bir birey, bir kişi olarak 
varlõğõnõ korumasõna yardõm eder. Bu felsefenin, psikolojik yardõm hizmetleri için getireceği 
sonuçlar aşikârdõr. Bireye, kendini bulup bilmesine, hayat amaçlarõ geliştirmesine yardõm 
edilmelidir. 
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Açõklamalardan da anlaşõldõğõ gibi, rehberlik programõ, kendine hizmet ettiği 
toplumun benimsediği temel felsefeye göre amaçlar çizmek ve çalõşmak zorundadõr. 

Eğitim Felsefesi 

Toplumun benimsediği genel felsefî kavramlara göre ortaya çõkan bir de eğitim 
felsefesi vardõr. Psikolojik hizmetler, topyekûn eğitim programõnõn ayrõlmaz bir parçasõ 
olduğuna göre, psikolojik hizmetlerin dayandõğõ felsefî temel de, tabiatiyle, benimsenen 
eğitim felsefesinin dõşõnda kalamaz; bütünleşmek durumundadõr. 

Birbirlerine zõt olmamakla beraber, iki ayrõ eğitim felsefesi belirlenebilir : Gelenekçi 
eğitim felsefesi, gelişimci (progressive) eğitim felsefesi (BAK : Mortensen ve Schmuller, 
1966, s. 108-112). Gelenekçi eğitim felsefesi, atalarõn bõraktõğõ güzel ve iyi şeylerin yeni 
kuşaklara öğretilmesi ve bunlar yolu ile kafalarõn eğitilmesini benimser. Bütün den ziyade 
parçalarõn öğretilmesini, dolayõsiyle, geleneklere göre saptanmõş parça parça bilgi ve 
becerilerin, görgülerin kazandõrõlmasõnõ amaçlar. Eğitim konularõnõn içerik ve amaçlan, 
mantõksal bir dizide ve sistematik bir şekilde öğretilerek verilmelidir. Bu görüş, daha çok 
"konuya-dönük" bir eğitim görüşüdür. Öğretilecek konular, konuyu öğreneceklerden önde 
gelmektedir. 

Gelişimci (progressive) eğitim felsefesi ise "çocuğa-dönüktür". John Dewey'e (1959) 
göre önemli olan müfredat ve metot değil, kişi olarak çocuğun varlõğõdõr. Psiko-sosyo-
biyolojik bir varlõk olan çocuğun (öğrencinin) kendi öz yaşantõlarõ, onun öğrenmesinin temel 
dayanağõdõr. Ohalde bu kişisel yaşantõlarõn zenginleştirilmesi yolu ile öğrenci, demokratik 
toplumun yalnõz muhafaza ve yaşatõlmasõna değil, onun gelişip ilerlemesine etkin 
katkõlarda bulunacak bir yurttaş olacaktõr. 

Yukarõdaki her iki görüşte de sonal (nihaî) amaç, bireyin kişilik bütünlüğü ve 
olgunluğu kazanmasõ olmasõna rağmen, bu amaca ulaşma yol ve metotlarõ yönünden iki 
görüş birbirinden ayrõlmaktadõr. Görülüyor ki ülke eğitiminin dayandõğõ eğitim felsefesine 
göre de psikolojik hizmet faaliyetlerinin anlamõ, kapsamõ ve yönü değişmektedir. 

Demokratik bir toplumda rehberlik ve danõşma faaliyetlerinin temel taşõ, kişiye verilen 
üstün değerdir (BAK: Byrne, 1963, s. 19). Her toplum, genellikle, uygarlõk ve kültür 
seviyesine göre, kişinin gelişip olgunlaşmasõ ve mutlu olmasõ ile az veya çok 
ilgilenmektedir, özellikle demokratik bir toplum, bireyin bütün yeteneklerini, hem kendisi 
hem de yaşadõğõ toplum için en iyi ve yararlõ bir şekilde geliştirmesi imkân- 



91 

larõnõ sağlamakla kendini sorumlu görmektedir. Ancak bu suretledir ki toplum gelişip 
ilerliyebilir ve hayat, birey için de toplum için de verimli, renkli, zengin ve mutlu bir hale 
gelebilir. Toplumun bireylerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için her bir bireyin, toplum 
içinde kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, şart ve imkânlarõna en uygun bir yeri bulmasõ lâzõmdõr. 
Böyle uygun bir yerde birey, başarõlõ, yetkin ve verimli bir kişi olarak mensubu bulunduğu 
topluma yararlõ olabilir. Bu sebepledir ki demokratik toplum, kişinin büyüyüp gelişmesine, 
kendi olgunluk seviyesine göre seçmeler yapma, kararlar verme, yetki ve sorumluluklar 
yükleme hakkõna saygõ göstermeyi temel bir ilke saymaktadõr. 

Öyle bir toplum felsefesinde kişiye üstün önem verildiği gibi, kişinin kendine has bir 
bütünlüğe ve özelliklere sahip olduğu da kabul edilir. O halde her bir birey, kendi imkân ve 
sõnõrlarõnõ anlayõp kavrayarak kendi bütünlüğüne ulaşabileceği, "kendini 
gerçekleştirebileceği" bir ortamõ bulmalõdõr. 

Bir ülkenin eğitim ve okullardaki psikolojik hizmetler programõ, amaçlarõnõ, bulunduğu 
toplumun temel felsefesinden alõr. Demokratik hayat görüşü, her bireye kişi olarak değer 
verir; bireyin kendine özgü bir bütün olduğunu benimser; bireylerin din, õrk, ekonomik ve 
sosyal güçlerine bakõlmaksõzõn eşit haklara sahip olduklarõnõ kabul eder. Günlük hayatta bu 
"eşit haklar" ilkesi, tabiatiyle, birçok hallerde "eşit fõrsatlar" ilkesi şeklini almaktadõr. 

Bu sebepledir ki hiçbir insan varlõğõ ve insan enerjisi israf edilemez. Rehberlik ve 
danõşma programõ, her bireyin büyüyüp gelişmesine, kendi imkân ve sõnõrlarõnõ anlayõp 
kavramasõna ve toplumun yapõsõnõ, özlemlerini, ihtiyaç, mutluluk ve ideallerini anlõyarak 
onlara katkõda bulunabilecek bir yurttaş olarak yetişmesine hizmet edecek gerekli fõrsat ve 
yardõmlarõ sağlamõya çalõşõr. 

Özetlemek gerekirse, psikolojik hizmetlerin felsefî temelleri, kõsaca şöyle belirtilebilir: 
Rehberlik ve danõşma programõ için kişi, üstün bir değere sahiptir. Her birey, kendine has 
bir bütündür. Psikolojik hizmetler programõnõn amaçlarõ, bir taraftan toplumun ideal ve 
ihtiyaçlarõ, diğer taraftan bireyin en iyi şekilde büyüyüp gelişmesi fikrinden doğmaktadõr. 
Bireye psikolojik yardõmda bulunarak bu amaçlara erişmeye çalõşõrken, felsefenin daima 
çaba harcadõğõ akõlcõlõğõ, yâni bilimsel metotlarõ kullanõr. Bu çalõşmalarda rehberlik ve 
danõşma, eğitimin ayrõlmaz bir parçasõ ve onun bir tamamlayõcõsõdõr. Bireyin yalnõz bir 
yönüne değil, topyekûn gelişmesine yardõm eder. Yalnõz problem kişilerle uğraşmaz, her 
bir bireyin en iyi şekilde gelişmesine yardõm için çalõşõr. 



8.   BÖLÜM 

OKULLARDA PİSİKOLOJİK HİZMETLER NİÇİN LÂZIMDIR? 

Rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn dayandõğõ psikolojik, sosyolojik ve felsefî 
temeller, bundan önceki bölümde ana çizgileri ile işaret edilmiş bulunmaktadõr. Bu temel 
kavram ve olgulara dayanarak, psikolojik hizmetleri okullarda gerekli kõlan sebepleri de 
gözden geçirmek yerinde olur. 

1) Değişen Okul ve Öğrenci 

Bugün okullar sayõca olduğu kadar, çeşit yönünden de artmõştõr. 8-1. Tablo'da bu 
husus açõkça görülmektedir. Klâsik ortaokul ve liselerin yanõnda Ticaret ve Sanat 
Okullarõndan İmam-Hatip Liselerine kadar uzanan birçok meslek okullarõ açõlmõştõr. Bir 
okulu -bitiren çocuk, bu çeşitli okullardan birini seçmekte hayli sõkõntõ çekebilir. Hattâ bun-
larõn birçoğunun mevcudiyetinden haberdar değildir. Okuyup kendisine bir hayat yolu 
çizmek isteyen ilkokul mezunu bir çocuk, birbirinden farklõ amaçlarõ olan ve farklõ yetenek, 
ilgi ve 'kişilik yapõsõ isteyen bu okullar hakkõnda bilgi edinip kendisine en uygun olan birine 
girebilmesi için yardõma muhtaçtõr. 

Öğrencinin karşõlaştõğõ problem, yalnõzca okul seçme problemi değildir. Girdiği 
okulun dallarõ arasõnda kendi yetenek, ilgi ve kişilik yapõsõna en uygun birine yönelmesi 
lâzõmdõr. Meselâ bir sanat okulu öğrencisi, hangi sanat dalõna yönelmelidir? Ailesinin isteği 
ile kendi arzusu ve öğretmenlerinin önerileri birbirlerinden farklõ şeyler olabilir. Bu farklõ 
istek ve öneriler arasõnda bocalõyabilir. 

Ayrõca, girdiği programda birçok seçmeli dersler olabilir. Hele daha geniş seçme 
imkânõ olan çoklu-program sistemi olursa, öğrenciler, birçok seçmeli dersler arasõndan 
kendi amaçlarõna en uygunlarõnõ seçme ve ana programõ aksatmadan zamanõnda mezun 
olma problemleri ile karşõlaşacaklardõr. Çocuklarõn bu alanda da rehberliğe ihtiyaçlarõ 
vardõr. 



8-1.   Tablo :   GENEL NÜFUSTA VE OKUL, ÖĞRETMEN, 
ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ 

 
Yõl 

 

(I) 
Nüfus 

 

Artõrma 
İndeksi 

 

(2) 
Öğrenci 

 

Artma 
İndeksi 

 

(2) 
Okul 

 

Artma 
İndeksi 

 

(2) 
Öğretmen 

 

Artma 
İndeksi 

 
1923 � � 352 668 71 5 012 81 11 854 67 

1925 � � 431 923 87 5 635 91 17 089 96 
1927 13 648 270 100 497 298 100 6 193 100 17 728 100 
1930 14 927 501 109 535 830 108 6 773 109 19 373 109 
1935 16 158 018 118 770 614 155 6 614 107 19 879 112 
1940 17 820 950 131 1 109 259 223 11 040 178 28 294 160 
1945 18 790 174 138 1 522 404 306 14 617 236 38 279 216 
1950 20 947 188 154 1 785 086 359 18 284 295 48 791 275 
1955 24 064 763 176 2 301 060 463 19 798 320 57 568 325 
1960 27 754 820 203 3 450 432 * 694 25 678 415 98 611 556 
1965 31 391 421 230 4 731 982 952 32 928 532 127 093 717 
1970 35 605 176 261 6 361 879 1279 41 938 677 197 964 1117 
1975 40 347 719 296 7 600 740 1528 47 191 665 � � 
1980 44 736 957 328 8 135 678 1636 53 332 861 347 592 1961 

1   DİE, Türkiye İstatistik Yõllõğõ, 1983, No. 1040, s. XV, ve İst. Gn. Md. İstatistik, 1960, No. 408, 2. Tablo'dan  
derlenmiştir 

2   B. İst. Gn. Müdürlüğünden özel olarak derlenmiş Eğitim İstatistiklerinden alõnmõştõr.  

*   Test ve Araştõrma Bürosundan alõnmõştõr. 
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Bugünün okullarõnõ eski okullardan ayõran diğer bir fark da, çok çeşitli sõnõf-dõşõ 
faaliyetlerin olmasõdõr. Çocuk, bu çeşitli sõnõf-dõşõ faaliyetlerin niteliklerini, amaçlarõnõ ve 
kendi gelişip yetişmesi ile ilgisini bilmek ihtiyacõndadõr. Bu faaliyetlerden en uygununa 
katõlmasõnõ sağlamak için rehberlik gerekmektedir. 

Ülkemizde zorunlu öğrenim kanunu ve halkõmõzda öğrenime karşõ gittikçe artan istek, 
her çeşitten çocuğu okula getirmektedir. Bu öğrencilerin kimi zengin kimi fakir ailedendir. 
Kimi çok kimi az zekîdir. Kimi süratli kimi yavaş öğrenir. Kimi sevimli kimi asõk suratlõdõr. Ki-
mi dõşadönük, kimi içine kapanõk; kimi saldõrgan kimi uysal; kimi girişken kimi çekingendir. 
Kimi resme istidatlõdõr. Kimi matematikten hoşlanõr. Her biri, üyesi bulunduğu aile, küçük 
toplum ve özel yaşantõlarõndan doğma birçok farklõ umu, ülke, ilgi, kişilik yapõsõ ve 
görgülerinden doğma birçok farklõ umu, ülkü, ilgi, kişilik yapõsõ ve görgülerini okula getirir. 
Hattâ birinin sahip olduğu ülkü, umu, ilgi, görgüler, vesaire, diğer çocuklarõnkine aykõrõ bile 
olabilir. 

Bütün bu çeşitli sosyo-ekonomik-kültürel gruplardan gelen ve çok çeşitli yetenek, ilgi 
ve kişilik yapõlarõna sahip olan çocuklarõn ihtiyaç ve problemleri de kendilerine özgüdür. Bu 
yetenek, ilgi, ihtiyaç ve prob- 

8-2.   Tablo:   OKUL, ÖĞRETMEN  VE  ÖĞRENCİ  SAYILARI 
ARASINDA ORANTILAR 

 
Yõl 

 

 
Öğrenci/Okul 

 

 
Öğretmen/Okul 

 

Öğrenci/ 
Öğretmen 

 
1923 70.3 2.4 29.8 
1930 49,6 2.9 27.7 
1935 116.5 3.0 38.8 
1940 100.5 2.6 39.2 
1945 104.1 2.6 39.8 
1950 97.6 2.7 36.6 
1955 116.2 2.9 40.0 
1960 134.4 3.8 40.0 
1965 143.5 3.8 37.4 
1970 155.9 4.6 34.0 
1975 161.1 � � 
1980 152.5 6.5 23.4 

Not : a)   Okul, öğrenci ve öğretmen sayõlarõna bütün okul seviyeleri dahildir. 

b)  İdarî görevlerde çalõşan öğretmenler ve Yüksek Okul ve Üniversite öğretim üyeleri 
oranlamaya dahil edilmezse öğrenci/öğretmen oranõnda görülen rakamlar daha 
yüksek olacaktõr. 
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lemler, eski okullarda görüldüğünden daha geniş bir alana yayõlmaktadõr. Eskiden hâli 
vakti yerinde ve öğrenime önem verip çocuklarõnõ okutmak istiyen kültürlü, uyanõk ailelerin 
çocuklarõ okula gelmekte idi. Bu seçkin öğrenci grubunun problemlerinin ele şimdiki karõşõk 
öğrenci gru-bununkine oranla daha az çeşitli olacağõ kolayca anlaşõlabilir. Günümüzde 
okul daha az seçme olan ve daha çok çeşitli amaç, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve problemlere 
sahip olan öğrencilerin uyum sağlamalarõna yardõm etmek zorundadõr. 

19. yüzyõl başlarõndan beri batõlõlaşmakta olan ve birçok sosyal değişmeler 
geçirmekte olan Türk toplumunda öğrenim (eğitim) hissedilir bir ihtiyaç haline gelmiştir. 8-
1. Tablo'da görüldüğü gibi, Cumhuriyetin ilânõndan bu yana nüfus indeksi, 1927 rakamlarõ 
100 olarak kabul edi-lirse, nüfus artõş indeksi 1980'de 328'e çõkmõş olduğu halde aynõ 
tarihler arasõnda öğrenci artõş indeksi 1636 olmuştur. Diğer bir ifadeyle, 1980'de genel 
nüfus 1927'dekine göre % 328 kadar bir artõş göstermiştir. Buna karşõlõk okullardaki 
öğrenci nüfusu artõş yüzdesi de 1927'ye göre 1980'de  % 1636 olmuştur. 

8-2. Tablo da bazõ ilginç rakamlar vermektedir. Tablo'da öğrenci/ okul sütunu, bir 
okula düşen ortalama öğrenci sayõsõnõ; ikinci sütun, bir okula düşen ortalama öğretmen 
sayõsõnõ; ve üçüncü sütun da öğretmen başõna düşen ortalama öğrenci sayõsõnõ 
göstermektedir. Okul ve öğretmen başõna düşen öğrenci sayõlarõ gözden geçirilirse, 
okullarõn gittikçe kalabalõklaştõğõ görülür. Bu yüzden Türk eğitim sistemi, "çift tedrisat", 
hattâ bazõ yerlerde "üçlü tedrisat" problemi içine düşmüştür. Yõllar yõlõ da bu problemden 
kurtulamamaktadõr. Genç kuşaklarõn okulda geçen "eğitim süreleri" bu suretle çok 
kõsõtlanmõş olmaktadõr. Bu durum kaliteyi de etkilemektedir. Bu şartlar içinde, öğrencilerle 
kişi olarak ilgilenen psikolojik hizmetlere ihtiyaç daha da büyüktür. 

8-2. Tablo'da görülmektedir ki 1923'de bir okula 70.3 öğrenci, 2.4 öğretmen ve bir 
öğretmene de 29.8 öğrenci düşmektedir. Bu oran 1980 istatistiklerine göre sõrasõyla bir 
okula 152.5 öğrenci, 6.5 öğretmen ve bir öğretmene de 23.4 öğrenci olmuştur. Yâni bugün 
okullar daha kalabalõk ve daha çok çeşitli öğrenci var demektir. 

Bir istatistiksel inceleme sonucuna göre, ilkokula giren her 100 öğrencinin 49'u 
okuldan mezun olmakta; bunlarõn 20'si ortaokula girmekte ve 13'ü mezun olmakta; 11'i 
liseye girmekte ve 3'ü mezun olmaktadõr. Yâni ilkokula giren 100 öğrencinin 3'ü liseden 
mezun olmaktadõr. Ortaokula giren 100 öğrencinin 63'ü okulu bitirmekte; 53'ü liseye gir- 
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mekte ve 16'sõ mezun olmaktadõr. Liseye giren her 100 öğrencinin 30'u mezun olmaktadõr 
(BAK : Tan, 1975, sf. 56). Liselerimiz, gençleri hayata hazõrlamakta pek etkili olmadõğõ için 
bu mezunlarõn büyük bir bölümünün de iş hayatõndan ziyade üniversite kapõlarõnõ 
zorlamakta olduğu yõllardõr görülmektedir. Bir genelleme yapmak gerekirse, bu durum, 
genç kuşaklarõn bir kõsmõnõn okulda geçen yõllarõ artmaktadõr. Diğer bir kõsmõ da okulu 
bitirince hayata atõlmaktadõr. Ohalde, öğrencilerin birer birey olarak gelişip olgunlaşmalarõ 
ve hayata ya da bir üst okula hazõrlanmalarõ hususunda okula, eskisinden daha çok 
sorumluluklar düşmektedir. 

2) Sõnõfta Kalma Oranõnõn Yüksekliği 

Okullarõmõzda sõnõfta kalma oranõ, haylice yüksektir. Bu kadar yüksek oran, Türk Millî 
Eğitiminin verim derecesi hakkõnda büyük tereddütler yaratacak derecededir. Millî 
ekonomi için de büyük bir kayõp kaynağõ olmaktadõr. 

Sõnõfta kalma oranlarõ üzerinde yapõlan araştõrmalarda hep aynõ yüksek fire oranõ 
göze çarpmaktadõr. Meselâ, 8-3. Tablo'da 1958-59 ders yõlõ ilkokullarda kalma oranõ 
9c26.5, ortaokullarda %26.6, ve liselerde %27.1'dir. (Test ve Araştõrma Bürosu, 1961, s. 
18, 20 ve 21). Bu rakamlar, eğitime yapõlan yatõrõmlarõn 1/3-1/4 oranõnda zayî olduğunu 
gösterme eğilimindedir. 

Sõnõfta kalma en çok bir okulun ilk sõnõfõnda olmaktadõr. Bunu son sõnõf takip 
etmektedir. Özden'in (1963) sõnõfta kalma ve ikmale kalma, üzerinde yaptõğõ incelemede 
en çok kalmalar Matematik (.50), Yabancõ Dil (.42), Fizik (.40), Tarih (.33), ve Türkçe (.32) 
derslerinde olmaktadõr. Özellikle Fen ve Yabancõ Dil derslerinde kõz/erkek farkõ 
bulunmaktadõr. Kalabalõk sõnõflarda kalma oranõ daha yüksektir (.40'õn üzerinde). 

8-3.   Tablo: YILLARA GÖRE ÇEŞİTLİ ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE SINIFTA 
KALMA DURUMU (% olarak) 

 
Yõl 

 

İlkokul 
 

Ortaokul 
 

Lise 
 

 
 

E       K       T 
 

E       K       T 
 

E       K       T 
 

1949�50 
1954�55 
1958�59 

 

27.3   35.8   30.4 
26.1   32.1   28.4 
24.5   29.1   26.5 

 

27.0   22.9   26.0 
27.5   21.5   26.0 
27.7   22.8   26.6 

 

13.4     9.1    12.6 
19.4   17.1    18.9 
28.2   23.7   27.1 
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.Mevcudu 90'õ bulan sõnõflarda ise kalma oranõ düşmektedir. Çok kalabalõk sõnõflarda 
karşõlaşõlan bu yüzeyde sürprizli sonuç, öğrenci değerlendirmesinin sõhhatsizliğine dikkati 
çekebilir. Çift ve üçlü tedrisat yapõlan okullarda da fire oranõ, tek tedrisat yapan okullara 
oranla daha yüksektir. 

8-3. Tablo'da görüleceği gibi, sõnõfta kalma oranõ ilkokullarda yõllara göre gittikçe 
azalõrken, ortaokullarda ve özellikle liselerde gittikçe artmõştõr. Liselerde kalma oranõnõn 
gittikçe artmasõ, belki de, liseye giren öğrenci nüfusunun gittikçe artmasõ ve gittikçe daha 
az seçme olmaya başlamasõndan doğmuş olabilir. Lise gençlerinin okul programõ ve 
öğrenim sistemi ile eskisinden daha çok problemleri olduğunun da belirtisi olabilir. Lise 
öğrenci nüfusunun yetenek, ilgi, ihtiyaç, umu ve motivasyon yelpazesinin çok genişlemiş 
olmasõnõn da rolü büyüktür. 

Sõnõfta kalma durumuna ait 8-4. Tablo'ya bir göz atõlõnca, en çok .sõnõfta kalmalarõn l, 6 
ve 9. sõnõflarda, yâni her okul seviyesinin ilk yõlõnda olduğu görülür. Zorunlu bir öğrenim 
kademesi olan ilkokulun 1. sõnõfõnda kalma %38.6 gibi yüksek bir orandõr. Ortaokulun ilk 
sõnõfõnda %35, lisenin ilk sõnõfõnda da %34.4'dür. Bu oranda yüksek fire, öğrencilerin kendi 
yetenek, ilgi, ihtiyaç ve motivasyonlarõm tanõmadan şu ya da bu etkilerle bir üst okula 
girmekte olduklarõnõ ve birçoğunun ilk yõlda elendiklerini gösterebilir. Halbuki toplum için 
kişi, emeği ve :zamanõ çok önemlidir. Bunlarõn zayi ya da israf edilmemesi lâzõmdõr. 

Ortaokul ve liselere giren öğrencilerin sayõsõ her yõl daha da artmaktadõr. Olumsuz 
şartlar ve etmenler giderilmedikçe ya da kontrol .altõna alõnmadõkça sõnõfta kalacak 
öğrencilerin sayõlarõ da yükselecek 

8-4.   Tablo:    SINIFLARA  GÖRE   SINIFTA  KALMA   DURUMU 
(Test ve Ar. Bur., s. 22)1 

 

Sõnõflar    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kalma % 38.6 25.5 24.7 26.0 12.8 35.0 27.6 10.8 34.4 13.0 5.4 

 

--------------------------------- 
1   Yazarõn 1950 istatistiklerine göre yaptõğõ sõnõfta kalma hesaplarõnda orta öğrenimde sõnõfta 

kalma oranõ % 34.2, ortaokulun ilk sõnõfõnda kalma oranõ da % 42 olarak bulunmuştur. 
Yukarõdaki rakamlarõn nasõl hesaplandõğõ ve hangi varsayõmlara dayandõğõ, eserde 
belirtilmemiş olduğundan, burada da yüzdelerin sõhhati hakkõnda bir şey söylenememektedir. 
Mamafih, yüzdeler, gene de yüksek fireyi göstermektedir. 
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demektir ki ulusal insangücü ve eğitim maliyeti bakõmõndan büyük bir kayõptõr. Bütün 
bunlar, toplumun amaç ve ihtiyaçlarõ ile birlikte, gençlerin yetenekleri, ilgileri, ihtiyaçlarõ ve 
kişilik yapõlarõna daha uygun, bir öğrenime yönelmeleri; uygun öğrenim faaliyetlerine 
katõlmalarõ, karşõlaştõklarõ öğrenim güçlüklerinde daha bilinçli ve gerçekçi olmalarõ için 
okulda iyi bir rehberlik ve danõşma programõna çok ihtiyaç olduğunu gösterir. 

3) Demokratik Eğitim Anlayõşõ 

Demokrasi, her bireye, kendi yetenekleri içinde en iyi şekilde gelişme imkânõnõ sağlar. 
Demokraside feda edilebilecek tek bir kişi yoktur. Herkesin kendine göre bir yeri vardõr. 
Herkes toplumun diğer bireyleri ile ahenkli olarak kendi değerince yaşama ve gelişme 
hakkõna sahiptir. O halde bireyin bu karmaşõmlõ toplum hayatõ içinde kendisi ve toplumu 
için en uygun uyumu yapõp en uygun tarafa yönelebilmesi işi, gençliğin eğitim ve öğretim 
sorumluluğunu üzerine almõş olan okullarõmõzda rehberlik ve danõşma faaliyetlerine kesin 
bir ihtiyaç gösterir. Gençlerin, kendilerine en uygun öğrenim dalõna girmeleri, en uygun 
meslekleri seçebilmeleri ve toplumda demokratik düzenin yaşama alõşkanlõk ve ideallerine 
sahip kişiler olarak yetişebilmeleri, demokratik eğitimin temel amaçlarõdõr. Bu amaçlara 
erişebilmek, her bireyin kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarõnõ, kişilik yapõlarõnõ, umu ve 
ülkülerini, maddî ve manevî imkânlarõnõ tanõmasõnõ gerekli kõlar. 

Ülkemiz, özellikle 20. yüzyõlõn başõndan beri büyük ve önemli gelişme ve değişmelere 
sahne olmuş ve olmaktadõr. Demokratik sosyal bir düzene girmemiz de oldukça yeni bir 
gelişmedir ve temel devrimlerimizden biridir. Yeni bir sosyal düzene giriş, şüphesiz, birçok 
uyum sorunlarõ yaratõr. Kişi, eski inanç, ideal ve alõşkanlõklar ile yeni düzenin getirdiği ve 
gerektirdiği yeni anlayõş ve yaşayõş tarzõ arasõnda bocalamalara, hattâ bunalõmlara 
uğrayabilir. Bu geçiş dönemlerinde okul gençliğinin ve yetişkinlerin psikolojik yardõma, 
rehberliğe ihtiyaçtan vardõr. Bu yardõm sorumluluğunun büyük kõsmõ da okullarõmõzõn 
omuzlarõndadõr. O halde okullarõmõz, bu sorumluluğu başarõyla yürütebilecek şekilde 
psikolojik hizmet örgütlerine sahip olmalõdõr. 

4) Değişen Boş-Zaman Miktarõ 

Teknik gelişmeler, insan enerjisinden ve zamanõndan haylice tasarruf sağlamaktadõr. 
Genel olarak düşünülürse, eskiden normal şartlar altõnda günde 10-12 saat çalõşmak 
zorunda kalan bir kimsenin şimdi 
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geçimi için 8 saat çalõşmasõ yeterli olmaktadõr. Yâni eğlenme ve dinlenme için daha çok 
zamanõ olduğu görülür. Bu fazla zamanõ, kendisini daha çok geliştirecek ve topluma daha 
yararlõ olacak biçimde kullanmasõnõ öğrenmesi lâzõmdõr. Kişilere boş-zamanõ yararlõ şekilde 
değerlendirme anlayõş, hüner ve alõşkanlõğõnõ vermek için en uygun ve etkili sosyal kurum 
şüphesiz ki okuldur. O halde, okullarda öğrencilere boş zamanõ en etkin şekilde 
değerlendirme anlayõş, beceri ve alõşkanlõklarõnõ kazandõrmada da rehberlik edilmesi 
gerekmektedir. 

5) Diğer Sebepler 

Psikolojik hizmetler programõnõ okullarda gerekli kõlan sebepler, yalnõz yukardaki dört 
başlõktan ibaret değildir. Bundan önceki bölümde incelenen psikolojik, sosyolojik ve felsefî 
sebeplerden meselâ aile, iş dünyasõ, insan varlõğõna verilen değer, inanç ve değer 
hükümleri gibi sebeplerin de sayõlmasõ gerekir. Bu sebepler, daha önce incelenmiş olduğu 
için burada işaret edilmekle yetinilmiştir. 



9.   BÖLÜM REHBERLİĞİN ÇEŞİTLERİ 

Rehberlik, genel olarak, hizmetin kişiye ya da gruba verilişine, rehberliğin 
fonksiyonuna ve rehberliğin yapõldõğõ alana göre sõnõflandõrõlabilir. 

1) KİŞİ SAYISINA GÖRE 

Rehberlik ve danõşma eğer bir seferde yalnõz bir bireye yapõlõyorsa, yâni psikolojik 
yardõm oluşumu, danõşman ile birey olarak problemli danõşan arasõnda yürütülmekte ise 
buna "bireysel rehberlik" denir. Danõşman eğer bir grup kişiye birden aynõ anda psikolojik 
hizmet vermekte ise buna da "grup rehberliği" denir. 2. Bölümde tanõmlandõğõ üzere 
rehberlik, esas itibariyle bireyseldir. Grup rehberliğinin de sonal amacõ, bireysel rehberliğe 
gitmektir. 

2) REHBERLİĞİN FONKSİYONUNA GÖRE 

Rehberliğin yapõldõğõ alanlara göre gruplandõrõlmasõnõ yeterli bulmayan bazõ yazarlar 
rehberliği, gördüğü hizmet fonksiyonuna göre isimlendirmişlerdir. Koos ve Kefauver 
(1952), rehberliği, fonksiyonuna göre 

a) uyum  sağlayõcõ  (adjustive)  ve 

b) yöneltici  (distributive)  

olarak ayõrmaktadõrlar. McDaniel (1956, s.  11-13), bunlara bir de 

c) ayarlayõcõ  (adaptive) 
fonksiyonu eklemektedir. 

a) Uyum Sağlayõcõ Fonksiyon 

Her okulda, her sõnõfta bazõ öğrenciler olabilir ki bunlar gerçekten büyük problemler 
içindedirler. Ciddî sõkõntõlarõ olan bu çocuklar sayõca çok değildir. Ama bunlarõn hemen ele 
alõnõp problemlerinden kurta- 
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rõlmalarõ gerekir. Bu çeşit öğrencilerin bazõlarõ, kendi arzularõ ile danõşmana başvururlar. 
Ama bazõlarõ da ya çekinir ya da sõkõntõlarõndan haberdar bile değillerdir, özellikle küçük 
sõnõflarda bu uyumsuz öğrencilerin çoğunu öğretmenin ve danõşman'õn bulup çõkartmasõ ve 
ele almasõ gerekir. Bunlarõn uyum problemleri, danõşman'õn teşhis ve tera-pötik teknikleri 
kullanmasõnõ gerektirir. Danõşman, problemli kişiyle danõşmaya girişir. Onunla danõşma 
görüşmeleri yapar, daha uygun bir yere yerleştirir, ya da özellikle ilkokul sõnõflarõnda oyun 
terapisi, grup terapisi gibi tekniklere başvurarak çocuğun kendini ve problemini anlõyarak 
problemden kurtulmasõna yardõm eder. Tabiatiyle öğrencilerin hepsi bu çeşitten kapsamlõ 
bir danõşma ilişkisine ihtiyaç göstermez. Rehberlik programõ, az sayõda fakat ciddî 
problemleri olan bu öğrencilerle daha çok uğraşarak onlarõn uyum sağlamalarõna yardõm 
eder. Yani rehberliğin bu fonksiyonu, problemli öğrencilere tedavi hizmeti vermek 
olmaktadõr. 

b)  Yöneltici Fonksiyon 

Bireysel farklar üzerinde dikkatle duran danõşma ve rehberliğin, diğer önemli bir 
fonksiyonu da, her bireyin kendine en uygun ve en yeterli doyum sağlayõcõ bir geleceğe 
hazõrlayan bir alana yönelmesine ve orada başarõyla gelişme göstermesine yardõm 
etmektir. Bu fonksiyon, ikisinin bütün yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarõnõ, kişilik yapõsõnõ ve 
sahip olduğu imkânlarõ bulup çõkartmaya ve kişinin bunlarõ bilip anlamasõna ihtiyaç 
gösterir. Bu çeşit rehberlik, tabiatiyle, bütün öğrencilerin muhtaç olduğu bir rehberliktir. 
Bütün öğrencilerin bireysel niteliklerine göre gelişmeye ve bir mesleğe, bir geleceğe 
yönelmeye ihtiyacõ vardõr. Rehberlik, kişinin niteliklerini ve toplumun insangücü ihtiyaçlarõnõ 
dikkate alarak bir fonksiyonunu yapar. 

c) Ayarlayõcõ Fonksiyon 

Rehberliğin üçüncü fonksiyonu da, gençliğin yetişme programõnõ hazõrlayanlara 
yardõm etmektir. Rehberlik, gençliğin en iyi yetişmesini sağlamak için, onlarõn ilgi, ihtiyaç 
ve yeteneklerine en uygun düşecek eğitim faaliyetlerinin programda yer almasõnda 
program yapõmcõlarõna ve eğitim plânlayõcõlarõna yardõm eder. Öğrencilerle yakõn temas 
kurmuş olan danõşman, onlarõn problemlerini, bireysel niteliklerini, umularõnõ ve özlemlerini 
bildiği gibi, toplumda mevcut imkân ve şartlarõnõ, toplumun ülkü, istek ve değerlerini de 
bilmektedir. Bu çok faktörlü 
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ortamda, gençlerin karşõlaşacaklarõ sorunlarõ da en yakõndan tahmin edebilmektedir. Bu 
sebeplerle, bireyi tanõma ve sonucu-izleme servisleri yoluyla toplamõş olduğu bilgileri, 
olgularõ, gözlemleri, program yapõcõlarõnõn dikkatine ve hizmetine sunar. Bu bilgiler, olgular 
ve gözlemler, program yapõcõlarõnõn program geliştirme ve iyileştirmede en önemli 
dayanağõ olmaktadõr. 

Mortensen ve Schmuller (1966, s. 9-12), rehberlik için dört ana fonksiyon 
belirlemektedir: Kişiyi anlama fonksiyonu, geliştirme fonksiyonu, düzeltme fonksiyonu ve 
bilgi sağlama fonksiyonu. Bu da gene rehberlik ve danõşmayõ fonksiyonlara göre tasnif 
etmenin başka bir şeklidir. 

a) Bireyin kişiliğini geliştirecek yol ve imkânlarõ bulmak için her-şeyden önce onun 
hakkõnda bilgi toplamak, toplanan bilgileri tahlil ve terkip ederek değerlendirmek gerekir. 
Bu, kişiyi anlama fonksiyonudur. 

b) Çocuğun en iyi şekilde gelişebilmesini sağlõyacak anlayõş, davranõş, düşünce ve 
tavõrlarõ okulda yerleştirmek ve bu gelişmeyi engelliyecek faktörlerden sakõnmak için 
girişilen çalõşmalar da rehberliğin geliştirme fonksiyonu olmaktadõr. Bu fonksiyon, aynõ 
zamanda bir önleyici (preventive) fonksiyondur. Bu sebeple, rehberliğin bu fonksiyonu, 
okuldaki müfredat programõ ile çok yakõndan ilgilidir. 

c) Önleyici ve geliştirici fonksiyona rağmen, okulda bazõ arõzalõ ve problemli 
öğrenciler olur. Rehberlik, bu gibi öğreticilerle psikolojik danõşmaya girişir, test uygular, 
psikoterapi yapar, grup terapisi gibi tedavi yöntemleri uygulayarak yardõm eder. Bu 
yardõmlar, uzmanlõk isteyen yardõmlardõr. Bu da rehberliğin düzeltici (remedial) fonksiyo-
nudur. 

d) öğrencinin okul, çevre ve değişik hayat durumlarõna uyum sağlamasõ için çeşitli 
mesleklere ve üst okullara ait bilgilere ihtiyacõ olur. Rehberlik programõ, ihtiyaç duyulan bu 
bilgileri bireye ve ona yardõm edenlere sağlar. Bu da rehberliğin bilgi sağlama 
fonksiyonudur. 

Dikkat edileceği gibi, bu dört fonksiyon, daha önce açõklanmõş olan uyum sağlayõcõ, 
yöneltici ve ayarlayõcõ fonksiyonlar içinde mevcuttur. 9-1. Tablo, bu yazarlarõn hazõrladõğõ 
rehberlik fonksiyonlarõnõ, bu fonksiyonlara hizmet edecek kişi, servis ve teknikleri 
göstermektedir, incelemeye değer. 



9-1.Tablo: Rehberlik ve Danõşma Fonksiyonlarõ, Kişiler, Hizmet ve Teknikler 

 
Genel  
Fonksiyonlar→ 

↓ 

Gerekli  
Servisler     → 

↓ 

Hizmet  
Personeli      → 

↓ 

Gerekli temel  
Bilgiler           → 

↓ 

Kullanõlan  
Teknikler       → 

↓ 

Yardõm 
Hedefleri 
↓ 

Bireyi anlama Bireyi inceleme Öğretmen Bireyin kişiliği Gözlem   Öğrenciler 
Geliştirme (Uzmanlarca Rehber-öğretmen Büyüme ve Test Öğretmenler,  yöne- 
Düzeltme (uyu- teşhis dahil) Danõşman gelişmesi Toplu dosya           ticiler ve diğer 
mu geliştirme) Öğrenme görgü Hemşire Birey nasõl öğrenir Vaka etüdü ve        okul personeli 
Bilgi sağlama ve fõrsatlarõ idareciler ve   uyum   sağlar konferansõ    Veliler 
 (Müfredat) Psikometrist Grup çalõşmasõ Mülakat  
 Bilgi ve oryan- Sosyal yardõmcõ Toplumun istek- Otobiyografi  
 tasyon Düzeltme uzmanõ leri Velilerle konuşma  
 Yerleştirme Psikolog Demokratik ya- Tõbbî muayene  
 Sonucu-izleme Hekim ve şayõş Sosyometri  
 Danõşma psikiyatrisi Ruh ve beden Sõnama ve dene-  
 Tedavi veya  sağlõğõ meler  
 düzeltme için  îş dünyasõ Grup   tartõşmalarõ  
 uzmanlara  Birey ve grup ve benzeri  
 gönderme  danõşmasõ Dinlenme faali-  
   Çevre kurumlan yetleri  
   ve klinikleri Sõnõf-içi faaliyetleri  
   Test uygulama Dramatizasyon  
   ölçme ve değer- Danõşma  
   lendirme Düzeltici teknikler  
    Uzmanlarca tera-  
 
 

 
 

 
 

 
 

pötik teknikler 
 

 

1   Mortensen ve Schmuller 1966, s, 12'den alõnmõştõr. 
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3) REHBERLİĞİN YAPILDIĞI  PROBLEM ALANINA GÖRE 

Rehberliği, bir de, ele alõnan problemin ilgili olduğu genel alana göre sõnõflandõrmak 
mümkündür. Rehberlik disiplininin yeni gelişmeye başladõğõ yõllarda, rehberliğin; sağlõk 
rehberliği, meslekî rehberlik, mâlî rehberlik, dinsel rehberlik, karakter rehberliği. ... gibi 
problem niteliğine göre isimlendirildiği de literatürde görülmektedir. Bu çeşit bir ad-
landõrmada listenin problem çeşitlerine göre uzayõp gideceği aşikârdõr (Tan, 1955). Bu 
sebeple, daha genelleştirici bir tasnif yolu aranmõştõr. Rehberlik ve danõşma, özellik 
gösteren genel nitelik alanlarõna göre a) eğitsel rehberlik, b) meslek rehberliği, ve c) kişisel-
psikolojik problemlerle ilgili rehberlik olarak sõnõflandõrõlmasõ daha uygun olmaktadõr. 

Böyle bir tasnife de tabiatiyle sadece bilimsel inceleme kolaylõğõ için gidilmektedir. 
Gerçekte, insan varlõğõ, bütün yönleri ile bir bütündür. Onun problemi de o bütün içinden bir 
durumdur. Bu sebeple rehberlik ve danõşma oluşumu da bir bütündür. Bir eğitsel problemin 
meslek seçimi planlanmasõ ve eğitimi ile ilgisi vardõr. Böyle bir durumda eğitim problemini 
meslek seçme ve plânlama probleminden ayõrmak mümkün değildir, ikisi içice olabilir. Aynõ 
şekilde, meslek danõşmasõ için başvuran bir çocuğun meslek seçme problemi de kişisel-
psikolojik problemlerle içice olabilir. Yukarda yapõlan rehberlik tasnifi, sadece inceleme 
kolaylõğõ ve mantõğõ içindir. 

A. EĞİTSEL REHBERLİK VE DANIŞMA 

Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, 'kişilik yapõsõ ve mevcut imkân ve şartlara uygun 
bir öğrenim dalõ seçip bu öğrenim dalõnda başarõ ile ilerlemesini sağlamak için yapõlan 
psikolojik hizmetlere, eğitsel rehberlik ve danõşma denir. Eğitsel rehberliğin temel amacõ, 
öğrencinin okulda iyi bir öğrenim uyumu sağlamasõna ve eğitsel gelişmesine yardõm 
etmektir. Ohalde eğitsel rehberlik ve danõşma, bir bireyin öğrenimle ve öğrenme ile ilgili 
olarak karşõlaştõğõ problemlerle uğraşõr. Öğrenim "ve öğrenme ile ilgili problem alanlarõ 
şöyle gruplandõrõlabilir : 

a) Öğrencinin bir okul seçmesi ve bu okula girmesi, 

b) Girdiği okuldaki dallardan birini ve seçmeli derslerden kendisine yararlõ olacaklarõ 
seçmesi, 

c) Seçtiği okul ve derslerde gerekli başarõyõ sağlayabilmesi, 
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d) Bu başarõyõ sağlamada gerekli ders çalõşma teknik ve alõşkanlõklarõnõ kazanmasõ, 

e) Derslerde  karşõlaştõğõ  güçlüklerin  giderilmesi, 

f) Üstün yetenekli öğrencilerin zamanõnda ortaya çõkartõlmasõ ve yetenekleri ile ilgili 
olarak gelişmelerinin sağlanmasõ, 

g) Özel eğitime muhtaç arõzalõ ve yavaş öğrenen çocuklarõn zamanõnda keşfedilip 
özürlerine uygun bir eğitim programõna yöneltilmeleri. 

Öğrenime Devam Kararõ ve Okul Seçme 

Eğitsel rehberliğin en önemli çalõşma alanõ, çocuğun bir okul seçmesine yardõm 
etmektir, ilkokulu bitiren bir öğrenci, bir üst okulda öğrenime devam etmek ya da hayata 
atõlmak arasõnda bir karar verme problemi ile karşõ karşõyadõr. Öğrenime devam edecekse, 
hangi okula gidecektir? Sanat okulu, ticaret okulu, askerî okul, klasik ortaokul ya da diğer 
bir meslek okuluna mõ gidecektir? Birçok ilkokul mezunlarõ, çevrelerindeki orta öğrenim 
okulundan başka bir okulun mevcudiyetinden haberdar olmõyabilir. 

Birçok 'köy ve kasaba ilkokulu mezununun, assubay okulu, öğretmen okulu ve polis 
okulundan başka okul bilmedikleri görülmüştür. Bu durum, daha yukarõ okul mezunlarõ için 
de pek farklõ değildir. Birçok lise son sõnõf öğrencileri, tõp, mühendislik, hukuk gibi belli başlõ 
birkaç fakülteden başka yüksek öğrenim kurumundan haberdar değildir. Bu durum, lise 
mezunlarõnõn birkaç belli fakülteye hücumuna, dolayõsiyle de ülkenin eğitim görmüş 
insangücünün belli alanlarda yõğõlmalarõna yol açmaktadõr. 

Okullarõn sõk sõk değişen giriş şartlan da öğrenciler için bir problem kaynağõ olabilir. 
Üniversite giriş şartlarõ ve usûlleri her yõl bazõ değişmeler göstermektedir. Bu değişen giriş 
şartlarõ ve kurallar birçok aday öğrenci ve velilerde şaşkõnlõklar ve anksiyeteler 
yaratmaktadõr. 

Özellikle yüksek öğrenime giriş için yapõlacak eğitsel rehberlik şu aşamalardan 
geçmelidir: 

1) Herşeyden önce öğrenci, "yüksek öğrenime devam edecek miyim?" sorusunda 
aydõnlõğa kavuşmalõ ve kesin bir karara varmalõdõr. 



106 

Bu karara varmasõnda yardõmcõ olabilmek için kişinin yetenek, ilgi, ihtiyaç, okul başarõsõ ve 
imkânlarõ değerlendirilir. 

2) Kişi, yüksek öğrenime devam etme kararõna ulaşõrsa, ikinci önemli soru, hangi 
okulu seçmesi gerektiğidir. Okulun cinsi, yeri, büyüklüğü, mezunlarõnõn iş bulma 
imkânlarõ.... gibi önemli etkenleri dikkate alarak bu soruya cevap aranõr. 

3) Seçilen okulun giriş şartlarõ, okulun özellikleri, imkânlarõ dikkatle incelenir. Giriş 
sõnavlarõ, dersler, not sistemi, bir başka okula geçiş (transfer) imkânlarõ gibi faktörler 
gözden geçirilir. Bazõ fakülteler ve yüksek okullarõn kendilerine özgü ikinci kademe özel 
seçme sõnavlarõ olabilir. Bazõ fakültelerin, meselâ fen puanõ, sosyal bilimler puanõ, yabancõ 
dil puanõ.... gibi ağõrlõk verdiği puan çeşitleri olabilir. 

4) Girilmek istenilen fakültenin veya yüksek okulun itibar ve şöhreti de dikkate alõnõr. 
Meselâ tercih imkânõ varsa, bazõ üniversitelerin tõp fakülteleri ya da hukuk fakülteleri 
arasõndan hangisi hangi alanlarda daha çok şöhrete sahiptir, hangi konularda daha 
yetkilidir? 

5) Girilecek fakültenin öğrenciye ve ailesine ne kadar masrafa malolacağõ dikkate 
alõnõr. Eğer fakülte, başka bir şehirde ise, okul masrafõna yemek, barõnak ve benzeri 
masraflar da eklenecektir. Şehirden şehire hayat pahalõlõğõ farkõ olabilir. Bunun da dikkate 
alõnmasõ gerekir. 

6) Öğrenci yurdu, burs, kredi, okurken çalõşabilme imkânlarõ gibi hususlar ayrõca 
incelenir. Kredi ve burslarõn aylõk ya da yõllõk ödeme miktarõ, karşõlõklõ ya da karşõlõksõz 
oluşlarõ, mezuniyetten sonra ödeme şartlarõ, mezuniyetten sonra işe girmede sağladõğõ 
imkânlar, vb. gözden geçirilir. 

7) Fakülteden mezun olduktan sonra işe giriş alanlarõ, iş şartlan, avantajlarõ, ve 
dezavantajlarõ, işin kazanç ve süreklilik durumu ve benzeri nitelikler gözden geçirilir. 

Görülüyor ki öğrenciler mezun olmadan önce, yukarõ öğrenime de-vam edip 
etmemelerine karar verebilmeleri için eğitsel danõşmadan geçmeleri ve bir üst seviyedeki 
okullar hakkõnda bilgi sahibi yapõlmalarõ gerekmektedir. Okullar tanõtõlõrken her okulun 
amaçlarõnõn neler olduğu, hangi alanlara eleman hazõrladõğõ, hangi bölge ve kentlerde bu-
lunduğu, o okula devam edeceklerin ne çeşit zihinsel, bedensel, sosyal, vb. niteliklere 
sahip olmalarõ gerektiği; o okulun emsalleri arasõnda bir eğitim kurumu olarak yeri, giriş 
şartlarõ, başvurma şekli, okuldaki 
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öğrenimin öğrenciye ve ailesine yükleyeceği masraf ve sorumluluklar, okulda mevcut 
sağlõk, spor, kültürel faaliyetler, öğrenimde iken çalõşma fõrsatlarõ, burs alma, vs. 
imkânlarõnõn neler olduğu objektif bir tutumla öğrencilere belirtilerek eğitsel danõşma 
yapõlmalõdõr. 

Okulu Tanõma ve Isõnma 

Öğrencinin diğer bir eğitsel problemi de, yeni girdiği okulun değişik şartlarõnõ 
bilememesi ve bundan dolayõ gerekli uyumlarõ zamanõnda sağlõyamamasõdõr.  O halde yeni 
öğrencilere, ders yõlõnõn ilk haftasõnda okulu tanõtmak, yeni dersleri, sõnõf geçme ve not 
sistemini, bitirme şartlarõnõ, okulun gelenek ve 'kurallarõnõ, disiplin işlerini, sosyal ve kültürel 
kol faaliyetlerini ve bunlara katõlabilme şartlarõnõ, okulda ve okul yolunda trafik ve emniyet 
kurallarõnõ açõklamak gerekir. Okulda mevcut sosyal, akademik ve sağlõk imkânlarõ, 
kütüphane ve çalõşma tarzõ, okulda belli başlõ işleri yürüten yönetici ve diğer personel, vs. 
tanõtõlõr. Bu tanõtma faaliyetlerine, duruma alõştõrma (oryantasyon) faaliyetleri denir. Duruma 
alõştõrma faaliyetleri, son sõnõf öğrencilerine de yapõlarak öğrencilerin mezun olunca 
girecekleri okullar ya da iş hayatõ hakkõnda bilgi verilir. 

Branş ve Ders Seçme 

Öğrenciler için okul seçmek 'kadar önemli olan bir sorun da, girdikleri okullardaki 
dallardan birini seçmek, seçmeli dersler arasõnda kendileri için en uygun dersleri 
seçebilmektir. Liselerde fen ya da edebiyat koluna ayrõlmak da diğer bir problemdir. Bazõ 
fakülteler ya da yüksek okullar, meselâ yalnõz fen ya da edebiyat kolu mezunlarõndan 
öğrenci almaktadõr. Lise öğrencisi, yalnõz lise hayatõnda iken kolayõna gelen bir kolu 
seçmesi iyi bir seçim olamõyabilir. Bu kolun, yüksek öğrenime girişi nasõl etkiliyeceğini de 
düşünmek zorundadõr. Tek-program uygulayan okullarda dal seçme ya da ders seçme işi 
büyük bir sorun yaratmõyabilir. Ama sömestir ve seçmeli ders sistemi uygulayan okullarda, 
her öğrencinin kendi amaç, imkân ve şartlarõna en uygun düşen derslerden oluşan bir 
eğitim plânõnõn yapõlmasõnda yardõm gereklidir. Bu safhada öğrenci, her dersin amacõnõ ve 
kendi eğitim plânõ içindeki değerini bilmek ihtiyacõndadõr. Bazõ okullar ve fakülteler, 
akademik danõşmanlar sistemiyle bu ihtiyacõ karşõlamaya çalõşmaktadõr. Her öğre- 
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tim üyesi, kendi bölümündeki bir grup öğrencinin akademik danõşmanõdõr. Öğrencinin ders 
programõnõn düzenlenmesinden, akademik kurallarõn uygulanmasõndan ve akademik 
gelişmesini yönetmekten ve denetmekten sorumludur. Akademik danõşma sisteminin 
başarõsõ, tabiatiyle, öğrencinin yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarõnõ, imkân ve şartlarõnõ, amaç 
ve plânlarõnõ, şimdiye kadarki başarõ durumunu objektif olarak bilmeye ihtiyaç gösterir. 

Verimli Ders Çalõşma ve Öğrenme 

Eğitsel rehberliğin diğer bir önemli çalõşma alanõ da, öğrencilerin girdikleri bilim dalõ 
ve derslerde başarõlõ bir gelişme sağlamalarõ için gerekli olan verimli ders çalõşma ve 
öğrenme teknik, tavõr ve alõşkanlõklarõ kazanmalarõna, derslerdeki başarõsõzlõklarõnõn 
incelenip giderilmesine yardõm etmektir. Yapõlan araştõrmalar, başarõlõ öğrencilerin bile 
yanlõş ve kusurlu ders çalõşma teknik, tavõr ve alõşkanlõklarõna sahip olduklarõnõ 
göstermektedir. Sõradan öğrencilerin çalõşma teknik, alõşkanlõk ve tavõrlarõnda daha çok 
sakatlõklar olabileceği kolayca tahmin edilebilir. Okul başarõsõzlõklarõnõn çoğunda bu ders 
çalõşma ve öğrenme teknik, alõşkanlõk ve tutumlarõ kusurlarõnõn payõ büyüktür. 

Verimli ders çalõşma derken, öğrencilerin okulda başarõlõ olmasõnda önemli rolü 
bulunan ders dinleme, ders çalõşma, ödev hazõrlama gibi çalõşmalarda ustalõk, davranõş, 
tavõr ve alõşkanlõklarõn kazanõlmasõ söz konusudur. Bunlarõn kazanõlmasõnda belli başlõ şu 
aşamalara dikkatlerin yoğunlaştõrõlmasõ lâzõmdõr : 1) Ders çalõşmaya hazõrlanma, 2) Öğ-
renmek için okuma, 3) Ders dinleme ve not tutma, 4) Sõnava hazõrlanma ve sõnav, 5) Ödev 
hazõrlama, ve 6) Kütüphaneden yararlanma. 

1) Ders Çalõşmaya Hazõrlanma 

Ders çalõşõlacak mekânõn, çalõşmayõ kolaylaştõracak şekilde düzenlenmesi ve 
çalõşacak kişinin de 'kendisini çalõşmaya hazõr bedensel ve psikolojik atmosfere sokmasõ 
lâzõmdõr. Onun için çalõşma odasõ, çalõşmaya müsait sade bir masa ve iskemle ister. 
Duvarlarda ve masada dikkat dağõtõcõ resim, biblo gibi nesnelerden sakõnmak gerekir. 
Konuşmalar, müzik, gürültü gibi dikkat dağõtõcõ çeldiriciler olmamalõdõr. Bazõ öğrenciler 
çalõşõrken radyo, pikap gibi bazõ şeyleri açõk tutarak daha iyi çalõştõklarõnõ iddia ederler. 
Bunlar dikkati dağõtõr. Az da olsa çalõşanõn kulağõ bu müzikte veya konuşmalarda 
olacağõndan konsantrasyon zayõf 
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olur. Bazõlarõ çalõşõrken bir taraftan kuruyemiş, meyve yemek ister. Bunlar da dikkati 
zayõflatõr. Dolayõsiyle öğrenmede fireler olur. Radyo vesaireden dinlenme zamanlarõnda 
yararlanabilir. 

Çalõşmaya başlamadan önce öğrenci, çalõşmasõnda gerekli olan kitaplarõ, notlarõ, 
kalemler ve cetvelleri, not alõnacak veya müsvedde yapõlacak kâğõtlarõ, ve gerektiğinde 
hemen bakmak için bir de sözlüğü masaya hazõrlamalõdõr. Bunlar çalõşõrken çalõşanõn eli 
altõnda olmazsa kişi çalõşmayõ bölüp bunlarõ almaya üşenir. Sonraya bõrakõr ama sonra da 
unutur gider. Çalõşõrken bilmediği ya da anlamõndan emin olamadõğõ bir kelimeye hemen 
sözlükte bakmalõdõr. 

Çalõşma yerinin, materyalin rahatça okunmasõna, görülmesine imkân verecek 
derecede aydõnlõk olmasõ lâzõmdõr. Aydõnlatma õşõğõ sayfadan veya çalõşõlan yerden göz 
içine yansõmamasõ lâzõmdõr. Genellikle çalõşma masasõnda bir masa lâmbasõ olur. 
Lâmbanõn yerinin yukardaki açõklamamõza göre ayarlanmasõ gerekir. Sağ elle yazanlar için 
õşõğõn sol yandan gelmesi de sağlanmalõdõr. Ders çalõşmada yumuşak õşõk yanõnda 
aydõnlatma derecesi de önemlidir. Genellikle ders çalõşmada, eldeki materyalin ayrõntõ 
derecesine göre, õşõğõn 60-100 mum arasõnda olmasõ lâzõmdõr. Fazla õşõk da az õşõk kadar 
gözü yorar. 

Çalõşma mutlaka çalõşma masasõnda yapõlmalõdõr. Bazõ çocuklar sedire veya yatak 
üzerine uzanarak çalõşmaya kalkarlar. Bu durumda okurken not alma imkânõ yoktur. Bu 
durumda okurken biraz sonra da uyuyakalmak çok muhtemeldir. 

Ders çalõşõrken uyanõk, dikkatli bulunmak gereklidir. Yani çalõşma esnasõnda bir 
miktar stres gereklidir. Onun için çalõşma iskemlesinin çok rahat, yumuşak, içine 
gömülünen cinsten bir iskemle olmamasõ lâzõmdõr. Sade ve sertçe bir iskemle tercih edilir. 

Çalõşma hazõrlõklarõndan diğer önemli bir husus da, çalõşmaya oturacak öğrencinin 
kendini bedenen ve ruhen çalõşma işine hazõrlamasõ-dõr. Çalõşmaya oturmadan önce 
beslenme, su, tuvalet, giyim gibi ihtiyaçlarõ varsa bunlarõ gidermelidir. Aksi halde, çalõşma 
işinden her sõkõldõkça bu ihtiyaçlara yönelme eğilimi ağõr basacaktõr. Öğrenci çalõşmaya, 
belli işleri tamamlamak azmiyle oturmalõdõr. Kafasõndan, başka düşünceleri atmalõ, 
kendisini yapacağõ işlere vermelidir. 

Çalõşmaya başlarken öğrenci önce günlük ve haftalõk ders programõnõ gözden 
geçirmelidir. Günün çalõşõlacak (yapõlacak) derslerini saptamalõ ve sõraya koymalõdõr. 
Hazõrlanacak ödevleri, çalõşõlacak dersleri. 
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okunacak malzemeyi belirlemeli ve elindeki çalõşma zamanõm, bu işlerdeki öncelik ve 
ağõrlõk oranlarõna göre ayarlayan bir çalõşma programõ düzenlemelidir. Öğrenilecek 
konunun yeni ve zor olmasõna, öğrenme derecesine göre konulara ayrõlacak zaman 
farklõlõk gösterebilir. Bu çalõşma programõnda belli sürelerde dinlenmeye ayrõlan kõsa 
zamanlar olmalõdõr. Meselâ bir çalõşma saati için 10-15 dakika dinlenme zamanõ 
ayarlanabilir. Kesintisiz uzun saatler çalõşmak öğrenme derecesini düşürür. Kişi, bu 
dinlenme sürelerinde müzik dinleyebilir, bir şeyler yiyip içebilir veya başka ihtiyaçlarõnõ 
görebilir. Çalõşma zamanõ, bütün dersler arasõnda dengeli bir şekilde dağõtõlmalõdõr. Bazõ 
öğrenciler, zamanlarõnõn çoğunu sevdikleri derse verir, sevmedikleri derse ise ya çok az ya 
hiç zaman ayõrmazlar. Bu yanlõş bir tutumdur. 

Öğrenci, elindeki zaman süresine ve çalõşacağõ konularõn öncelik ve ağõrlõğõna göre 
tertiplediği bu çalõşma programõnõ esas itibariyle uygulamaya kendim alõştõrmalõdõr. 
Programlõ, plânlõ çalõşmaya alõşan öğrenci yetişkinlik hayatõnda da uğraşlarõnõ düzenli ve 
başarõlõ bir şekilde yürütür. Bu alõşkanlõğõn kazanõlmasõ, hemen sağlanõverecek bir iş, 
değildir. Ders çalõşmaya bu şekilde hazõrlanma işi alõşkanlõk haline düşünceye kadar 
alõştõrmalar yapõlmalõ, öğrenciye yardõm edilmeli, gerekli noktalarda destek olunmalõdõr. 

2) Öğrenme için Okuma 

Okuma işi hayatõmõzõn çok geniş alanõnda yer alan bir faaliyettir, özellikle sosyal ve iş 
hayatõnõn bu kadar genişleyip karmaşõmlaştõğõ zamanõmõzda okunmasõ gereken çok 
malzeme vardõr. Bunlarõn bir kõsmõ çok önemli veya anlaşõlmasõ zor, bir kõsmõ da sõradan 
ya da önemsiz şeylerdir. Çok şey okumak durumunda olduğumuza göre süratli okuyup 
anlama hünerini kazanmak zorundayõz. 

Okuma Hõzõ: Okuma hõzõ, kişinin anlama hõzõna göre ne çok yavaş ne de çok hõzlõ 
olmalõdõr. Çok yavaş olursa, cümleyi okuyup bitirinceye kadar baş tarafõn anlamõ 
kaydedilebilir. Çok hõzlõ olunca da bir çok önemli noktalarõ ve ayrõntõlarõ kavramaya fõrsat 
olamayabilir. Okuma hõzõnõn, okunan materyalin ağõrlõğõna ve öğrenmenin önemine ve 
derecesine göre ayarlanmasõ gerekir. Meselâ gazetedeki sõradan bir haberi hõzlõ okumak, 
anlamada fazla bir şey kaybettirmez. Ama ders kitaplarõndan veya bir kaynak kitaptan yeni 
ve ağõr bir konunun fazla süratli okunmasõ, öğrenme oranõnõ düşürür. Ciddi malzemenin 
okunmasõnda anlama oranõnõn %80 altõna düşmesi gereklidir. 
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Öğrenci, anlamõ kaybetmeden süratli okumaya kendisini alõştõrmak zorundadõr. Okul 
seviyeleri yükseldikçe, öğrenilecek konular, okunacak materyaller gittikçe artar. 
Üniversitede daha da artar. Her ders için koca koca kitaplardan 40-50 sayfa okuma işi 
çõkar. Ayrõca kültürlü insanlar olarak bir de ders dõşõ materyaller okunmasõ lâzõmdõr. Hele iş 
âleminde yüksek mevkiler işgal ettikçe bir çok kaynaklardan birden gelen birçok bilgiler, 
belgeler, öneriler, istekler hemen gününde okunup gereğinin yapõlmasõnõ ister. Yavaş 
okuyan bir kimse bunlara yetişemez. İşler aksar, birbirine karõşõr. 

Yaptõğõmõz küçük inceleme ve gözlemlerde üniversite öğrencisinin dakikada 100-350 
arasõnda kelime okuyabildiği görülmüştür. Ayrõca, birçok öğrenciler "gõrtlak okumasõ" 
yapmaktadõr. Bu da satõrdaki her kelimeyi okumaya ve dolayõsiyle okuma süratinin 
düşmesine yol açmaktadõr. Üniversite öğrencisi, okuma hõzõnõ dakikada 500 kelimeye 
çõkarmaya gayret etmelidir. Normal okumada göz, satõrdaki bütün harf ve kelimeleri 
süpürerek görmez. Okumanõn fozyolojisi üzerinde yapõlan araştõrmalar gözün, satõrda 
"konuşlar" yaparak etrafõ gördüğünü ve cümlenin resim gibi anlamõnõ kavradõğõmõzõ 
göstermiştir. Normal kitaplarda göz, bir satõr için üç konuş yapõp satõr başõna geçer. Yavaş 
okumalarda bu konuşlarõn satõr başõna sayõsõ artar; hatta geri konuşlar yapar. Bu da okuma 
süratini ve anlamayõ düşürür. Öğrenci, kelimeleri değil satõrlarõn oluşturduğu cümlede 
"anlamõ" "zihinsel okumaya" kendini alõştõrmalõdõr. Bu da gayret ve alõştõrmalar ister. 
"Gõrtlak okumasõndan" kendini kurtarmak için, meselâ, bir kalemi dilini bastõracak şekilde 
yatay olarak õsõrõr. Dilin gõrtlak kõsmõnda hareket etmemesine ve cümlenin anlamõnõn 
resmini zihninde görerek okumaya çalõşmalõ, bu hususta alõştõrmalarõ yapmalõdõr. Okulun 
danõşma merkezinde okuma hõzõnõ artõracak diğer başka araç ve metotlar olabilir, öğrenci 
çekinmeden bunlardan da yararlanmalõdõr. 

Okuma Çeşitleri: Okuma becerisi çeşitlerinde, dikkatli okuma, paragraf okuma, satõr 
aralarõnda gezinme ve süzme gibi çeşitler vardõr. Ders kitaplarõnõn, özellikle yeni bir konuya 
ait malzemenin okunmasõnda dikkatli okuma yöntemi kullanõlõr. Her paragrafõn, her 
cümlenin anlamõ kavranõr, önemli fikirler, terimler not alõnõr. 

Paragraf okuma, genellikle bilinen bir konunun çeşitli kaynaklardan okunmasõnda 
kullanõlõr, îyi, sistemli yazõlmõş materyallerde paragrafõn öz fikri, paragrafõn ilk cümlesinde, 
başõndadõr. Bazõ yazarlarda da son cümle, fikri toplayõp bağlayan bir cümle olabilir. Onun 
için oku- 
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yucu, paragraf okumada, paragrafõn ilk cümlesini, anlam okuma suretiyle okur. Paragraf 
ortalarõna şöyle bir göz kondurur. İlk cümledeki fikrin nasõl desteklenmiş veya açõklanmõş 
olduğunu görmeye çalõşõr. Paragraf sonuna da şöyle bir göz atar. 

Gazete okurken, gazetedeki bütün yazõlarõ okumak şart değildir. Başlõklara şöyle bir 
göz atõlõr. Gerekli görülen başlõk altlarõnda satõrlar arasõnda şöyle bir gezinme yapõlõr. 
Önemli görülen paragraflar biraz daha dikkatle okunabilir. 

Süzerek okuma becerisi birçok hallerde başvurduğumuz bir beceridir. Meselâ telefon 
rehberinde bir isim ararken, sözlük kullanõrken. aradõğõmõz sayfayõ ve kelimeyi süratle 
bulmak için, ya da kitaplarda incelemek istediğimiz bir kavramõn, konunun Bulduru (fihrist) 
kõsmõna bakarak hangi sayfalarda olduğunu tesbit için listedeki gereksiz yerleri süratte 
geçerek aradõğõmõz noktaya gelince okumak, bir süzme tekniğidir. Sözlük kullanmada 
bütün kelimeleri veya telefon rehberinden bir ismi bulmada bütün isimleri okumayõz. Göz 
süratle aranan isme gelince durur. Tabii alfabetik sõrayõ veya listenin düzenini bilmek 
lâzõmdõr. Üniversite sõralarõnda bile azõmsanamayacak sayõda öğrencinin meselâ sözlükte 
sayfalarõn ve kelimelerin alfabetik sõralanõşõnõ bilmedikleri görülmektedir. Bu bilgi ve 
becerinin daha ilkokul sõralarõnda kazanõlmõş olmasõ lâzõmdõr. 

Ders Kitabõ Okuma Tekniği: Bir ders konusu, öğrenme ve okuma psikolojisi ilkelerine 
uygun bir şekilde okunmak ister. Bu hususta yazõlmõş birçok kitaplar vardõr. (Meselâ BAK: 
Morgan ve Deese, 1957; Ro-binson, 1961; Wrenn ve Kamm-Çev. H. Gürmen,1964). 
Robinson'un. SQ3R (Türkçe TSOAT) diye adlandõrõlan okuma metodu, en çok önerilen bir 
ders kitabõ okuma yoludur (Robinson, 1961). Buna Türkçe olarak TSOAT metodu diyelim: 

a) Tarama (T): Kitapta okunacak bölüme ait sayfalar yavaş yavaş çevrilip ana ve alt 
başlõklar süratle okunarak bölüm şöyle bir kuşbakõşõ gözden geçirilir. Bu suretle konu 
kapsam alanõyla bir tanõşõklõlõk elde edilir. Buna okunacak bölümü taramak (T) denir. 

b) Sorulaştõrma (S): Tarama esnasõnda ve okumaya başlarken ana ve  alt başlõklar 
üzerinde bazõ sorulaştõrmalar (S) yapõlõr. Bu başlõk ne demek istiyor? Burada nelerden 
bahsedilir? Konunun hangi yönünü kapsamakladõr? Zihinde bazõ sorularla okunan metnin 
öğrenilmesi daha çabuk, canlõ ve kalõcõ olur. 
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c) Okuma (O): Yukardaki ön hazõrlõklardan sonra Bölümün ilk başlõk altõ okunmaya 
(O) başlanõr. Okurken, başlõk altõndaki önemli fikir, terim, varsa isimler, kitabõn hemen 
yanõnda hazõr duran çalõşma defterine kõsacõk not edilir. Anlamõ bilinmeyen kelime varsa 
hemen sözlük kullanõlõr. Böylece başlõk altõnõn okunmasõ tamamlanõr. Okunurken okuma 
sürati de uygun şekilde ayarlanmõş olmalõdõr. 

d) Anlatma (A): Başlõk altõnõ okuyup bitirince durulup bu kõsõm zihnen anlatõlõr (A). 
Başlõk altõndaki fikir, terim, kelime bilgi dağarcõğõna yerleştirilmiş olur. Tam öğrenilmemiş 
fikir, terim, kelime için metne tekrar bir göz atõlabilir. Anlaşõlmamõş yer varsa tekrar okunur. 
Bundan sonra diğer alt başlõğõn okunmasõna geçilir. 

e) Tekrar (T): Bölümdeki bütün alt başlõklar, yukarda belirtilen şekilde okunup 
Bölümün okunma işi bitirilince kitap kapatõlõr. Bölümün öğretmek istediği temel bilgi, 
ünitelerin anafikirleri, temel kavramlar, terimler, ünitelerin birbirine bağlanõşõ ve anafikrin 
desteklenişi dikkate alõnarak bölümdeki bilgi tekrarlanõr (T). Hatõrlanamayan ya da 
tereddüde düşülen yerler için kitaba veya notlara tekrar bakõlõr. Az öğrenilmiş yerler varsa 
tekrar okunur. 

TSOAT okuma ve öğrenme tekniği başlangõçta öğrenciye zor görülebilir. Ama öğrenci 
bu tekniği bir kere 'kavrayõp uygulama alõşkanlõğõ geliştirince, bunun öğrenme ve hatõrlama 
derecesinde ne kadar çok ekonomi sağladõğõnõ görecek ve kendisine öğrenme işi için daha 
çok zaman kalmõş olduğunu anlayacaktõr. Bu okuma ve öğrenme tekniği, sõnõf-öğretmeni 
veya danõşman desteğinde alõştõrmalarla çalõşma alõşkanlõğõ haline getirilmek ister. 

3) Ders Dinleme ve Not Tutma 

İyi bir dinleyici olmak, sosyal ilişkilerimizde de önemli bir davranõş tarzõdõr. Özellikle 
yeni bir öğrenme durumunda konunun özünü ve ayrõntõlarõnõ kavramak için sõnõfta öğrenci, 
uyanõk bir dinleyici olmak durumundadõr. 

İyi bir dinleyici, konuşanõn sadece sözlerini anlamak değil, onun mimik ve jestlerini, 
ses tonunu da beraberce değerlendiren kimsedir. Onun için öğrenci, sõnõfta, hocayõ iyi 
duyabilecek ve iyi görebilecek bir yere oturmalõdõr. Hocanõn açõkladõğõ fikirleri, onun cümle, 
ses tonu, mimik ve jestleriyle beraber değerlendirip kavrarsa, daha etkili öğrenmiş olur ve 
bu şekilde kavranan bir öğrenme de daha kalõcõ olur. Hocanõn 
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vurguladõğõ fikirlere, kavramlara, kanõt ve araştõrmalara çok iyi dikkat etmelidir. Çok 
muhtemeldir ki hocanõn sõnavlarda soracağõ sorular bu vurgulananlar üzerinde olacaktõr. 

Ders verilirken öğrenci, kafasõnõ hayallerle meşgul etmemeli; hocanõn vurguladõğõ 
fikirleri, cümleleri, kavramlarõ, terimleri, verdiği kanõt ve araştõrmalarõ 'birbirleriyle ilişki 
kuracak şekilde uyanõk olarak takip etmelidir. Hocanõn anlattõklarõ nasõl olsa ders 
kitabõmõzda vardõr diyerek konuşulanlara dikkatsizlik etmemelidir. Çünkü sõnõfta yapõlan 
açõklamalar, verilen canlõ örnekler, başka alanlarla kurulan bağlantõlar kitapta olamaya bilir. 
Derste hoca konuyu daha etraflõ açõklar. Anlaşõlmayan yerleri daha canlõ ve somut şekilde 
açõklar. 

İyi bir dinleyici olmak demek, suskun oturmak demek değildir. Öğrenci, dersi canlõ 
olarak takip ederken, anlamadõğõ ya da önceki fikirlerine yatkõn gelmeyen veya boşluk 
gördüğü noktalarõ hocaya sormalõ, kendi görüşünü açõklamalõ, tartõşmaya uygun gördüğü 
noktalarda katõlmalõdõr. Başka öğrencilerin sorduğu sorulan ve açõklamalarõ da aynõ 
canlõlõkla takip etmelidir. Çünkü kendisinin aklõna gelmeyen hususlar, başka öğrencilerce 
ortaya getirilmekte olabilir. Onlara verilen cevap ya da karşõ açõklamalar, daha öğretici, 
öğrenilen pekiştirici olabilir. 

Ders verilirken öğrenci not alma ihtiyacõndadõr da. Yalnõz, hocanõn ağzõndan 
çõkanlarõn durmadan yazõlmaya kalkõlmasõ iyi bir not alma yolu değildir. Yazarken söylenen 
fikirlerin anlamlan kaydedilebilir. Kopukluklar hasõl olabilir. Onun için öğrenci, şematik not 
almasõnõ, ve kelimeleri, cümleleri şifre gibi kõsaltarak yazmasõnõ öğrenmelidir. Bir derste 
veya konferansta, konuşmacõnõn ana konusu, konuşmadaki amaç iyi saptandõktan sonra, 
bu anafikrin etrafõndaki yardõmcõ fikirler, misaller, ispatlar kõsaltõlmõş kelime ve cümleler 
halinde kõsaca ve süratle yazõlõp konuşma izlenmeye devam edilmelidir. 

Derste veya konferansta alõnan bu notlar, şema halinde olmalõdõr. Bu suretle anafikir, 
yardõmcõ fikirler, misaller daha iyi belirmiş ve akõlda kalmõş olur. Derse veya konferansa 
başlarken, not alõnacak sayfanõn sağ üst köşesine tarih atõlõr; çizgi çekilip altõna dersin adõ 
yazõlõr. Üst satõrõn ortasõna konu yazõlõr. Eğer konferans ise, konferansçõnõn adõ da ayrõca 
kaydedilir. Ders veya konuşma ilerledikçe, anafikirler, anafikri destekleyen temel ve 
yardõmcõ fikirler, misaller, kavram ve terimler kõsaltõlmõş kelime ve cümleler halinde şöyle 
not edilir: 
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KONU 
Konuşan Tarih/Ders 

A.  Giriş, Konunun anatemasõ 

1.  Alt fikir 

a. Alt fikirler içinde açõklama, örnek, kavram, terim  

b.  Alt fikirler içinde açõklama, örnek, kavram, terim 

2. Alt fikir a...  

b... 

B.  Konunun diğer bir yönü 

1. Alt fikir a...  

b... 

2.  Diğer bir alt fikir  

a...  

b... 

3.  Diğer bir alt fikir  

a...  

b...  

C.  ........ 

Bu şekilde şematik not almada, tam cümle yazmaya gerek yoktur» Kelimeleri uzun 
uzun yazmaya gerek yoktur. Meselâ "ultraviole õşõnlarõ" yerine "UVI" yazõlabilir. "Öğretmen" 
kelimesi "Öğt" şeklinde kõ-saltõlabilir. Belirtilen fikir, hatõrlatõcõ mahiyette kõsacõk ve şifre gibi 
veya iki harfe indirgenmiş kelimelerle not edilir. Bu notlar, akşam ders çalõşma zamanõnda 
gerekirse daha açõk hale getirilir; bazõ cümleler ve kelimeler tamamlanõr. Kelime 
kõsaltmalarõnõ her öğrenci kendine göre yapabilir. Bazõ fikir ve kavramlarõn da basõnda ve 
yaygõn olarak kullanõlan kõsaltõlmõş halleri zaten vardõr. Meselâ TBMM gibi. 
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Ders çalõşõrken bu notlardan yararlanõlõr. Bazõ öğrencilerin başkalarõnõn tuttuğu 
notlarõn fotokopilerini alarak yararlanmaya çalõştõklarõ görülmektedir. Bu çok hatalõ bir 
yoldur. Çünkü yukardaki açõklamalardan da anlaşõlmõş olacağõ gibi, not alma işi, tamamen 
kişisel anlayõş ve bilgiye dayanan bir husustur. Başkasõnõn notu, notu alana ifade ettiği 
bilgi ve kavramlarõ, başkalarõna aynõ şekilde iletmez. 

4) Sõnava Hazõrlanma ve Sõnav 

Sõnav, bir bakõma, okutulan konularõn öğrenilme derecesinin değerlendirilmesi 
aşamasõdõr. Dolayõsiyle iyi öğrenilmemiş yerlerin öğrenilmesine fõrsat veren bir yaşantõdõr. 
Öğrenci, her gün derslerine yukarda açõklanan şekilde çalõşmõş olursa, sõnava 
hazõrlanmak, zaten öğrenilmiş konularõ bir çeşit tekrarlamak, hafõza tazelemek demektir. 
Onun için sõnava hazõrlanma işini, dersi ihmal edip edip de sõnavõn bir gün öncesine 
bõrakmamak lâzõmdõr. Sõnavdan önceki gece yapõlan çalõşma, ayak üstü alelacele tõkõnmak 
gibidir. Birçok noktalar iyice öğrenilmeden, yarõm yamalak bir öğrenme ile sõnava girmek 
demektir. Hatta o gece, sõnava hazõrlanmak için alelacele konularõ okumak için 
sabahlamak, verimsiz bir "sõnava-hazõrlanma" yoludur. Uykusuz, zihin fonksiyonu ya-
vaşlamõş, düşük enerjili bir halde sõnava girmek, başarõyõ düşürür. Öğrenci, uykusunu 
almõş, dinlenmiş, bedensel ihtiyaçlarõ giderilmiş ve sağlõklõ bir durumda sõnava girmelidir. 
Çalõşmaya zaman yetişmediği için sabahlamõş ve kahvaltõ bile yapamadan aç aç sõnava 
giren kimsenin başarõ şansõ tehlikededir. 

Öğrenci, sõnavõ, öğrenme fõrsatõnõn bir başka yöntemi olarak görmeli ve 
heyecanlanmadan sõnava katõlmaya kendini alõştõrmalõdõr. Heyecanlõ olduğunu hissederse, 
şöyle bir rahat oturmalõ, birkaç kere derin nefes alõp bõrakarak kendini yatõştõrmalõdõr. 

Sõnava, sõnavda kullanõlacak kalemler, silgi, cetvel, müsaade ediliyorsa hesap 
makinesi gibi gerekli araç gereçler elinin altõnda olarak katõlmalõ; daima yedek kalemler 
olmalõ; etraftan kalem, silgi, cetvel isteyerek zaman kaybetmemeli; etrafõ ve sõnav yapanõ 
rahatsõz etmemelidir. 

Sorularõ cevaplandõrmaya başlamadan önce, öğrenci, cevaplarõn yazõlacağõ kâğõda 
adõm, numarasõnõ, günün tarihini yazmalõ; özellikle kompozisyon tipi sõnavlarda sorularõn 
neyi sormakta olduğunu iyice anlamalõ, yanlõş anlamalara fõrsat vermemek için soruyu iki 
kere okumalõ, sorudaki anahtar ibare ve kelimelerin altlarõnõ çizerek istenen cevabõ 
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düşünmeye başlamalõdõr. Verilecek cevabõn kapsamõ ve planõ zihinde tasarlanõrken 
cevapta yer almasõ gereken fikir, kavram, terim, kanõt gibi hususlarõn soru yanma kõsa kõsa 
not edilmesinde büyük yarar vardõr. Çünkü cevap yazõlmaya başlanõnca bazõ önemli 
noktalar unutulabilir. 

Cevaplar, kõsa cümleler halinde ifade edilmeli; belirsiz veya yanlõş kelimeler 
kullanõlmamalõ; yazõ okunaklõ ve sayfa ferah, tertipli olmalõdõr, ifadede, imlâ kurallarõna 
dikkat edilmeli, moda veya tekerleme kelime ve ifadelerinden sakõnmalõdõr. Cevap 
kâğõdõnõn alt, üst ve sol kenarlarõnda ferah yer bõrakmalõdõr. Cevabõn puanõ bu kenara 
yazõlõr. Değerlendiren isterse buralara eleştiri notu koyabilir. 

Sõnav sorulan cevaplandõrõlõrken, sõnav süresi sorulara paylaştõrõl-malõ; 
cevaplandõrma süresince saat gözden kaçõrõlmamalõdõr. Cevaplar bittikten sonra öğrenci, 
yazdõklarõnõ süratle gözden geçirmeli; yanlõş ifadeler varsa düzeltilmeli, eksikler 
tamamlanmalõdõr, öğrenci erken verip cõlkõna (kompleksine kapõlmamalõdõr. Yaptõğõmõz iki 
araştõrmada, sõnav kâğõdõnõ erken verip çõkmakla basan notu arasõndaki korelasyon negatif 
ya da sõfõra yakõndõr (Tan, 1991). 

Öğrenci, sõnavdan çõktõktan sonra, o sorularõn cevaplarõnõ kitap ve notlarõndan kontrol 
edip kendi verdiği cevaplarla karşõlaştõrmalõdõr. Bu suretle öğrenci hem birçok noktalarõ 
yeniden öğrenme, öğrendiklerini pekiştirme fõrsatõnõ bulmuş olacak ve hem de kendisini 
realist olarak değerlendirmesini öğrenecektir. Böylece sõnav, iyi bir öğrenme ve realist 
eleştiri yöntemi olmaktadõr. 

5) Ödev Hazõrlama 

Derslerde, bazõ konularõn daha iyi kavranmasõ, öğrencilerin bir konuyu araştõrma, 
fikirlerini tertipleyip rapor haline getirebilme becerileri kazanmalarõnõ, derslerde aktif 
öğrenmelerini sağlamak amacõyla ev ödevleri verilir, ödevler de derste başarõnõn (bir 
parçasõdõr. Derslerine muntazam çalõşan öğrenciler bu çeşit ödevleri de zamanõnda yapõp 
gününde teslim ederler. 

Ödevlerin lâyõkõ şekilde yapõlabilmesi için, bir kere, ödev konusu, amacõ, kapsamõ 
iyice anlaşõlmõş olmalõdõr, öğrenci, ödevin teslim tarihini takvimine not eder. Konuyu 
kafasõnda tasarlamaya başlar. Gerekli 

Hasan Tan. Sõnav Kâğõtlarõnõ Veriş Sõrasõ ile Basan Puanõ Arasõnda Bağõntõ. 
Yayõnlanmamõş Araştõrma, 1991. 
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kaynaklan (kütüphanede ve elinin altõnda olan) belirler ve bunlarõn okunup not alõnmasõ 
için program yapar. Ödev için verilmiş süreyi iyi plânlar, "ödev teslimine daha çok zaman 
var" deyip asmaz. Okuma ve ödevi hazõrlama için iyi bir takvim ve plân yapar. 

Konuyu zihninde bir süre şekillendirdikten sonra ödev için bir plân yapar ve bu plânõ 
kâğõt üzerine koyar. Yazma safhasõnda, okumalardan çõkardõğõ notlarõ önüne koyar. Kâğõt 
üzerindeki ödev plânõna göre bunlarõ gruplandõrarak yazmaya başlar. Fikirler, bir plân ve 
mantõk içinde geliştirilir. Ödevde anabaşlõklar, alt başlõklar iyi belirlenir ve belirgin bir 
şekilde yazõlõr. Ödev sayfalarõ muntazam bir tertip içinde olmalõ ve temiz bir şekilde 
yazõlmalõdõr. Kapak sayfasõnda konu adõ, hangi ders için hazõrlandõğõ, hazõrlayanõn adõ ve 
numarasõ ve tarih yer almalõdõr. Sayfalar numaralanmõş olmalõdõr. Ödev sayfalarõ 
dağõlmayacak şekilde tertiplenmeli ve gününde hocaya teslim edilmelidir. 

6) Kütüpaneden Yararlanma 

Okulda kütüpane, öğrenme için dersaneler kadar önemli bir yerdir. Birçok eski ve 
yeni bilgi kaynaklan oradadõr. Öğrenci, bu kaynaklarõn mahiyetlerini, yerlerini ve bunlardan 
nasõl yararlanacağõnõ iyi bilmelidir ki okul çalõşmalarõnda ve ders dõşõ okumalarõnda 
onlardan yararlanabilsin. 

Kütüpanelerde kitaplarõn bir tasnif ve numaralandõrma şekli vardõr, öğrenci, bu tasnif 
sistemini bilirse aradõğõ kitabõ zaman kaybetmeden bulur. Kütüpanelerde sözlük, atlas, 
ansiklopedi, katalog gibi kaynak kitaplar vardõr. Bunlar kütüpane dõşõna çõkartõlmaz. Bir de 
sayõsõ az fakat çok kullanõlan kaynak kitaplar vardõr. Bunlar, normal kitaplardan daha kõsa 
süreler için dõşarõ verilebilir. Kütüpanelerde bir de süreli (periodik) yayõnlar vardõr. Belli bilim 
dallarõna ait meslek dergileri, genel dergiler gibi. Çoğu hallerde en yeni bilgi ve araştõrmalar 
bu dergilerde olur. öğrenci, hangi konuyu hangi kaynaklarda bulabileceğini öğrenmeye 
çalõşmalõ; gerektiğinde hocalarõndan, kütüpaneciden yardõm istemelidir. Müsait 
zamanlarõnda da kütüpanede dergileri, kitaplarõ karõştõrmalõ, kütüpanenin imkânlarõnõ, 
kaynaklarõn kapsamlarõnõ tanõmaya çalõşmalõdõr. 

İyi ders çalõşma becerileri, her dersin tabiatõna, konunun niteliğine göre değişebilir. 
Bu sebeple, özellikle orta öğrenimde, her ders öğretmeni, kendi dersine nasõl çalõşõlmasõ 
lâzõm geldiğini, ders çalõşõrken nelere dikkat etmek gerektiğini, önemli kavram ve terimlerin 
ne yolda 
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öğrenilmesi gerektiğini.... vb. daha ders yõlõ başõnda öğrencilerine açõk-lamalõ ve bir iki ders 
saatini bunlarõn uygulamasõna ayõrmalõdõr. 

Genellikle her ders yõlõnõn başlarõnda, verimli ders çalõşma yollarõ, süratli okuma, 
derste iyi dinleme ve not alma, sõnavlara hazõrlanma ve sõnavlarda başarõlõ olma üzerinde 
bir seri konuşmalar ve uygulamalar düzenlenebilir. Bu konular, daha ziyade, anadili ve 
edebiyat öğretmenlerince yönetilir.1 Kütüphanedeki kaynak kitaplardan nasõl yararlanõ-
lacağõ, bir konu incelenirken başvurularak kaynaklarõn nasõl saptanacağõ. .... gibi konular 
bu seri seminer ve konferanslarda incelenmelidir. İyi ders çalõşma metotlarõnõn en iyi 
öğretilebileceği saatlerin belirlenmesi, tabiatiyle, okulun şartlarõna göre ayarlanacak bir 
husustur. Ama sõnõf öğretmenliği saatleri bu iş için kullanõlabilir. Basan seviyesi yüksek 
okullardan her beşinden dördünde "verimli ders çalõşma teknikleri" üzerinde okul 
programlarõnda ders olduğu görülmüştür (De Fores ve Brown, 1961). Bu ders, sistemli bir 
derstir ve diğer dersler gibi eğitim programõnõn normal bir parçasõdõr. 

Başarõsõzlõk Onanõnõ (Kusurun Giderilmesi) 

Öğrencilerin derslerdeki başarõsõzlõklarõ, sadece ders çalõşma teknik ve 
alõşkanlõklarõndaki hatalardan gelmez. Öğrenciler, kendi genel ve özel yetenekleri ile ilgili 
ve orantõlõ olmayan bir dala veya derse girmiş olabilir. Okula devam edişleri gerçek bir arzu 
ve belirgin bir amaca dayanmamakta olabilir. Gerekli ilgi ve motivasyona sahip 
olmayabilirler. Anne baba zoru ile okula devam eden öğrencilerde bu hal çok görülür. 
Öğrencinin amacõ ile okuduğu dersler arasõnda bir ilişki bulunmayabilir, ya da öğrenci bu 
ilişkiyi görmemiş olabilir. Danõşman, öğrenciyle girişeceği psikolojik danõşmada, bu durumu 
kolayca ortaya çõkartabilir ve danõşma görüşmelerinin hedefim ona göre ayarlõyabilir. 

 
1 Okullarõmõzda öğretmenlerimizin çoğu, verimli ders çalõşma metotlarõ ve alõşkanlõklarõ 
hakkõnda fazla bilgi sahibi görünmemektedirler. Bu sebeple, öğrencilerine verebilecekleri fazla 
malzemeleri olmayabilir. Bu konuda kendi aralarõnda seminerler yaparak ve Türkçede çõkmõş 
bazõ yayõnlan inceliyerek kendilerini yetiştirebilirler. Profesör Haldun Gürmen tarafõndan 
dilimize çevrilmiş olan Wrenn ve Larsen'in Verimli Çalõşma adlõ broşürü öğretmenlerimize 
tavsiye edilebilir. Bizim yukarõdaki sayfalarda verdiğimiz bilgilerin de haylice işlerine 
yarayacağõnõ umarõz. 
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Öğrencilerin başarõsõzlõğõ, bazõ hallerde okuma, yazma, konuşma, kelime hazinesi 
darlõğõ, terim ve kavramlar, aritmetik gibi bazõ araç dersler ve becerilerdeki kusurlardan, 
eksikliklerden ya da temel zayõflõğõndan ileri gelebilir. Öğrenci kelimeleri ters okuyabilir. 
Bazõ terim ve kavramlarõn anlamlarõ kafasõna yanlõş girmiş olabilir ya da onlardan hiç 
haberdar değildir. Temel derslerde yetişmeden gelmiş olabilir. Sözlük kullanmasõnõ 
bilmeyebilir ya da sözlük açmaya üşenebilir. Bu gibi hallerde özel olarak yetiştirici sõnõflar 
ya da kurslarda öğrencilerin eksikliklerini gidermelerine, kusurlarõnõ düzeltmelerine yardõm 
edebilir. 

Yeteneklerin Erken Keşfi 

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin erken keşfedilmesi ve onlarõn üstün ve özel 
yeteneklerini doyuracak ve geliştirecek uygun bir öğrenim plânõna girmelerine yardõm 
edilmesi de bir eğitsel rehberlik hizmetidir. Okulun öğrenci nüfusuna oranla, sayõlarõ az 
olan bu üstün yetenekli öğrencilerin, kabil olduğu kadar erken teşhis edilerek rehberlik 
danõşmasõna alõnmasõ ve bunlarõn üstün yeteneklerine uygun dersler ve ders -dõşõ 
faaliyetler ile gelişmelerine yardõm edilmesi gereklidir. 

Bazõ Yaklaşõmlar 

Buraya kadar açõklanan bütün eğitsel rehberlik faaliyetlerinin yapõlabilmesi için 
rehberlik programõ, öğrenciler, öğrenim kurumlarõ, ve çocuklarõn öğrenim sorunlarõ 
hakkõnda bilgi toplamak zorundadõr. Kişi hakkõnda toplanan bilgiler, öğrencinin toplu 
dosyasõnda yer alõr. öğrenim kurumlarõ hakkõnda toplanan bilgiler, okullarõn ders ve giriş 
şartlarõnõ gösteren yayõn ve kataloglar toplanõp okul kütüphanesinde ya da öğrencilerin 
kolayca yararlanmasõna imkân veren bir yerde, "tasnif edilmiş, bir biçimde tutulur. Bu 
bilgilerin tazeliklerini korumasõna dikkat edilir. Yâni yeni değişmeler oldukça, eski bilgileri 
kaldõrarak yenileri konur. Tasnif edilen bu bilgiler için 'kütüphanelerde kullanõlan kardeks 
kartlarõ hazõrlanõr. Bu bilgiler, yalnõz yazõlõ materyal halinde sunulmakla kalmaz, çocuklara 
zaman zaman sözlü olarak da açõklanõr. Çünkü bazõ çocuklarõn yazõlõ materyali okuma ve 
inceleme zorluklarõ olabilir (Humphreys, Traxler ve North, 1960, s. 254). 
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Ders yõlõ başõnda öğretmen okutacağõ dersinin genel hatlarõnõ açõklamalõ; bu dersle 
ilgili diğer dersleri, dersin hangi meslekler ve çalõşmalar için gerekli olduğunu belirtmelidir. 
Bu derse çalõşma yollarõ ve alõşkanlõklarõnõ öğretmeli; kütüphanedeki bu dersle ilgili belli 
başlõ kaynaklarõ ve bunlardan nasõl yararlanõlacağõnõ açõklamalõdõr. Dersini yürütürken de 
ana terim ve kavramlarõn öğrencilerce tam kavranmõş olmasõnõ sağlamalõdõr. Bütün bu 
çabalar, öğretmen tarafõndan yürütülen bir eğitsel rehberlik yardõmõdõr. Okulun psikolojik 
hizmetler programõ, bu çeşit rehberlik gayretlerini yõllõk programõnõn temel öğelerinden biri 
haline getirmelidir. 

Eğitsel rehberlik, yalnõzca orta öğretim okullarõna ya da yüksek öğretim kurumlarõna 
has bir çalõşma değildir; bütün okul seviyelerinde yapõlmasõ gerekir, ilkokullarda, çocuğun 
öğrenim hayatõna uyumu, sõnõf ve okul arkadaşlarõ içinde uygun davranõş yollan, okul 
projelerinde diğer arkadaşlarõ ile işbirliği içinde çalõşma, okul kurallarõna uyma, ilkokuldan 
sonra gidebilecek okullar, çocuğun ders içinde karşõlaştõğõ güçlüklerden kurtulmasõna 
yardõm gibi konularda çocuğun olgunlaşma seviyesine göre eğitsel rehberlik yapõlõr. 

Eğitsel rehberlik, öğrenci velilerine de uzanõr. Meselâ, okula yeni başlõyan çocuklarõn 
verileri, okulu nasõl ziyaret edebilecekleri, okul çalõşmalarõnda evde çocuğa nasõl yararlõ 
olabilecekleri, iyi ders çalõşma alõşkanlõklarõ geliştirmede eve düşen çabalar, çocuğa okulu 
ve öğrenmeyi sevdirme yollarõ gibi konularda aydõnlatõlõr. Bu konularda velilerle grup 
konuşmalarõ yapõlõr. Daha yukarõ okul seviyelerinde, velilerle grup toplantõlarõ yapõlarak 
okulun genel amaçlarõ, çalõşmalarõ, okulda öğrenciler ve veliler için mevcut hizmet ve 
kaynaklar, okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetler ve benzeri konular konuşulur. Öğrencinin 
öğrenim plânõ ve o plâna uygun hazõrlanmasõ üzerinde danõşman-öğrenci-veli üçlüsü 
halinde eğitsel danõşma yapõlõr. Bu suretle taraflar birbirlerini daha iyi anlõyarak en uygun 
bir plânõn gerçekleşmesi sağlanõr. Çocuk ve velisi arasõnda fikir ve arzu ayrõlõklarõ en aza 
iner. 

Her okul seviyesinin ilk başõnda, "okul ve çalõşmalarõnõn tanõtõlmasõ" için bir duruma 
alõştõrma (oryantasyon) yapõlõr. Son sõnõfta ise daha yukarõ okullarõ tanõtmak için bahar 
aylarõnda bir "okullar günü" düzenlenir; üst okul ziyareti yapõlõr. Bu oryantasyon faaliyetleri, 
gereken noktalarda ana babalarõ da içine alõr. Görülüyor ki eğitsel rehberlik, okula girecek 
öğrencilerle başlayõp, bütün okul süresince okulu bitirme sonuna kadar devam eder. 
Öğrencilerden velilere kadar uzanõr. 
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B. MESLEK REHBERLİĞİ 

Öğrenim seçimi, meslek seçimi ve eş seçimi, hayatõn üç önemli kararõdõr. Bu üç 
karar, bireyin hayat tarzõnõ ve bütün hayatõnõn akõşõnõ temelden etkileyen kararlardõr. 

Seçilen bir meslek, bireyin a) hayatõ boyunca devamlõ bir iş sahibi olup olmamasõnõ; 
b) hayatõnda başarõlõ bir insan olup olmamasõnõ; d) hayatõ boyunca yaşõyacağõ çevrenin 
niteliklerini ve yerini; e) ailenin gelirini ve geçim tarzõnõ; f) işini hoşlanarak yapõp 
yapmamasõnõ; g) sorumluluk duygusu olan bir iş adamõ olup olmamasõnõ; h) hayattan ge-
nel olarak doyum sağlayõp, mutlu olup olmamasõnõ belirleyecek derecede önemlidir (BAK: 
Hoppock, 1957, I. Bölüm). Ohalde, hayatõn bu kadar önemli bir cephesinde bireye sistemli 
bir şekilde yardõm etmek gerekir. 

Meslek rehberliği, bireyin mesleklere ve meslek seçimine ait problemleri ile uğraşan 
rehberlik ve danõşma faaliyetleridir. Meslek rehberliği ve danõşmanõn .klasikleşmiş tarifi 
şöyledir : Bireyin kendine bir meslek seçmesi, bu mesleğe hazõrlanmasõ ve bu mesleğe 
girerek orada ilerlemesinde girişilen rehberlik ve danõşma hizmetleridir (NVGA, 1937). 
Sonralarõ bu tanõm bazõ yazarlarca, meslek seçiminin psikolojik cephesi yönünden, yâni 
meslek seçme işinin belli bir zaman gelince verili-veren bir karar olmayõp, bir meslekler 
görüş ve anlayõşõ gelişmesine ait bir oluşum (süreç) olmasõ yönünden yeterli 
bulunmamõştõr. Şöyle bir tanõm önerilmiştir: Meslek rehberliği, bir bireyin kendisi ve iş 
dünyasõndaki yeri hakkõnda yeterli bir fikir geliştirmesine ve bunu kendini tatmin edecek ve 
topluma yararlõ olacak bir şekilde gerçekleştirmesine yardõm etme oluşumudur (Süper, 
1957, s. 197). Şüphesiz bu tanõm, meslek seçiminde, karmaşõmlõ bir bütün olan bireyin 
bedensel, sosyal, ve psikolojik niteliklerini dikkate almasõ ve bu karmaşõmlõ şartlar içinde 
karmaşõmlõ bir oluşum olan meslek seçiminde bireye yardõmõ hedef tutmasõ bakõmõndan 
daha bilimsel bir tanõmdõr. Birinci tarifi de, küçük bir ekleme ile herkesin rahatça 
kavrõyabileceği popüler bir tanõm haline getirebiliriz: Meslek rehberliği, bir bireyin kendi 
nitelik ve şartlarõm kavrõyarak onlara en uygun bir mesleği seçmesi, bu meslek için 
hazõrlanmasõ ve bu mesleğe girerek orada başarõyla ilerlemesi oluşumuna yardõm 
faaliyetleridir. Bu oluşum, bireyle beraber olgunlaşarak devam eden bir oluşumdur. 
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Bu tanõma göre, a) bireyin kendini tanõmasõna, b) meslekleri, özellikle seçeceği 
mesleği etraflõca tanõmasõna, ve c) kendisindeki nitelik ve şartlar ile mesleğin gerekimlerini 
birbirine uyumlamaşma yardõm etmek lâzõm gelmektedir. Yâni hem bireyin hem de 
mesleklerin sistemli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Meslek danõşmasõ yoluyla, bi-
rey ve mesleklere ait bilgilerin birbirine en iyi şekilde uyanõnõ bularak meslek seçmesine 
yardõm edilir. 

Meslek seçimi ve bir mesleğe girme, genel hatlarõ ile, insan hayatõnda psikolojik bir 
gelişme sonucudur. Daha küçük yaşlardan başlayõp gelişerek son ergenlik çağlarõnda ve 
daha sonra şekil kazanõr, somutlaşõr. Meslek seçimi yönünden büyüyüp gelişme, 
bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişmelerle çok yakõndan ilişkilidir. Çocuk, 
büyüyüp öğrendikçe, yeni ilgi alanlarõ geliştirir; bazõ alanlardaki ilgilerini de derinleştirir. 
Yaşadõkça, öğrendikçe yeni tecrübe ve hünerler kazanõr. Çevresindeki ve hayatõndaki 
yetişkinlerin çalõşmalarõnõ gözlemler. Geliştirdiği yeni bedensel ve bilişsel hünerlerden bu 
uğraş hayatõnda nasõl yararlanõldõğõnõ görür, öğrenir. Bunlar, meslek kavramõnõn ve 
ihtiyacõnõn gelişmesinde temel başlangõçtõr; meslek gelişmesinin ilk aşamasõnõ oluşturur. 

Çocuk, daha küçük yaşlarda evde aile üyelerinin ve aile çevresindekilerin yaptõklarõ 
işleri görür; onlarõ oyunlarda taklit eder. Bu devre çocuğun meslek taklitleri yaptõğõ devredir. 
Orta ve son çocukluk yõllarõnda kendini en çok etkiliyen durumlarla ilgili bazõ meslek 
fantazileri kurar. Bazan doktor, bazan arabacõ, bazan öğretmen, polis ve futbolcu, bazan 
postacõ veya pilot olmak ister. Ama bu meslek adlarõ geçicidir. Sõkça değişir. Meslek 
gelişmesinde bu devre fantazi devresidir, ilk ergenlik devresinde hayatta bir iş tutmak 
gereği hakkõnda biraz daha bilinçlenir. Ama gene de meslekler hakkõnda romantiktir. 
Tarihte, sporda ya da yakõn çevresinde hayranlõk duyduğu bir kahramanõn, önemli bir 
kişinin mesleğine yönelir. Hareketli, prestijli, çarpõcõ meslekler onun ilgisini daha çok 
çekmektedir. Bu romantik meslek ilgisi, orta ergenlikte biraz daha realitelere doğru yönelir. 
Bu dönemdeki meslek alâkalarõ daha bilinçli ve süreklidir. Ama gene de çabuk değişmelere 
açõktõr. Bu dönem, realiteye yönelik dönemdir. Genç, bazõ meslekleri daha ciddi olarak 
düşünmeye; bu meslekler karşõsõnda kendini denemeye ve değerlendirmeye başlar. Son 
ergenlik çağõnda ise genç, meslek seçme işiyle daha ciddi ve bilinçli şekilde ilgilenmektedir. 
Kendi yetenek ve imkânlarõnõ, mesleğin gerekimlerini ölçüp tartar. Gencin meslek alâkalarõ, 
bazõ mesleklere doğru daralmõş ve yoğunlaşmõştõr. Bir veya bir iki 



124 

mesleğe karşõ yoğunlaşmõş olan bu meslek alâkasõ daha sürekli ve kalõcõdõr. Bu devre, 
realist meslek ilgileri devresidir. Bu dönemin sonuna doğru genç, artõk bir meslek 
üzerinde karar kõlõp kendini o mesleğe hazõrlama gereği içindedir. Bütün bu meslek seçme 
gelişimi safhalarõnda bireye psikolojik yardõm gerekir. 

Danõşman, çocuktaki gelişmenin çeşitli yönleri arasõndaki yakõn ilişkileri ve 
bağõmlõlõklarõ bilen bir meslek adamõ olarak, bu yöndeki değişmenin diğer yönler 
üzerindeki etkisinden haberdardõr. Bu değişmeleri ve sonuçlarõnõ çocuk yönünden 
anlamlandõrõr. Çocuk gelişmesinin çeşitli aşamalarõndaki gelişme niteliklerini yakalayõp 
ortaya koyar. 

MESLEK SEÇMEDE ROL OYNAYAN ÖNEMLİ FAKTÖRLER 

Daha önce de işaret edilmiş olduğu gibi, meslek seçme işi çok yönlü ve karmaşõmlõ 
bir gelişmedir. Bu karmaşõmlõ gelişimi etkileyen aile; ilişkide bulunulan kimseler; kişinin 
hayran olduğu kişi ve kahramanlar; tahsil durumu; ailenin sosyo-ekonomik seviyesi gibi 
sosyolojik faktörler; bireyin psiko-sosyal ihtiyaçlarõ, değerler sistemi, ilgileri, egosu (benliği), 
genel ve özel yetenekleri ve kişilik nitelikleri gibi psikolojik faktörler; bölgenin özellikleri ve 
iş imkânlarõ; işin mevcudiyeti ve arz-talep durumu; bireyin yaşantõlarõna giren tesadüfler 
vardõr. Bunlarõn, her birinin durumuna göre ayrõ önem ve etkisi mevcuttur. Bunlarõ hatõrda 
tutarak, birey ve ona uygun olacak meslekler incelenmelidir. 

BİREYİN NİTELİKLERİ 

Kişinin İncelenmesi 

Kişinin nitelikleri ile mesleğin gerekimlerinin birbirine uygun düşmesini sağlamak, 
meslek danõşmasõnõn ana hedefidir. Birey, şu noktalardan incelenmelidir: 

1) Bireyin fiziksel özellikleri 

a. Cins, yaş, boy, ağõrlõk  

b. Sağlõk durumu  

c. Gelişme ve büyüme özellikleri  

d. Enerjiklik durumu  

e. Görünüşü, ses tonu  

f.  Bedensel özellikleri, arõzalarõ 
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2) Kişilik (Psikolojik) Özellikleri 

a. Zekâ durumu 

b. özel yetenekleri 

c. Tavurlarõ, ilgileri, değerler sistemi 

d. ihtiyaçlarõ, amaçlarõ, umularõ, motivasyon seviyesi 

e. Heyecansal dengesi ve duygusal olgunluğu 

f. Sosyal olgunluk derecesi 

g. Kõlõk, kõyafet, temizlik ve tertipliliği 

h. Davranõş özellikleri 

i.  Başkalarõ ile ilişki tarzõ ve derecesi 

3) Akademik Özellikleri ve Okul Faaliyetleri  

a. Okuldaki genel başarõ derecesi  

b. Kuvvetli ve zayõf olduğu dersler  

c. Boş-zaman meraklarõ (hobileri) 

d. Okulda kol faaliyetlerine, kültürel ve sosyal faaliyetlere katõlma durumu 

e. Çalõşma tarzõ ve alõşkanlõklarõ  

f. İş tecrübesi 

4) Sosyal Şartlar 

a. Ailenin sosyo-ekonomik durumu  

b. Ailenin ihtiyacõ 

c. Irk, din, bölgesellik, vs. gibi iş bulmayõ etkilemesi muhtemel yönleri 

d. İşi etkilemesi mümkün yaşantõ ve tecrübeleri. 

MESLEKLERİN NİTELİKLERİ 

Meslek seçimi, bir gelişme oluşumu olduğuna göre, çocuğun mesleklerle ilgili bilgi ve 
görgülerinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, okulda 
öğrencilere verilecek meslek bilgisinin ayrõntõ derecesi ve mahiyeti, öğrencinin yaşõna, 
olgunluk seviyesine denk olmak zorundadõr. Meselâ, ilkokulda yapõlan bir meslek 
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incelemesi, daha ziyade ortak özellikler taşõyan"iş ailelerine" önem verir. Lise öğrencileri ile 
yapõlan bir meslek incelemesi ise, belli bir işe yönelir ve bu işin ayrõntõlõ özelliklerine iner. 
Bu husus göz önünde tutulmak suretiyle aşağõdaki genel plâna göre meslek incelemesi 
yapõlõr :1 

Meslek İnceleme Plânõ 

1) İşin adõ ve inceleme tarihi 

2) İşe girme imkânlarõ (İşe olan talep) 

Bu işte çalõşanlara olan talep nedir? Artõyor mu, eksiliyor mu? 

3) İşin mahiyeti 

Tipik bir günlük, bir haftalõk, bir aylõk, bir yõllõk iş nedir? Bu işte ne tip ve çeşit 
faaliyetlerde bulunulur? Hoş ve nahoş faaliyetler nelerdir? Büyük ve küçük 
faaliyetler ile önemli ve önemsiz sorumluluklar nelerdir? Kullanõlan araçlar ve 
gereçler nelerdir? Kişilere olan ve araçlara olan sorumluluklar nelerdir? Yürüme, 
sõçrama, ayakta durma, oturma .... vs. hareketlerden, hangileri yoğundur? 

4) Çalõşma ortamõ 

İş genellikle hangi coğrafî bölgededir? Ne çeşit bir çevrede yapõlmakta? Açõk ya 
da kapalõ bir yer midir? Ani õsõ değişmeleri var mõdõr? Sõcaklõk, soğukluk, şiddetli 
kokular, titreşim, hareket eden cisimlerle uğraşma, toz, rutubet..... vs. gibi şartlar-
dan hangileri ile karşõlaşõlõr? içeri girip çõkma, patlama, yanma,, elektriğe kapõlma, 
radyasyon, zehirlenme, düşme, mikrop kapma, asit gibi tehlikeler var mõdõr? iş 
dar, geniş ya da yüksek bir yerde mi yapõlmaktadõr? Işõk, havalandõrma durumu, 
temiz kalma gibi sağlõk şartlarõ nasõldõr? iş yapõlõrken başka kimselerle ilişki 
gerektirmekte midir? Irk ve cinsiyete karşõ bir ayrõcalõk göstermekte midir? 

5) Kalifikasyon (yeterlik) 

Mesleğe girme ve emekli olma yaşlarõ nedir? Tercih edilen cinsiyet var mõdõr? 
Tercih edilen boy ve ağõrlõk ölçüsü var mõdõr? Engelleyici ve tercih sebebi beden 
arõzalarõ ve diğer beden şart- 

 

 
1   Bu meslek inceleme plânõnõn hazõrlanmasõnda Hoppock'tan (1957, s.  18-19) yararlanõlmõştõr. 
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larõ var mõdõr? İstenen genel ve özel kişilik nitelikleri, genel ve özel yetenekler 
nelerdir? îşin istediği ilgi ve tavõrlar var mõdõr? Bireyden istenen araç ve gereçler 
nelerdir? îşin gerektirdiği çõraklõk, hazõrlõk, tecrübe, öğrenim ve diğer yasal şartlar 
nelerdir? 

6) İşe Hazõrlama 

Ne çeşit ve ne kadar genel öğrenim, çõraklõk, özel öğrenim ve yetişme ister? Bu 
yetişme süresi ve masrafõ nedir? Hangi okul ve ne çeşit öğrenim programõ bu işe 
hazõrlar? öğrenim sõrasõnda ne çeşit dersler alõnmalõdõr? Çõraklõk ve yetişme için 
ne gibi imkânlar vardõr? Ne kadar iş tecrübesi aranmaktadõr? 

7) İşe Giriş 

İşe ilk giriş nasõl olmaktadõr (sõnav, başvurma, komisyon verme, otomatik 
atanma, tavsiye, vb. gibi)? Hangi işten, ne olarak başlanmaktadõr ? 

8) İşin Avantaj ve Kusurlarõ 

İşde çalõşanlarõn sevdikleri ve sevmedikleri taraflar nelerdir? Çalõşma saatleri, 
süresi nedir, belirli ya da değişik saat ve günlerde midir? Fazla mesâi imkânõ var 
mõdõr, varsa ne zamandõr (gece, tatil günleri, vb.)? Hastalõk, doğum, yõllõk paralõ 
izin imkânlarõ nedir? Emeklilik ve hastalõk sigortasõ var mõdõr? Çalõşma ömrü 
nedir? Çalõşanlarõn ömür uzunluğu nedir? îş devamlõ mõdõr, mevsimlik midir, 
yoksa yõllõk mõdõr? îş hastalõklarõ ve kazalarõ nelerdir? îşin toplumdaki prestij 
durumu nedir? Diğer benzeri işlere oranla caziplik derecesi nedir? Diğer 
mesleklere geçmeyi sağlõyacak bilgi ve becerileri kazandõrma imkânlarõ nelerdir? 

9) İşde ilerleme 

Çalõşanlar arasõnda yükselme oram ve yükselme şartlarõ nelerdir? Ne kadar 
sürede ve hangi pozisyonlara terfi edilmektedir? Terfiler, hangi tecrübe ve 
yetişmeden sonra olmaktadõr? Bu işle ilgili diğer meslekler nelerdir ve 
hangilerine, nasõl geçilebilir? 

10) Kazanç Durumu 

Bu işde en az, en çok ve medyan (orta) kazanç miktarõ nedir? Kazanç, bölgelere, 
yaşa, cinsiyete, öğrenim derecesine göre değişmekte midir? 
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11) Meslek Kuruluşlarõ 

Bu işle ilgili ne çeşit meslek kuruluşlarõ vardõr? Üyelerine ne gibi yararlar 
sağlamakta ve sorumluluklar yüklemektedir? Ne kadar üyesi vardõr? Nasõl üye 
olunur? 

12) İşde Çalõşanlarõn Sayõsõ ve Ülkedeki Dağõlõmõ 

Bu işde çalõşanlarõn yoğun olduğu yerler nerelerdir ve sebepleri? Şehir, kasaba 
ve kõrsal yerlerde çalõşanlar aynõ mõdõr? İşde çalõşanlarõn çoğunluğu hangi sektör 
ya da kurum tarafõndan çalõştõrõlmaktadõr? Çalõştõran kurumlar büyük ya da küçük 
müdür? îşe giren, her yerde çalõşabilir mi? 

MESLEKLERE AİT BİLGİLERİN TOPLANMASI VE MUHAFAZASI 

Meslek rehberliğinde, mesleklere ait materyalin toplanmasõ, bunlarõn tasnifi ve 
muhafazasõ, materyalin ilgililere duyurulmasõ ve kullanõlmasõnõn sağlanmasõ, danõşman'õn 
belli başlõ önemli faaliyetlerinden biridir. Bazõ yazarlar, birden fazla danõşman bulunan 
okullarda, bunlardan bir tanesinin bu işle görevlendirilmesini tavsiye etmektedirler (Peters 
and Shertzer, 1963, s. 274). 

Bilgilerin Kalitesi 

Toplanacak bilgilerin, doğruluk ve tazelik gibi önemli boyutlar yönünden bazõ 
standartlara uymasõ gerekir. Materyal doğru ve gerçekçi olmalõdõr. En son şartlarõ ve 
durumu gösterecek biçimde yeni olmalõdõr, îşin değişik cephelerini kapsõyan bilgiler 
olmalõdõr. Farklõ yetenek ve yaşantõlara sahip öğrencilere hitap edebilecek nitelikte 
olmalõdõr. Açõk, sâde ve akõcõ bir ifade ile yazõlmõş olmasõ arzu edilir. Bu işin özelliklerini, 
gerekimlerini ve yetişme yollarõnõ gösterebilecek nitelikle olmalõdõr (Baer ve Roeber, 1958, 
s. 310-312). Hoppock da (1963, s. 36-40) yazõlõ materyalin uygunluğunu saptamak için şu 
sorularõn sorulmasõnõ öğütlemektedir: Materyal ne zaman yazõlmõştõr; kim yazmõştõr; ne 
amaçla yazõlmõştõr; hangi coğrafî bölge için yazõlmõştõr; bilgiler nasõl toplanmõş ve 
sunulmuştur? 

Bilgilerin Kaynaklarõ 

Özellikle ülkemizde, mesleklere ait yazõlõ materyal pek geniş değildir. Mevcut birkaç 
yazõlõ kaynağõ da bulup çõkartmak zor olabilir. Za- 
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man zaman radyo ve televizyonda, bazõ işyerlerinde çalõşanlarla yapõlan röportajlar yer 
almaktadõr. Ankara'da Millî Kütüphane, Türkiye'de basõlan hemen bütün kitaplara yasa 
gereği sahiptir, îş ve îşçi Bulma .Kurumu, özellikle büyük kentlerdeki çeşitli iş yerlerinde iş 
tahlili yaptõrmõştõr ve Milletlerarasõ Çalõşma Bürosu tarafõndan yayõnlanmõş bulunan 
Milletlerarasõ Standart Meslek Sõnõflandõrma Rehberi'ni dilimize .çevirterek bastõrmõştõr 
(1967). Danõşmanlar bu kaynaklara başvurabilirler. Ticaret ve Sanayi Odalarõ da diğer bir 
kaynak olabilir. 

Bu belirtilen kaynak kurumlardan 'başka, resmî ve yarõ resmî devlet daireleri; özel 
sektöre ait ticaret ve endüstri kuruluşlarõ; Etibba Odasõ, Mimar ve Mühendisler Odalar 
Birliği, Öğretmenler Federasyonu gibi meslek kuruluşlarõ, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi 
kuruluşlara da bilgi almak için başvurulabilir. Ayrõca, meslekte bizzat çalõşmakta olan kim-
selerden de meslek bilgileri sağlanabilir. Çeşitli işler üzerinde yapõlmõş iş-tahlili raporlarõ da 
meslek bilgisi toplamada sağlam bir kaynaktõr. Diğer önemli bir bilgi kaynağõ da, meslek 
seçmek için uğrasan bireyin, o işde biraz çalõşarak işi denemsi ve içinden görmesidir, iş 
yerini ziyaret ve gözlem de ayrõ bir bilgi kaynağõ olabilir. 

Meslek bilgilerinin sağlanmasõnda en çok karşõlaşõlan materyaller, basõlõ kaynaklardõr. 
Bunlar kitap, broşür, makale, meslekleri anlatan bazõ hikâye kitaplarõ, meşhur adamlarõn 
hayat hikâyeleri, meslek eğitimi veren okullarõn kataloglarõ olabilir. Mesleklerle ilgili filmler 
de gene bilgi kaynaklarõ arasõndadõr. 

Mesleklere ait materyallerin muhafazasõ için, okul kütüphanesinde ayrõ bir köşe ya da 
rehberlik ve danõşma programõna ayrõlmõş büroda bir yer düşünülebilir. Bu yerin seçimi, 
okulun şartlarõna ve kullanõlma kolaylõklarõna göre ayarlanõr. Bu yer, yeteri kadar kütüphane 
rafõ, yaprak halindeki yazõlõ bilgilerin konacağõ dosya dolaplarõ, kardeks kutularõ, kardeks 
kartlarõ ve dosyalar, yeni toplanan materyali sergileme tahtasõ ile donatõlmalõdõr. 
Materyallerin muhafaza yeri neresi olursa olsun, asõl hâkim fikir, öğrenci ve öğretmenlerin 
bunlardan serbestçe ve kolayca yararlanabilmeleri olmalõdõr. Öğrencilerin bu materyalleri 
serbestçe alõp evlerine götürmeleri, arzu edilecek bir fikirdir. Ama bu takdirde, materyalin 
kaybolma ya da geri gelmeme ihtimali çok yüksektir. Bu hususun da dikkate alõnmasõ 
gerekir. Eve götürme ve getirme işi, okulda bir sisteme bağlanabilir. 
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Toplanan materyalin kütüphanecilik usûllerine göre tasnif edilerek kullanõşa 
sunulmasõ gerekir. Bu sistemli tasnif için diplomalõ bir kütüphanecinin yardõmõ 
sağlanmalõdõr. Burada önemli olan husus, öğrenci ve öğretmenlerin, hattâ ana babalarõn 
bu materyali kolaylõkla bulup-yararlanabilecekleri kadar sâde bir sistem olabilmesidir. 

MESLEK BİLGİLERİNİ TOPLAMA VE YAYMA YOLLARI 

Mesleklere ait bilgi toplamanõn en basit bir yolu, meslekte bizzat çalõşmakta olanlarla 
görüşmektir. Bu görüşmeler, plânlõ bir şekilde yapõldõğõ takdirde yazõlõ kaynaklarda 
bulunamõyacak, dõşardan görülmiyecek birçok önemli özellikler ve bilgiler sağlanabilir, îş 
yerlerine öğrencilerle yapõlacak plânlõ ziyaretler, öğrencilere somut gözlem yapma imkânõ 
sağlar, iş yerleri ziyaretlerinin nasõl yapõlmasõ gerektiği, 13. Bölümde ayrõntõlõ şekilde 
verilmiştir. 

Bireyin ek-görevli olarak ya da yaz tatillerinde ilgi duyduğu bazõ işlerde, çalõşmasõ, 
bireyin iş hakkõnda ilk elden görgüye dayanan bilgiler edinmesine ve işde de kendisini 
deneyerek ilgi duyarsa daha çok ve ayrõntõlõ bilgiler toplamasõna yol açar. Bu yol, hem 
meslek bilgisi toplamak, hem de bilgiyi ihtiyaç sahibine aktarmak için iyi bir yoldur. 

Okulun mezunlarõnõ izliyerek onlarõn ilk girdikleri işleri ve mezuniyetten, meselâ 3 yõl, 
5 yõl, 10 yõl sonra hangi aşamalardan geçerek hangi pozisyonlara gelmiş olduklarõnõ 
saptamak, okulun müstakbel mezunlarõna genellikle hangi işlerin açõk bulunduğu ve okulun 
neler yapmasõ mümkün olduğu hakkõnda gerçekçi bilgiler verir. 

Okul, bahar döneminde bir "meslek haftasõ" düzenliyebilir. Bu hafta süresince çeşitli 
mesleklere ait konuşmacõlarõn konuşmalarõ dinlenir; onlara sorular sorulur; çeşitli noktalarõn 
tartõşma ve değerlendirmeleri yapõlõr. Bu suretle birçok meslek bilgisi sunulmuş olur. 13. 
Bölümde ayrõntõlõ bilgi vardõr. 

Mesleklere ait bilgi toplamak için, öğrenciler tarafõndan, belli bir çevrede "iş-taramasõ" 
yapõlabilir. Öğrenci gruplarõ bu iş için organize' edilir. Bu son iki yol, hem meslekler bilgisi 
toplamaya, hem de bilgileri öğrencilere ulaştõrmaya yarar. Daha ayrõntõlõ bilgi için BAK : 
13.Bölüm. 

Meslek rehberliğinde, mesleklere ait bilgi toplamak yeterli değildir. Bu bilgileri, 
öğrencilere, öğretmenlere ve bazõ hallerde velilere duyurmak gerekir. Bilgilerin yayõlmasõ 
lâzõmdõr. 
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Toplanan bilgileri yaymak için, her fõrsattan yararlanmak gerekir. :Bu amaca hizmet 
edecek birçok bireysel ve grup faaliyetleri vardõr. Bilgileri yaymakta en çok başvurulan 
yollar şunlardõr: Bireyin basõlõ materyali okuyup incelemesi; danõşmanla yapõlacak bireysel 
danõşmanlar; meslekler dersi (ya da meslekler bilgisi dersi); diğer derslerde konularõn 
mesleklere ilişkilendirilmesi; meslekler günü veya haftasõ; işyerini :ziyaret; meslekte 
çalõşanlar tarafõndan konferanslar. 

Mesleklerle ilgili kitap, broşür, roman, film gibi basõlõ malzemeler birey tarafõndan 
okunup (görülüp) incelenebilir. Bazõ meşhur kişilerin hayat hikâyeleri, meslekleri tasvir 
eden ya da bilgi veren roman ve hikâyeler, ilgili derslerde, meselâ Türkçe dersinde okunup 
incelenebilir. Mesleklerle ilgili filmler grupça seyredilip tartõşõlõr. Kitap, broşür gibi yazõlõ 
materyalin, çocuklar tarafõndan kolayca kullanabilecekleri bir yerde bulundurulmasõ 
gereklidir. Yeni sağlanan kitap, vb. gibi yazõlõ malzeme, çocuklarõn rahatça görebilecekleri 
bir yerde sergilenmesi âdet edinilmelidir. 

Meslek rehberliği danõşmasõ, bireyin meslek seçme ve hazõrlanma plânlarõnõ 
geliştirmesine, kendini anlayõp değerlendirmesine yardõm etliği kadar, mesleklere ait bilgi 
vermekte de etkili bir yoldur. Bu karşõlõklõ görüşmede gencin meslek umulan, özlemleri ve 
bilgileri tartõşõlõr, değerlendirilir; yeni kaynaklarõ incelemesine yardõm edilir; gerekince veli-
çocuk-danõşman üçlüsü halinde görüşülür. Çocuğun kendini tanõmasõ ve meslekler 
hakkõnda bilgi edinmesi yeterli değildir. Bu bilgileri değerlendirip bunlara uygulama alanõnda 
işlerlik kazandõrmasõ gerekir. "Yani onlarõ meslek plânlarõ haline dönüştürmelidir. Üzerinde 
durulan meslek, çocuğun kişilik yapõsõnõn bir parçasõ olan psikolojik ihtiyaçlarõna, ideallerine 
ve bilinçaltõ dünyasõna cevap verebilmelidir. Meslek danõşmasõnda çocuğun bu psikolojik 
dünyasõna girilmeye çalõşõlõr. 

Mesleklere ait bilgiler vermek için okul müfredat programõna "meslekler dersi" 
(meslekler bilgisi dersi) konabilir. Meslekler bilgisinin ders halinde verilmesi hususunda 
fikirler çeşitlidir. Meslekler bilgisi, .ayrõ bir ders olabileceği gibi, uygun bir ders içinde 
bağõmsõz bir ünite haline de getirilebilir. Diğer bir fikir de, her dersin bünyesinde, o dersin 
ilgili olduğu meslekler belirtilerek mesleklere ait bilgiler verilebilir; işlenen konularda 
mesleklerle bağlantõ kurulabilir. 

Myers (1941, 8. Bölüm), daha 1940'larda ayrõ bir "meslekler bilgisi" «dersi önermiştir. 
Bu dersin, önem ve ciddiyetini kaybedip sõnõf geçilmesi gereken "yasak savõcõ" bir ders 
haline gelmemesi için bazõ tavsi- 
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yelerde bulunmuştur: Bütün mesleklerin ayrõntõlarõna inilmemelidir. Her öğrenci, geniş 
meslek gruplarõ hakkõnda genel bir bilgi edindikten sonra, ilgi duyduğu birkaç mesleği, 
meslek inceleme plânõna göre ayrõntõlara inerek incelemelidir. 

Meslekler bilgisi dersinin, özellikle öğrencinin mezuniyetine ya da öğrenime son 
vermesine yakõn bir zamanda olmasõnda yarar vardõr. Kişi, taze bilgilerle öğrenim dalõ 
seçecektir ya da iş hayatõna girecektir. 

Meslekler bilgisinin bazõ dersler içinde işlenmesi yolu da kullanõlabilir. Meslekler 
bilgisi, sistematik bir ünite halinde ders içine konur. Usandõrõcõ geniş bilgilerden ziyade, az 
fakat etkili birkaç konu sistemli bir şekilde incelenir. 

Her öğretmen, okuttuğu dersin ilgili olduğu meslekleri metotlu bir şekilde belirtmeli, bu 
mesleklere karşõ öğrencilerde ilgi ve heves yaratmalõ ve öğrencilerin bu mesleklerle 
temasa gelmesini sağlamõya çalõşmalõdõr. Okullarõmõzdaki iş, ticaret, ve aile bilgisi gibi 
dersler, öğrencilerin çeşitli meslekler hakkõnda gerçekten bilgi ve görgü kazanmalarõnõ; 
sağlayan dersler haline sokulabilir. Meslek bilgilerini yaymakta, sõnõf-dõşõ (kol) 
faaliyetlerinden de yararlanõlabilir. 

"Meslekler haftasõ" ve bazõ meslekler üzerinde tanõtõcõ konferanslar, meslek bilgilerini 
yaymakta kullanõlacak etkili yollardõr. Bu konu,. Rehberlikte Grup Faaliyetleri bölümünde 
etraflõca ele alõnmaktadõr. 

Bireyin kendi nitelikleri ile, mesleğin özellik ve gerekimlerini bir araya getirebilmesini 
kolaylaştõrmak için, her öğrencinin "Meslek Seçme Defterim" diye bir defter tutmasõ yararlõ 
bir usûldür (Humphreys ve Traxler, 1954, s. 317-319). Bu defter, kancalõ dosya tipi bir 
defterdir. Kancalõ olmasõnõn sebebi, icabõnda sayfalarõn yerinin değiştirilebilmesi, veya yeni 
bilgiler sağladõkça, uygun kõsõmlara eklenebilme imkânõnõ vermesidir. Meslek Seçme 
Defterim'in üç kõsmõ vardõr ve alt kõsõmlarõ şöyledir : 

A. Mesleklere Ait Bilgiler Kõsmõ  

a. Genel meslek bilgileri  

b. ilgilendiğim meslekler  

c. Daha çok bilgi toplamamõ gerektiren sorunlar 
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B. Kendim Hakkõnda Bilgiler Kõsmõ  

a. Genel özelliklerim  

b. Ders notlarõm ve okul başarõm  

c. Test puanlarõm 

d. Tercih ettiğim iş alanlarõ ve meslekler  

e. Girmeyi ümit ettiğim meslek  

f. Öğrenim plânlarõm 

C. Meslek ile Kendimi Eleştirme Kõsmõ 

Bu kõsõmda çocuk, kendi nitelikleri ve mevcut imkânlar ile meslek gerekimleri, 
şartlarõ ve özelliklerini grafiksel ve sözel olarak karşõlaştõrõr. Bulgu ve 
düşüncelerini kaybeder. 

Bu defter, özellikle meslek danõşmasõnda çok yararlõ bir araçtõr. Her şey, çocuğun 
aktif katkõsõ ile ve sistemli bir şekilde değerlendirilerek etkili bir danõşma sonucu sağlar. 
Çocuk her şeyi daha ayrõntõlõ ve açõk olarak görmeye başlar. 

MESLEK REHBERLİĞİ NE ZAMANLAR YAPILMALIDIR? 

Yukarda da belirtilmiş olduğu gibi, meslek rehberliği tâ küçük yaşlardan başlõyan bir 
gelişme oluşumudur. O halde meslek rehberliğine küçük yaşlardan itibaren ihtiyaç 
olacaktõr. Bu yapõlmadõğõ takdirde, meslek seçme kararõ çok gecikmiş ya da rastgele 
yapõlmõş olabilir. Üniversite sõnõflarõnda bile hâlâ meslek seçimini yapmamõş olan öğrenciler 
vardõr. Özellikle üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi iyi çalõşmazsa, birçok 
öğrenciler arzu ettikleri, ilgi duyduklarõ ve eğilim gösterdikleri meslekler dõşõnda fakültelerde 
okur durumda olabilirler. 

Wrenn, kendi, üniversitesinde yaptõğõ bir araştõrmada, 1. sõnõf öğrencilerinin % 25-
35'inin henüz bir meslek tercihi yapmamõş olduklarõnõ görmüştür. Sparling'in 
araştõrmasõnda, çoğu öğrencilerin, zekâlarõnõn, elvermediği meslekleri seçtikleri; % 75'inin, 
girmek istedikleri meslekleri ilgilendiren derslerdeki notlarõnõn düşük olduğu; gerekli olan 
not ortalamasõnõ tutturamadõklarõ; öğretmen olmak isteyenlerin % 75'inin de niyetlendikleri 
branş derslerinde 100 üzerinden 80'in altõnda (8'den aşağõ denebilir) not almõş olduklarõ 
bulunmuştur (Myers, 1941, 4. Bölüm). Ülkemizde yapõlan benzeri bir araştõrmada da, 
öğrencilerin % 90'- 
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õnõn, en çok yetenek ve en uzun hazõrlõk isteyen yukarõ seviye meslekilere girmek istedikleri 
bulunmuştur. Meselâ, erkeklerin % 42'si mühendis olmayõ istemektedir (Tan, 1956). 
Toplumda bu kadar çok kimsenin mühendislik mesleğine uygun aday olmasõ ve girebilmesi 
mümkün değildir. 

Görülüyor ki rehberlik ve danõşma programõnõn, gençlerin realist meslek seçmelerine 
yardõm etmesi, bu yardõmõn devamlõ ve sistemli olmasõ gerekmektedir. Meslek rehberliğinin 
bu devamlõlõğõ yanõnda, meslek rehberliği faaliyetlerinin yoğunluk kazanacağõ bazõ stratejik 
noktalar ve yõllar vardõr. Öğrenim hayatõnda bu noktalar, beşinci, yedinci-sekizinci, 
dokuzuncu ve onbirinci sõnõflardõr. 

Çocukta çalõşma ve meslek edinme bilincinin daha okul öncesi yaşlarda 
uyandõrõlmasõ gereklidir. Bu görev, geniş ölçüde aile çevresine düşmektedir. Çocuk okula 
başlayõnca, okul bu göreve daha amaçlõ ve .sistemli bir şekilde devam eder. 

İlkokul eğitiminin esas amacõ, yetenekleri müsaadesince her çocuğun, öğrenme için 
gerekli temel hünerlerde ustalõk kazanmasõna ve büyüyüp gelişmesine, sosyalleşmesine 
yardõm etmektir. Öğrenme için gerekli bu temel hünerler, okuma, yazma, sayõsal 
düşünebilme, yazõlõ ve sözlü ifade, özü kavrayacak şekilde iyi bir dinleyici olabilme gibi 
temel vasõta hünerlerdir. Çocuk, bu temel vasõta hünerleri öğrenip, kendi büyüyüp 
gelişmesinde ve sosyal hünerler geliştirmesinde bu ana vasõta hünerlerden nasõl 
yararlanabileceğini de öğrenecektir. Çocuk, çevresini tanõyacak, sosyal rolleri ve bunlar 
arasõnda kendi rollerini öğrenecek ve toplum yaşayõşõna ait bilinçlenecek, gerekli tavõr ve 
davranõştan geliştirecektir. Bunlar arasõnda çalõşma hayatõ ve meslek edinme bilinci .de 
önemli bir yer tutar. 

İlkokul yõllarõnda çocuğun meslek anlayõş ve bu yönden gelişmesinin özünü oluşturan 
temeller atõlõr. Çocuk, okul öncesi yõllarda yetiş-.kinlerin işlerini taklit eden oyunlar oynar. 
Herkesin bir uğraşõ olduğunu, uğraşlar arasõnda ilişkiler ve farklar olduğunu görür, ilkokulun 
ilk döneminde dikkat alanõ daha da genişler. Çevredeki çalõşanlarõn iş hayatõndaki rol ve 
fonksiyonlarõnõ görmeye ve bunlar arasõndaki benzerlik ve ayrõlõklarõ kavramaya başlar. 
Kendi ana babasõnõn işleri ile başkalarõnõn işleri arasõndaki ilişkileri, ayrõlõklarõ anlar. 

İlkokulun ikinci döneminde, yani 10-12 yaşlar arasõnda, çocuk, bir-çok işler üzerinde 
gözlemlerini ve bunlara ait sorularõnõ arttõrarak yeni bilgiler, görgüler kazanõr. Çalõşma 
hayatõna ait yeni anlayõşlar gelişti- 
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rir. İlkokul programõnda, çocuğun meslek gelişmesine hizmet edebilen; birçok imkân ve 
fõrsatlar vardõr. Öğretmen, girişilen birçok ders-içi ve ders-dõşõ faaliyetler yolu ile çocuğun 
kendini ve çevresini iyi tanõyõp anlamasõna, etrafõnda olup bitenlerden yeni anlamlar ve 
doyumlar çõkartabilmesine yardõm eder. Çocuklarõn meslek gelişmelerine yardõm ama-
ciyle, çalõşma hayatõna ait hikâyeler okunur; çocuğun çalõşanlarla temasa gelmesi sağlanõr; 
bazõ iş hayatõna ait faaliyetler, oyun ve ödev şeklinde taklit edilir; bunlara ait radyo ve 
televizyon programlan seyredilerek grup tartõşmalarõ yapõlõr; iş yerleri ziyaret edilir. 

İlkokulu bitiren öğrencilerin yarõdan fazlasõ, yukarõ öğrenime devam etmeyip hayata 
atõlmaktadõr. Bu husus dikkate alõnõnca, ilkokul öğrencilerine daha okulda iken, mezun 
olduktan sonra karşõlaşacaklarõ iş dünyasõ hakkõnda bir görüş kazandõrõlmasõ, hayatta 
çalõşma gereği hakkõnda bilinçlendirilmeleri gereği kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr. 
Çocukta küçük sõnõflardan beri iş dünyasõ ve meslekler hakkõnda bilgi edinme ve anlayõşlar 
geliştirme gayretleri, 5. sõnõfta daha yoğunlaştõrõlõr. 5. sõnõfta meslek rehberliğine yönelik 
çalõşmalar, çocuğun kendisini daha iyi anlamasõ ve iş dünyasõ hakkõnda genel fakat 
gerçekçi ve pratik bilgiler ve anlayõşlar kazanmasõnda yoğunlaşõr; meslekler ayrõntõsõna pek 
girişilmez. Genel olarak meslek gruplarõ tanõtõlõr. Meselâ, gõda, giyim, mesken, ulaşõm, 
yayõn ve matbaa, âlet ve makineler gibi en önemli ihtiyaçlarla ilgili meslekler genel olarak 
ele alõnõr. Bu meslek gruplarõ; için gerekli bedensel, kişisel ve sosyal yetenekler ile, gerekli 
öğrenimi ve yetişme tecrübesi gibi nitelikler gözden geçirilir. 

Ortaokul yõllarõnda çocuk, her iş ve meslek için gerekli beden, kişilik ve yetenek, ilgi, 
ihtiyaç gibi psikolojik gerekimler ile bu mesleğe hazõrlanmakta lüzumlu eğitim ve tecrübenin 
önem ve kõymetini görmeye ve bilinçlenmeye başlar. Meslek rehberliği yönünden 7. ve 8. 
sõnõflar özellik ve öneme sahiptir. Bu özellik ve önem, daha ziyade psikolojik kaynaklardan 
gelmektedir. Çocuklarõn fantazilerden sõyrõlarak mesleklere karşõ gerçekçi ilgileri bu sõnõf ve 
yaşlarda başlamaktadõr. Beşiktaş Lisesi'nde yapõlan bir araştõrmada, çocuklarda 
mesleklere karşõ ilginin 7. sõnõfta ve 14. yaşta yoğunlaşarak arttõğõ bulunmuştur. Bundan 
sonra 8. sõnõf ve 15. yaş gelmektedir (Tan, 1953). Ortaokul sõnõflarõnda, hayatõn her 
cephesi ile ilgilenmiye ve kendilerine bir hayat felsefesi kurmaya başlõyan ergenlik 
çağõndaki öğrenciler, kendi geleneklerine ve çalõşma hayatõna, yani mesleklere karşõ ilgileri 
artmaktadõr. Bu, tabii bir yönelmedir. Çocuklarõn mesleklere karşõ olan bu tabii ve yüksek 
ilgilerinden, bu yõllarda meslek rehberliği için yararlanmak gereklidir. Bu 
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yõllarda meslek gruplarõ incelenmekle beraber, çocuğun özellikle ilgi duyduğu bazõ 
mesleklerin ayrõntõlarõna girilmeli; meslek gerekimleri, kazanç durumu ve çalõşma 
şartlarõnõn önemi vurgulanmalõdõr. 

Ergenlik çağõnda ilgiler, devamlõ bir değişme ve gelişme halindedir (Tan,1974, 1. 
Bölüm). Ankara Namõk Kemal Ortaokulu'nda yapõlan bir araştõrmada, öğrencilerin 6 ay ara 
ile saptanan meslek tercihlerinde, 14 yaşõndaki öğrencilerin % 68'inin altõ ay önceki 
tercihlerini değiştirmiş olduklarõ görülmüştür. Değişme oranlarõnõn en yüksek olduğu yaşlar, 
13, 14 ve 15. yaşlar olmuştur (Tan, 1956). İlgilerdeki bu akõşkanlõk, özellikle 18 yaşõna 
kadar devam edebilir. Bu sebeple, liseye yeni giren öğrencilerin meslek ilgileri 9. sõnõfta 
"geçici" kaydõ ile saptanõr; meslek seçme gereğine ait bilinçleri arttõrõlmaya çalõşõlõr. 9 ve 10. 
sõnõflarda da meslek rehberliği danõşmasõ sistemli olarak yürütülür. Bu iki yõl süresince 
öğrencilerin çoğu, kendilerine birer meslek seçip çalõşmalarõnõ buna göre düzenleme 
imkânõna sahiptirler. Bir kõsõm öğrenciler henüz bir mesleğe karar vermemişlerdir ya da 
seçtikleri mesleğin kendilerine uygun olmadõğõnõ görerek bir yenisini aramaktadõrlar. 11. sõ-
nõfta yapõlacak yeni bir tarama ile bu çeşit öğrenciler saptanõr. Bu öğrencilerin meslek 
seçmelerine yardõm edilir. Meslek rehberliği yönünden 11. sõnõfõ önemli 'kõlan bir nokta da, 
öğrencilerin artõk hayata atõlmak üzere olmalarõ veya kendilerini bir mesleğe hazõrlayacak 
yüksek öğrenime girmeye çok yakõn bulunmalarõdõr. Gençlerin, orta öğrenimin son yõlõnda 
meslek danõşmasõndan geçmelerini sağlõyarak meslek plânlarõna yardõmcõ olunmalõdõr. 

Meslek seçimi ve mesleğe hazõrlanmanõn uzun bir gelişme oluşumu olduğu burada 
bir kere daha vurgulanmalõdõr. Meslek rehberliği, daha okul öncesi yõllarda ailede başlar. 
Her okul seviyesinde de çocuğun olgunluk derecesine göre devamlõ olarak yürütülür, 
ilkokulda meslek rehberliğinin temel amacõ, çocuklarõn dikkatini iş dünyasõna çevirmek, on-
larda mesleklere karşõ ilgi ve heves uyandõrmak, onlara herkesin hayatta bir iş yapmasõ 
gerektiği fikrini vermek, ailesi ve yakõnlarõnõn çalõştõğõ işleri biraz daha yakõndan 
incelemelerini sağlamak ve velileri, çocuğun meslek gelişmesi hususunda 
bilinçlendirmektir. Bunlar yapõlõrken, çocuklarõn tek bir iş alanõna bağlanõp kalmamalarõ için 
meslek ailelerinin genişliğini õsrarla belirtmek gerekir. 

Ortaokul seviyesinde meslek rehberliği, biraz daha ayrõntõlara iner. Bireyin kendi 
yetenek, ilgi, ihtiyaç kişilik yapõsõ gibi niteliklerini tanõmasõ; işler hakkõnda biraz daha geniş 
bilgi sahibi olmasõ; meslek plân- 
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lamasõ yapma gereğini kavrayõp meslek elemelerini yapõp, meslek ve öğrenim için ön 
plânlarõnõ (kesin olmayan) yapmasõ; bazõ uğraşlarda çalõşarak iş hayatõnõ yakõndan 
görmesi; okulda okunan dersler ile meslekler arasõndaki ilişkileri keşfetmesi; meslekler 
hakkõnda nerelerden, nasõl bilgiler toplanabileceğini öğrenmesi hususlarõ, ortaokul 
yõllarõnda meslek rehberliğinin hedefleridir (BAK : Norris, Zeran ve Hatch, 1960.s. 118-
119). 

Lisede meslek rehberliği, gencin bir mesleğe girmek için daha kesin plânlar 
yapmasõna ağõrlõk verir. Ona bu hususta yardõm edilir. Bunun için, gencin kendisini daha 
etraflõ anlayõp değerlendirmesine, seçtiği meslek hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi sahibi 
olmasõna ve mesleğe yakõn bazõ işlerde ya da mümkünse meslek çevresinde çalõşarak 
meslek ve iş hayatõ hakkõnda ilk elden bilgi ve görgü kazanmasõna yardõm edilir. Genç, 
konuyu danõşmanla birlikte inceler. Gencin iş yerine yapacağõ ziyaretler ve işde bizzat 
çalõşmak suretiyle ilk elden görgü kazanmasõ çok önemlidir. Gencin, meslek planõna göre 
kendinde mevcut potansiyeli geliştirmesine, gerekli bilgi ve hünerleri artõrmasõna çalõşõlõr ve 
yardõm edilir, özellikle lise son sõnõfta öğrencilere iş arama yollan öğretilmeli; işe nasõl 
müracaat edileceği, iş mülakatõnda kõlõk kõyafet, konuşma ve davranõş tarzõ gibi hususlar 
uygulamalõ olarak gösterilmeli ve-kazandõrõlmalõ; müracaat formlarõnõn nasõl doldurulacağõ 
hususunda onlara yardõm edilmelidir. 

Meslek danõşmasõ yalnõz öğrenciyle değil, zaman zaman öğrenci-veli-danõşman 
üçlüsü halinde birlikte yapõlmalõdõr. Gereken hallerde buna öğrencinin sõnõf-öğretmeni de 
katõlabilir. Bu suretle ailenin çocuk hakkõndaki emelleri ve umularõ ile çocuğun yetenek, ilgi, 
ihtiyaç ve şartlarõ, arasõnda görülebilecek büyük boşluklar giderilebilir, öğrenci ve velinin, 
uyuşmazlõğa düştüğü noktalarda danõşman kritik bir durumdadõr. Bu gibi hallerde 
danõşmanõn, tarafsõz ve etraflõ düşünen bir uzman gözlemci rolünü korumasõ şarttõr. Gençle 
ve velisi ile ayrõ ayrõ danõşmalar yapõlabilir. Gencin ve velisinin fikirleri, ancak taraflarõn 
müsaadesi oranõnda birbirlerine aktarõlabilir. Bu hususta danõşman, uzmanlõk ustalarõna ve 
meslek eliğine (ahlâkõna) titizlikle dikkat etmelidir. 

Danõşman, çocuklarõn meslek ve öğrenim plânlamalarõ üzerinde-ailelerle grup 
danõşmalarõ yürütür. Meslek seçme psikolojisi ve mesleğe yöneltmede gençlere ailenin 
yardõmõ konusunda, ailelerle grup toplantõlarõ ve konferanslar tertiplenir. 
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MESLEK REHBERLİĞİ HİZMETLERİNİN ORGANİZESİ 

Bütün bu meslek rehberliği çalõşmalarõ, okulun psikolojik hizmetler programõ 
bütünlüğü içinde yürütülmek durumundadõr. Baş danõşman, yõllõk rehberlik ve danõşma 
faaliyetlerini ayrõntõlõ bir şekilde programlar ve koordine eder. 

Meslek rehberliğinin tarifinde, bireyin seçtiği mesleğe girmesine yardõm işi de vardõr. 
Meslek seçip hazõrlanan öğrencinin, o mesleğe yerleştirilmesi, okulun tek başõna 
gerçekleştirebileceği bir husus değildir, işe yerleştirme konusunda, okul yeterli personele, 
mâlî imkâna ve örgüte sahip değildir. Ama çevredeki ilgili kuruluşlar (meselâ, iş ve îşçi 
Bulma Kurumu) ve personel daireleri ile işbirliği kurulabilir. 

Okulda etkili bir meslek rehberliği için, faaliyetlerin iyi bir şekilde plânlanõp organize 
edilmesi gereklidir. Bu hususta şu adõmlarõn atõlmasõ önerilir (BAK : Peters ve Shertzer, 
1963, s. 257) : 

1) Meslek rehberliği için temel amaçlarõn; takip edilecek ana politikanõn ve personel, 
mâlî imkânlar, faaliyet alanõ gibi temel unsurlarõn saptanmasõ, 

2) öğrencilerin meslek rehberliği ihtiyaçlarõnõn ve niteliklerinin .saptanmasõ için gerekli 
tarama çalõşmalarõnõn yapõlmasõ, 

3) Meslek rehberliği için okulda halen mevcut çalõşmalar, malzeme, personel ve diğer 
imkânlarõn saptanmasõ ve bir araya toplanmasõ, 

4)   Çalõşmalar için gerekli bütçenin düzenlenmesi, 

5) Mesleklere ait bilgi materyalinin toplanmasõ, tasnifi ve muhafazasõ sorumluluğunun 
belli bir danõşmana verilmesi, 

6) Meslek rehberliği hizmetlerinin öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere, velilere ve 
çevreye duyurulmasõ, ve 

7)   Girişilen faaliyetlerin, yapõlan meslek rehberliği danõşmalarõnõn 

ve kullanõlan malzemenin etkinlik derecesinin belli zamanlarda değerlendirilmesi. 

Meslek rehberliğine ait buraya kadar açõklanan bütün faaliyetlerin 

etkili olabilmesi için, meslek rehberliğinin örgütlenmesi ve plâna uygun 

ve sistemli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu çalõşmalar, birçok noktalarda uzmanlaşma 
isteyen sorumluluklardõr. 
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C. KİŞİSEL - PSİKOLOJİK PROBLEMLERLE İLGİLİ REHBERLİK 
VE DANIŞMA 

Nitelik itibariyle ne eğitsel ne de meslek plânlan ile ilgili olmayan, problemler vardõr. 
Bu problemler, kişinin duygu ve düşüncelerinden,, sosyal ilişkilerinden, davranõşlarõndan 
doğan problemlerdir. Bu problemlerle ilgili olarak yapõlan rehberliğe ve danõşmaya, kişisel-
psikolojik. problemlerle ilgili rehberlik denir. Tekrar hemen işaret edilmelidir ki. birey bir 
bütündür. Onu bölmelere ayõrmak mümkün değildir. Problemlerini de eğitsel, meslekî ve 
kişisel diye bölmelere ayõrmak doğal değildir, zorlamadõr. Problemin ana niteliğine göre 
yapõlan bu sõnõflandõrma,, sadece akademik bir tasniftir ve inceleme kolaylõğõ içindir. 
Meselâ düşük notlar alan bir lise öğrencisi, arzu ettiği mesleğe hazõrlõyacak fakülteye 
girememe tehlikesi ile karşõlaştõğõ gibi, bu başarõsõzlõk onda bir takõm heyecan gerginlikleri, 
endişeler uyumsuzluklar yaratabilir. Görülüyor iki yüzeyde eğitsel problem gibi görünen 
"düşük notlar sorunu",, aynõ zamanda meslek rehberliğini ve kişisel problemlerle ilgili 
rehberliği gerektiren bir problemdir (Tan, 1955). 

Kişisel-psikolojik sorunlarla ilgili rehberlik fikri, ruh sağlõğõ hareketi ile doğmuştur 
denebilir. Bireyin "bütünlük" ve "kendine özgü"' oluşuna ait psikolojik bulgular, eğitim 
kurumlarõnõn bu tip rehberliği, kendi sorumluluklarõ arasõnda görmelerine sebep olmuştur. 

Okulda kişisel-psikolojik problemlerle ilgili rehberliğin temel amacõ, bireyin kendini 
psiko-sosyal bir realite olarak anlamasõ ve kabul etmesine, fiziksel ve sosyal çevresini 
gerçek boyutlarõyla idrak ederek; kendi yetenek ve imkânlarõnõ bu realite içinde en iyi 
şekilde kullanabilmesine yardõm etmektir. Bu suretle, bireyin gelişmesini ve uyumunu, 
engelleyici heyecan gerginliklerinden ve üzüntülerinden kurtulan, sosyal ilişkilerinde daha 
etkili davranõş ve hünerler geliştiren birey, daha verimli bir öğrenme ve gelişme oluşumu 
içinde olur. 

Özellikle ilkokul yõllarõnda, öğrencilerin güven duygusu geliştirmeye, bu duygunun 
temellerini atõp kuvvetlendirmeye ihtiyaçlarõ vardõr. Hem kendilerine güvenecekler, hem 
kendilerinin dost bir ortam içinde-olduklarõna güvenecekler, bundan emin olacaklardõr. 
Sevildiklerinden, değer verildiklerinden emin olacaklardõr. Diğer çocuklarla iyi geçinme, 
grup içinde yaşõna uygun olgun davranõşlarda bulunma, beraber oyunlar ve çalõşmalarda 
kurallara uyma... gibi hususlar, ilkokul yõllarõnda; kişilik gelişmesi ile ilgili önemli rehberlik ve 
danõşma konulandõr. 
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Çocuk büyüdükçe, kişilik gelişimi ile ilgili yeni problemler çõkar. Bireyin kendini daha 
iyi anlamasõ; daha gerçekçi bir "benlik kavramõ" .geliştirmesi; ergenlik çağõ problemlerini 
uygun bir şekilde çözüme kavuşturup kendini bulmasõ; ailesi ve diğer insanlarla olan 
problemlerinde kendini onlarõn yerine koyup onlarõ daha iyi anlayabilmesi; hoşgörü 
yeteneğini 'kazanabilmesi; sorumluluk duygusu geliştirmesi; önemli konularda kendi başõna 
karar verebilecek bağõmsõzlõk ve olgunluğa erişmesi, orta öğrenim yõllarõnõn önemli 
rehberlik hedefleridir. 

Kişisel-psikolojik problemlerle ilgili rehberlik, yalnõz bireyin kendini anlamasõ ve 
bulmasõna yardõm etmekle yetinmez. Özel yeteneklerin erken bulunup çõkartõlmasõna ve bu 
yeteneklerin gerektirdiği şekilde gelişmesine de yardõm eder. Bu sebeple, her öğrenim 
seviyesinde, öğrencilerin kişisel ve sosyal ihtiyaç ve problemlerini saptamak, rehberlik ve 
danõşma programõnõn temel işlerden biridir. 

Öğrencilerin problemlerini belirlemek için birçok araştõrmalar yapõlmõş ve bazõ 
araştõrma araçlarõ geliştirilmiştir. Geliştirilen bu araçlardan biri ile Türk ortaokulu 
öğrencilerinin problemleri üzerinde araştõrma yapõlmõştõr. Araçta Sağlõk, Okul, Ev-Aile, 
Meslek ve Gelecek, Kõz/erkek ilişkileri, Toplum, Kişinin kendisi ile ilgili problem bölümleri 
vardõr. Çocuklarõn problemlerinin en çok Kendisi ile ilgili problem alanõnda toplanmõş 
olduğu görülmüştür. Bunu, sõra ile, Kõz/erkek ilişkileri, Meslek ve Gelecek, ve Toplumla ilgili 
problemler alanlarõ takip etmiştir (Tan, 1953). Aynõ araştõrõcõ tarafõndan 1954'de yüksek 
öğrenim öğrencileri üzerinde yapõlan diğer bir araştõrmada, Sosyal ve dinlenme faaliyetleri 
alanõna ait problemler başta gelmiştir. Bunu, Öğrenim programõ ve metodu, Kişisel-
psikolojik ilişkiler alanlarõ takip etmiştir (Tan, 1954 B). Lise gençleri üzerinde yapõlan diğer 
bir araştõrmada, Okul hayatõ ve istikbâl endişelerine ait problemler önde gelmiştir. Bunu 
arkadaşlõk ilişkileri (sosyal problemler), ve kişinin iç hayatõ ile ilgili problem alanlarõ 
izlemiştir (Baymur, 1961). Ergen-Aile çatõşmalarõ ile ilgili bir araştõrmada kullanõlan Problem 
Tarama Listesinde lise gençlerinin en önde gelen problem alanõ İstikbâl, Meslek ve eğitim 
alanõ olmuştur. Bunu sõrasõyla, sosyal ve boş zaman (dinlenme) faaliyetleri, okula uyum, ve 
kişisel-psikolojik ilişkiler alanlarõ takip etmiştir, istikbâl alanõ kõz ve erkekler için de en önde 
gelmiştir (Kulaksõzoğlu, 1985). 

Öğrencinin kişisel-psikolojik problemlerini şu alanlarda toplamak mümkündür : 1) 
Beden ve sağlõk ile ilgili problemler, 2) Başkalarõ ile ilişki, boş-zaman faaliyetleri gibi sosyal 
ilişki problemleri, 3) Marazõ 



141 

korkular ve endişeler, 4) Kendine güvenmemek gibi heyecansal hayatla ilgili problemler, 5) 
Cinsiyet, aşk ve evlenme ile ilgili problemler, 6) Parasal durumla ilgili problemler, 7) Ahlâk 
kurallarõ, din ve ideallerle ilgili problemler (Humphreys ve Traxler, 1954, s. 347-348). 

Kişisel-psikolojik problemlerin büyük bir kõsmõ, bireyde korkular, kaygõlar, aşõn 
'heyecanlar, olumsuz tavõrlar gibi heyecansal problemlerdir. Heyecan hayatõ ile karõşmõş 
problemlerin çoğunda, problemin asõl sebebi ya kaybolmuş ya da şekil değiştirmiş 
cinstendir. Görünüşteki araz (semptomlar), problemin asõl sebebi değildir. Asõl sebep, şekil 
değiştirerek görünmez olmuştur. 

Kişisel-psikolojik problemler, çoğu hallerde tek başlarõna değildir. Kişinin hayatõnda 
başka problemlerle bağlantõlõ olarak ortaya çõkar ve çok karmaşõmlõdõr. Bireyin kendini 
nasõl gördüğü, yani "benlik kavramõ" (self-concept), kişisel problemlerde önemli bir 
faktördür. Danõşmada, bu "benlik kavramõ' nõn ortaya çõkartõlmasõ gerekir. Bu sebepledir ki 
kişisel-psikolojik problemlerle ilgili olarak yapõlan rehberlik ve danõşma, oldukça bilgi ve 
hüner isteyen bir psikolojik hizmet alanõdõr. Eğer danõşman, kendi uzmanlõğõ dõşõnda kalan 
bir problemle uğraşmaya kalkõşõrsa, yardõm sağlama yerine, daha da karmakarõşõk etmiş 
olabilir. 

Heyecansal problemler, akõl ve mantõğa hitap eden konuşmalar ve öğütlerle 
çözümlenemez. Meselâ birey, karanlõktan korkmanõn yersiz olduğunu aklõyla bilir fakat bu 
yersiz korkudan kendisini bir türlü kurtaramaz. Bu sebeple, kişisel problemler iyi bir 
psikolojik danõşmaya ihtiyaç gösterir. Terapiye girilir. Bu terapi sürecinde kişinin, proble-
mini ve sebeplerini gerçek boyutlarõ ile görüp kavramasõna, benlik kavramõnõ gerçekler 
karşõsõnda ayarlamasõna ve gereken uyum yollarõnõ bulmasõna yardõm edilir. 

Kişinin problemi çözme çabalarõnda danõşman, samimi, sõcak ve güven verici bir 
danõşma ilişkisi kurar. Kişiye değer verildiğini her vesile ile gösteren, karşõlõklõ saygõya 
dayalõ dostane bir atmosfer içinde, kişinin kendini ve problemini rahatça inceleme ve ifade 
etmesine yardõm edilir. Danõşman, kişiyi ve problemini iyice anlamõya çalõşõr. Onu dikkat ve 
anlayõşla dinler; zaman zaman yapacağõ çeşitli yanõtõmlarla, yansõtma ve yorumlarla, onu 
ve problemi anladõğõnõ ona yansõtõr; ortaya çõkan gerçekleri ona iletmeye çalõşõr. Kişinin 
kendini ve gerçekleri kavrayõp benimsiyerek problemine daha etkili çözüm yollarõ arayõp 
bulmasõna yardõm eder. 
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Görülüyor ki kişisel-psikolojik problemlerle ilgili rehberliğin oldukça ayrõntõlõ ince 
yönleri vardõr; etkili bir şekilde yürütebilmek için bilgi, beceri ve tecrübe isteyen bir 
yardõmdõr. Bununla beraber, öğrencilerin getirecekleri kişisel problemlerin hepsi de aynõ 
karmaşõmlõkta değildir. özellikle, problem henüz çok başlangõçta ise, basit bir yardõm yeterli 
olabilir. 

Kişisel-psikolojik problemlerle ilgili rehberlikte danõşman'õn bir psikiyatrisi veya bir 
psikoterapist olmasõnõ gerekli kõlmaz. Problemin derinliğine, yenilik derecesine göre, çeşitli 
seviyelerde yardõma ihtiyaç gösterebilir. Öğretmen, rehber öğretmen, danõşman veya okul 
psikologu bu problemlerle kademe kademe uğraşabilir. Grup faaliyetleri ve dostane 
ilişkiler, birçok problemlerin çözümünde çocuğa destek olucu olumlu bir rol oynõyabilir. 
Çocuğun gelişmesini olumlu şekilde etkileyecek ortamõ öğretmen ve diğer okul personeli 
hazõrlõyabilir. Ama çocuğun kendi hakkõnda realist bir görüş kazanabilmesi için daha etraflõ 
ve bireysel bir yardõm, yani psikolojik danõşma gerekebilir. 

Kökleşmeye başlõyan psikolojik problemlerle terapiye ihtiyaç olabilir. Bu çeşit 
danõşmanlarõ, doktora derecesinde uzmanlõk kazanmõş bir danõşman'õn yapmasõ 
düşünülmelidir. İlerlemiş, kökleşmiş problemlerle ya da danõşman'õn zaman ayõramamasõ 
hallerinde danõşan, çevrede yardõm alabileceği başka bir kuruma havale edilmelidir. 

Kişisel-psikolojik problemlerle ilgili rehberlik, aileyi de kapsõyabilir. İlk ve ortaokul 
çağlarõndaki çocuklarõn problemlerinin çoğunda, aile ve aile içi ilişkilerin olumsuz katkõlarõ 
görülebilir. Birçok hallerde de çocuğun kişilik gelişmesi hakkõnda ana baba ile fikir ve 
işbirliği yapmak gerekebilir. Onlara çocuk hakkõnda realist bir görüş kazandõrmak, çocukla 
olan ilişkilerini daha olumlu ve verimli hâle sokmak veya bu ilişkileri yeni baştan 
düzenlemek hususunda ana babalara da yardõm edilmesi gerekebilir. 



10.   BÖLÜM REHBERLİK SERVİSLERİ 

Bir bütün olan bireye hizmet edecek rehberlik programõnõn amacõna etkili bir şekilde 
ulaşabilmesi için, sahip olmasõ gereken temel rehberlik servisleri vardõr. Bunlar, 1) Bireyi 
tanõma servisi, 2) Bilgi servisi, 3) Danõşma servisi, 4) Yerleştirme servisi, ve 5) Sonucu-
izleme servisidir. 

1. BİREYİ TANIMA SERVİSİ 

Rehberlikte, bireyin gerekli uyumlarõ sağlamasõna yarayan kararlarõ alõp plânlarõ 
yapmasõna ve bu plânlarõ uygulamaya koymasõna yardõm işi, kişi ve kişinin karşõlaştõğõ 
problem hakkõnda objektif ve kullanõlõr bilgilere ihtiyaç gösterir. Bireyler birbirlerinden farklõ 
olduğuna göre, okulda her bir öğrenci hakkõnda bu bilgilerin toplanmasõ gerekir. Bunlarõn 
toplanmasõ devamlõ bir iştir. O halde, birey ve problem hakkõnda bu bilgileri toplayan bir 
rehberlik servisine ihtiyaç vardõr. Bu servise, bireyi tanõma servisi denir. Rehberliğin ana 
servislerinden biridir. 

Bireyi tanõma servisi, her bir öğrenci hakkõnda, o öğrenciyi bir birey olarak diğer 
'kişilerden ayõrt edebilecek ve öğrencinin gelişme seyrini gerçekçi bir şekilde 
gösterebilecek kullanõşlõ bilgilerin toplanmasõ, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi 
hizmetleridir. 

Kişi hakkõnda toplanan bilgiler, yalnõz rehberlik danõşmasõ için değil, öğretmenin 
öğrencilerini daha iyi tanõyarak derslerini onlarõn ihtiyaçlarõna, ilgilerine ve özelliklerine göre 
ayarlamasõ; okulun ve eğitim programlarõnõn daha gerçekçi ve yararlõ bir şekilde örgütlenip 
çalõşmasõ; bireyin kendini ve çevresini gerçek boyutlarõ ile tanõyõp en uygun kararlarõ 
almasõ ve plânlarõ yapmasõ için de lâzõmdõr. Yâni birey hakkõnda bilgi, hem kişinin kendini 
tanõmasõ için, hem de kişiye sunulacak eğitsel ve psikolojik yardõm oluşumu için gereklidir. 
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Rehberlik programõ, öğrencinin âzami derecede gelişmesine etkin bir yardõm 
sağlõyabilmek için, çocuğun yalnõz bir cephesi hakkõnda değil, bütün yönleri hakkõnda 
objektif ve sistematik olarak toplanmõş bilgilere ihtiyaç gösterir. Rehberlik, esas itibariyle, 
plânlõ ve sistemli bir yardõmdõr. Bu bilgilerin çeşitleri ve toplanma arzõ da sistemli olmalõdõr. 
Buna göre önceden planlanmalõ ve plâna göre toplanmalõdõr. 

Kişiyi bir bütün olarak tanõyabilmek ve dolayõsiyle büyüyüp gelişirken karşõlaştõğõ 
problemlerin çözümünde gerekli sistematik yardõmlarda 'bulunabilmek için onun her yönü 
hakkõnda bilgi edinmeye ihtiyaç vardõr. Sõhhatli ve sistemli bir şekilde toplanõp kaydedilmiş 
bilgiler, birçok bakõmdan yararlõdõr. Yöneticilere, öğretmenlere, ana babalara, psikolojik 
hizmetler personeline ve bireyin kendine yararlar sağlar. Yöneticiler, okul müfredatõnda ve 
eğitim faaliyetlerinde gerekli gelişme ve iyileştirmeleri yapabilmeleri için okuldaki öğrenci 
nüfusunun niteliklerini, gelişme durumlarõnõ, değişen özelliklerini bu bilgi kayõtlarõndan 
saptayabilirler. Öğrenci nitelikleri üzerinde daha etraflõ araştõrmalar yapabilirler. Bazõ özel 
sõnõflarõn oluşturulmasõnda bunlardan yararlanabilirler, öğretmenler, bu bilgilere dayanarak 
belli bir öğrencinin özellik ve güçlüklerini daha iyi tanõyabilir ve ona göre yardõmda 
bulunabilirler, öğrencilerin okul çalõşmalarõndaki gelişmelerini daha iyi gösterebilir, 
öğrencilerin gelişme şekli hakkõnda somut bir fikir edinebilirler. Velilerle konuşmalarda tek 
tek ve grup olarak çocuklar hakkõnda daha somut bilgilere dayanõrlar. Öğretimlerini ona 
göre ayarlõya-bilirler. Veliler de, eldeki bilgiler sayesinde çocuklarõnõ daha iyi tanõyabilir. 
Onlarõn eğitsel, meslekî ve psiko-sosyal gelişmelerini daha somut olarak görebilir ve 
dolayõsiyle, okula daha çok yardõmcõ olabilirler. Sistematik ve objektif bilgiler, kişinin 
kendisine de önemli yararlar sağlar. Çocuğun kendini daha iyi tanõmasõna, kendi 
gelişmesini daha somut olarak görebilmesine, yetenekleri ile çalõşmalarõ arasõndaki denge 
ve dengesizlikleri daha açõk görebilmesine ve dolayõsiyle daha iyi plânlamalar 
yapabilmesine yardõm eder. Bu bilgiler, rehberlik ve danõşma programõ için de gereklidir. 
Hiç bir rehberlik ve danõşma faaliyeti, objektif ve sistemli bilgiler olmadan yürütülemez. 
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NE ÇEŞİT BİLGİLER GEREKLİDİR? 

Birey hakkõnda sistemli olarak toplanõp kaydedilmesi gereken bilgiler çok geniş bir 
alana yayõlõr. Birçok yazarlar bu alanlarõ çeşitli şekilde gruplandõrõp isimlendirmektedirler. 
(Meselâ Bak: Smith, 1951, 5. Bölüm; Miller, 1961, 5. Bölüm). Ama amaç hepsinde aynõdõr. 
Biz bu bilgi alanlarõm aşağõdaki şekilde inceliyeceğiz. Bu bilgilerin hepsinin her çocuk 
hakkõnda ve mutlaka aynõ derinlikte toplanmasõ mümkün olmayabilir. Olmasõna da gerek 
yoktur. Tabiatiyle, mümkün olduğu kadar çeşitli, geniş, kullanõşlõ ve sõhhatli bilgiler 
toplanmaya çalõşõlõr. Her okul, kendi amaç ve imkânlarõna göre, toplu dosya için 
toplayacağõ bilgilerin çeşit ve derinliğini kendi ayarlõyabilir. 

1) Birey ve Ailesi İle İlgili Bilgiler 

Bu bilgi grubu, çocuğun bir birey ve bir aile üyesi olarak belirtilmesini sağlayan 
bilgilerdir; çocuğun kimliğini belirtir, öğrenciyi anlamakta işe yarõyabilecek olan eve ve 
aileye ait hususlar da bu grupta yer alõr. Bu gruptaki bilgiler şunlardõr: 

a) Öğrencinin adõ ve soyadõ: Öğrencinin bütün adõ tam olarak yazõlõr ki ilk ya da 
soyadlarõ benziyen çocuklar birbirine karõştõrõlmasõn. Öğrencinin bir de fotoğrafõnõn bu bilgi 
dosyasõna yapõştõrõlmasõ arzu edilebilir. 

b) Cinsiyeti: Çocuğun cinsiyeti, ayrõca kaydedilir. Bazõ adlar, her iki cins için de 
kullanõlan adlardandõr. Bazõ adlar da hiç duyulmamõş cinsten ya da yabancõ bir ad olabilir. 
Böyle yabancõ ya da duyulmamõş cinsten olan adlar, çocuğun ana baba durumu, sosyo - 
kültürel durumu hakkõnda bazõ önemli fikir verebilir. 

c) Doğum yeri ve tarihî: Çocuğun doğum yeri ve doğum tarihine .ait bilgi, önemli bir 
bilgidir ve resmî kayõtlardan alõnmalõdõr. Resmî işlemlerde çok kullanõlan bir bilgidir. 
Çocuğun doğduğu il, ilçe, bucak ve köyü yazõlmalõdõr. Bu bilgiler, çocuğun gelişmesindeki 
mahallî etkileri açõklayabilir. Okullarõmõzda bu bilgilerin bir kõsmõ öğrencinin okul kayõt 
dosyasõnda zaten mevcuttur. 

d) Ailede çocuk sayõsõ: özellikle psikolojik danõşmada, ailedeki çocuk sayõsõ ve yaş 
sõrasõ, çocuğun problemi ve kişiliği hakkõnda yararlõ ipuçlarõ verir. Bu bilgi, babanõn meslek 
durumu, ailenin oturduğu semtin özellikleri, ailenin sosyo - ekonomik - kültürel durumu ve 
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sağlõk durumu ile beraber düşünülünce, daha çok değer kazanõr. Çocuğun öğrenim ve 
meslek plânlan, ailenin getirdiği bu şartlardan etkilenir. Bireyin bir ek-göreve ihtiyacõ olup 
olmadõğõnõ, giriştiği boş-zaman faaliyetlerini, evde çalõşma imkânlarõnõ, evdeki çocuk sayõsõ 
etkileyebilir. 

e) Din: Birçok alõşkanlõklar ve tavõrlar, ailenin mensup olduğu din öğretilerinden ileri 
gelir. Dinsel ilkeler ve doğmalar, çocuğun bazõ tavõr ve davranõşlarõnõn ve hattâ 
problemlerinin kaynağõ olabilir. Özellikle karma dinli okullarda, çocuğun arkadaşlõk 
kurmasõnda ve kişiler arasõ ilişkilerde dinsel inançlar önemli rol oynayabilir. 

f) Anne ve babanõn adlarõ, iş ve adresleri: Bu bilgiler, çocuğun aile yönünden 
kimliğinin tesbiti ve hem de haberleşme için lüzumludur. Bazan anne ve baba adõnõn 
değişikliği, ailenin sosyo - ekonomik -kültürel yapõsõ hakkõnda fikir verebilir. Adreste 
değişiklikler olup olmadõğõ belli sürelerde kontrol edilmeli, yeni adres hemen kaydedilme-
lidir. Adres değişmeleri, ailenin meslek ve çevre değişmeleri gibi sosyo -ekonomik 
durumundaki değişmelere, ailedeki hareket ya da istikrar derecesine, çocuğun çevresine 
uyum sõkõntõlarõna ilişkin ipuçlarõ verebilir. Ailesi sõk sõk yer değiştiren bir çocuğun okulu ve 
oturduğu yer değişip duracağõndan, arkadaşlõklar kurmasõ ve sosyal çocukluk faaliyetlerine 
katõlmasõ engellenmiş olabilir. 

g) Anne ve babanõn doğum yerleri ve tarihleri: Bu bilgiler, ailenin kimliğini saptadõğõ 
gibi, ailenin mensup olduğu etnik özelliklere ait ipuçlarõ da verebilir. Yabancõ bir memleket 
adõ, ailenin göçmen olduğunu ya da yabancõ ülkelerde çok gezmiş bir aile olduğunu 
gösterebilir. Anne ve babanõn yaş durumu, evde çocuk - aile ilişkilerini anlamada 
aydõnlatõcõ bir bilgi olabilir. Yaşõ ilerlemiş bir anne babanõn ilkokuldaki çocuğu ile kendileri 
arasõndaki psiko - sosyal ilişkilerin, genç anne babanõnkinden farklõ olmasõ beklenebilir. 

h) Anne babanõn meslekleri ve ailenin ekonomik durumu : Bu bilgi, çocuğun öğrenim 
ve meslek plânlarõnda önemlidir. Ailenin sosyo - ekonomik durumunu anlamakta önemlidir. 
Ailenin ekonomik durumunu genel kategoriler içinde belirlemek mümkündür. Bunu 
saptarken 5'li değerlendirme cetvelinden yararlanõlabilir. Bu cetvel, "çok iyi", "iyi", "orta", 
"orta altõ", "zayõf" gibi beş gruba bölünmüştür. Aile için uygun bölüm işaretlenir. 
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1) Anne ve babanõn öğrenim durumu: Bu bilgi ailenin kültür durumunu gösterir. 
Dolayõsiyle de sosyo - ekonomik duruma ait indekslerden biri olabilir, özellikle öğrencinin 
okul ve eğitime ait tavõrlarõnõ ve değer hükümlerini anlamakta ve öğrenim plânlarõnõn 
yapõlmasõnda çok işe yarar. Üniversite mezunu anne ve baba, çocuklarõnõn üniversiteye 
devamõnõ genellikle isterler. Hattâ öğrenimi yarõm kalmõş ya da üniversiteye gitme imkânõnõ 
bulamamõş bir anne veya baba, bazõ hallerde, kendilerinin içlerinde kalmõş heveslerini 
doyurmak için (farkõnda -olmadan), çocuğu, yetenek ve ilgilerinin üstüne ve dõşõna 
zorlayabilir. 

j)  Ailenin yapõsõ ve anne ve babanõn evlilik durumu:   Evde anne -veya babanõn 
yokluğu, özlük üveylik, anne babanõn ilk evliliği veya kaçõncõ evliliği olduğu, ailenin 
kalabalõklõğõ, evde çekirdek aile dõşõnda üyelerin bulunmasõ gibi faktörler, çocuğun uyum ve 
heyecansal gelişimini etkiler. Evde büyükanne, dede ya da akrabadan birinin bulunmasõ, 
aile - içi ilişkileri, dolayõsiyle çocuğun tavõr ve davranõşlarõnõ, değerler sistemini etkiler. 

k) Evde konuşulan dil: Okuma, yazma ve konuşma güçlüklerinin kökü, bazan evde 
Türkçeden başka bir dil konuşulmasõnda olabilir. Türkçenin değişik bir ağõzla konuşulmasõ 
da bazõ bölgeler için sorun yaratabilir. Evde Türkçeden başka bir dil konuşulmasõ, ailenin 
sosyo -kültürel durumu, yabancõ evlilikleri ve çocuğun olduğu kadar ailenin de uyum 
sorunlarõ olabileceği hakkõnda bazõ ipuçlarõ verebilir. 

2) Okul Başarõsõ 

Derslerde alõnan notlar, notlardaki genel eğilim; en çok ve en az başarõ sağlanan 
dersler, okulca uygulanmõş basan testleri sonuçlan toplanõp kaydedilir. Bu bilgiler, 
öğrencinin akademik yeteneği, ilgileri, okula uyumu, öğrenim ve meslek plânlarõnõn 
realistliği hakkõnda önemli ipuçlarõ verir. 

3) Sağlõk 

Sağlõk, bireyin gelişme seyrinin önemli bir cephesidir. Okullarõmõzõn çoğunda bu 
hususa gerektiği oranda önem verildiği söylenemez. «Çocuğun boyu, ağõrlõğõ, çocukluk 
hastalõklarõ, geçirdiği önemli hastalõklar ve kazalar, görme ve işitme durumu, diş sağlõğõ, 
yapõlan aşõlar, sağlõk alõşkanlõklarõ, beden ârõzalarõ belli dönemlerde yapõlan genel 
muayene sonuçlan gibi sağlõk bilgileri çocuğun toplu dosyasõna kaydedilir. Bu işler, okulun 
bir sağlõk plânõna sahip olmasõnõ gerektirir. 
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Öğrencinin ruh sağlõğõna ait bilgiler, yapacağõ uyumlarda, başarõ ve gelişmesinde çok 
önemlidir. Ruh sağlõğõ ile ilgili bilgiler, toplanmasõ zor olmakla beraber, elde edilince 
dosyaya kaydedilmelidir. Okul bu hususlarda, ilgili sağlõk kurumlarõndan yardõm isteyebilir. 

4) Devam Edilmiş Diğer Okullar 

Çocuğun sõk sõk okul değiştirmesi, onun uyum sorunlarõnõ anlamada önemlidir. Sõk 
sõk okul değiştirmek, öğrencinin bir çevreye ve topluluğa yeteri uyum sağlamasõna imkân 
vermez. Onun arkadaşlõklar kurabilmesini engeller. Derslerde bir şeyler öğrenip başarõlõ 
olmasõnõ da köstekler. Bütün bunlar, çocuğun okuldan soğumasõna yol açabilir. Bu bilgiler, 
ailenin çalõşma hayatõ, sosyo - ekonomik durumu hakkõnda da fikir verebilir. 

5) Test Sonuçlan 

Çocuğun zekâ seviyesine; sayõsal, dilsel, artistik, mekanik yetenekler gibi özel 
yeteneklerine; ilgi tiplerine; kişilik özelliklerine ait test sonuçlarõ, toplu dosyasõna kaydedilir. 

Testler, çocuğun psikolojik niteliklerine ait objektif bilgi sağlõya-bilen önemli araçlardõr. 
Testlerden sağlanan bu bilgiler, çocuklarõn gelişmelerini izlemekte ve birçok problemin 
niteliklerini anlamada çok yararlõdõr. Okul, testlerin yaygõn olarak uygulanabileceği en 
uygun bir yerdir. Okulun, belli maksat ve hedeflere göre çizilmiş bir test programõ olmalõdõr. 
Çünkü testlerden sağlanan bilgilerin çocuğun gelişmesini anlamada ve probleminin 
çözümünde işe yarayabilmesi için sistematik ve plânlõ bir şekilde uygulanmõş test sonuçlan 
olmalõdõr. Testlerin akla gelen rastgele zamanlarda ve rastgele testlerin uygulanmasõ bir 
yarar sağlamaz. Bu sebeple, okulun belli amaçlara göre çizilmiş test programõnda hangi 
testlerin, ne zaman ve kimler tarafõndan uygulanacağõ belirlenmelidir. 

6) Sõnõf-dõşõ Faaliyetler 

Çocuğun katõldõğõ sõnõf - dõşõ faaliyetler, onun ilgilerini, özel yönelimlerini belli eder. 
Bu faaliyetler, çocuğun ilgilerinin şekli bulmasõna ve yönlenmesine, başkalarõyla beraber 
çalõşabilme hünerleri geliştirmesine, çocuğun liderlik ve lidere uyma yetenekleri 
geliştirmesine yardõm eder. Çocuğun sõnõf - dõşõ faaliyetlerine ait bilgiler, toplu dosyanõn 
akademik başarõyla ilgili kõsmõ ile birlikte dikkate alõnõrsa, çocuğu daha iyi 
belirginleştirebilir. 
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7) Bireyin Plânlarõ ve İlgileri 

Çocuğun meslek, öğrenim ve diğer hususlara ait sahip olduğu plânlar ve ilgiler, 
öğretmen ve danõşman için çok önemlidir. Çocuğun geleceğe ait şekil kazanmõş plânlan ve 
yoğunlaşmõş ilgilerinin olmasõ, onun gelişip olgunlaşma derecesini, sorunlarõna yaklaşõmõnõ 
ve uyum sağlama yeteneğini gösterir. Bu alandaki bilgiler; çocukla yapõlacak görüşmeler, 
anketler, gözlemler yolu ile öğrencinin kendinden, öğretmenlerden, velilerden sağlanabilir. 

8) İş Tecrübesi 

öğrencinin çalõşmõş olduğu işler, onun ilgilerini, plânlarõnõ anlamakta, ona eğitsel ve 
meslekî rehberlik yapmada önemli bilgilerdir. Öğrencinin, işi bizzat deneyerek çalõşma 
hayatõ hakkõnda ilk-elden bilgi kazanmasõ, kendinin iyi ve eksik taraflarõnõ görüp anlamasõ, 
iş hayatõnda başka çalõşanlarla ilişki kurabilmeyi öğrenmesi ve iş başõndaki tavrõnõ, iyi ve 
eksik taraflarõnõ görüp anlamasõ önemli bir kazançtõr. Bu çeşit tecrübe ve kazancõn, 
psikolojik danõşmada önemli değeri vardõr. 

9) Vaka Kayõtlarõ 

Öğrencinin tipik ve manidar davranõşlarõ, olaylarõ, öğretmenler tarafõndan gözlemlenir 
ve vaka kaydõ tekniğine uygun olarak kaydedilir. Canlõ olarak kaydedilmiş bu gözlem ve 
olaylar, öğrencinin tipik ve manidar tavõrlarõnõ, sosyal ve heyecansal olgunluk seviyesini, 
umularõnõ, korku ve kaygõlarõnõ, değerler sistemini, kişilik yapõsõnõ anlamada çok işe yarar. 
Vaka kayõtlan toplu dosyada bir zarf içinde biriktirilip saklanõr ve belli süreler içinde, 
çocuğun gelişme seyrini işaret eden manidar vakalar özetlenerek toplu dosyaya geçirilir. 

10) Otobiyografi 

Öğrencinin kendi görüşü ile kendini, ailesini, geleceğe ait plânlarõnõ yazõlõ olarak 
anlatmasõdõr. Bu bilgiler, onun kişilik yapõsõnõ, psikolojik dünyasõnõ, plânlarõnõ, umu ve 
özlemlerini, çabalarõm, değerler sistemini anlamaya çok yardõmcõ olur. Türkçe, edebiyat 
derslerinde kendini anlatmasõ istenen bir kompozisyon konusu verilir. Bu kompozisyon, 
okunup değerlendirilir fakat çocuğa iade edilmez; çocuğun toplu dosyasõnda muhafaza 
edilir. 

 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK - F.l 1/12 
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11) Çevre Faaliyetlerine Katõlma 

Çocuğun okul dõşõnda, oturduğu çevrede katõldõğõ faaliyetler de çocuğu "bütün" 
olarak tanõmaya yardõm eder. Bu faaliyetler, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinlenme 
faaliyetleri olabilir. Ama bu bilgilerin sağlõklõ olarak toplanmasõ zordur. Çocuğu bu 
faaliyetler içinde gözleme imkânõnõ bulmak kolay değildir. Onun için bu çeşit bilgiler, 
genellikle toplu dosyada yer almaz. 

12) Danõşma Görüşmeleri Özeti 

Öğrenciyle yapõlan eğitsel meslekî veya psikolojik danõşma serisi sona erdikten sonra 
bu serinin önemli noktalan vurgulanarak kõsa bir özeti, bir örneği Ek-l'de verilmiş olan toplu 
dosyada ayrõlan yere kaydedilir. Bu suretle öğrenciyle yapõlmõş olan danõşmalarõn 
mahiyeti, kapsamõ, zamanõ ve sonucu görülmüş olacaktõr. 

13) Sonucu-izleme 

Öğrenciye verilen rehberlik hizmetlerinden alõnan sonuçlarõn dosyaya kaydõ 
gereklidir. Bu bilgiler, rehberlik hizmetlerinin ve okulun diğer çalõşmalarõnõn 
değerlendirilmesinde de çok işe yarar. 

TOPLU DOSYA 

Kişi hakkõnda toplanan bilgilerin saklanmasõ, hafõzaya terkedilemez. Bireyi tanõmak 
için devamlõ ve sistemli bir emek sonucu toplanan bilgiler, eğer bir yere kaydedilmezse 
zamanla kaybolup gider ya da yanlõş şekillerde hatõrda kalõr. Her problem ortaya çõkõşõnda 
aynõ emeklerin yeni baştan sarfedilmesi gerekir. Ayrõca, bazõ bilgiler vardõr ki zamanõnda 
toplanõp kaydedilmezse, ileriki yõllarda bu bilgileri elde etmeye imkân olmayabilir. Bu 
sebeple, birey hakkõnda toplanan bilgilerin elenerek tasnif edilmesi ve kişinin büyüme ve 
gelişmesini gösterecek bir biçim ve sõra içinde bir dosyaya kaydedilmesi gerekir. Öğ-
renciye daha iyi yardõm verebilmek için toplanmõş olan bu manidar ve önemli bilgilerin 
sistemli bir şekilde özetlenerek kaydedildiği bu dosyaya toplu dosya denir. Toplu dosya, 
çocuk ve onun gelişme seyri ve seviyesi hakkõnda somut bilgilere ihtiyaç gösteren 
psikolojik hizmetler programõ için mutlak gerekli bir araçtõr. 

Toplu Dosya Şekilleri 

Belli başlõ dört tip toplu dosya şekli vardõr : 
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1) Karton tipi dosya : Dosya büyüklüğünde tek bir kartondur. Kartonun ön ve arka 
yüzleri, bilgi kategorilerine göre çizelgelere ayrõlõr. Bütün bilgiler, kartonun ön ve arka 
yüzlerindeki bu çizelgelerde yer alõr. Onun için kartonda çizelgelerin hiç yer kaybetmeden, 
fakat bilgi kaydõna yeterli imkân verecek biçimde ayarlanmasõ gereklidir. 

2) Karton dosya tipi: Bilinen dosya şeklidir. Bilgi gruplarõ, dosyanõn içli dõşlõ dört 
sayfasõna ayarlanõr. Toplanan bilgiler, dosyanõn içli dõşlõ sayfalarõna kaydedilir. Ayrõca, 
anket cevaplarõ, danõşma görüşmelerinin özet kâğõtlarõ, otobiyografi, vaka kaydõ zarfõ gibi 
parça halindeki kâğõtlar da bu dosya içinde muhafaza edilir. Okullarda daha çok bu tip 
toplu dosya kullanõlmaktadõr. Dosyalarõn saklanmasõ kolaydõr. Bütün bilgileri topluca içerir. 
Ek. I'de verilen toplu dosya örneği bu tiptendir. 

3) Defter tipi dosya: Bu dosya, bir kapak içinde, defter yapraklarõ dipteki ipe 
geçirilmiş şekilde olan defter tipinde bir dosyadõr. Son kapakta da dosya büyüklüğünde bir 
zarfõ bulunur. Bu zarf kapağa yapõşõktõr. Mülakat özet fişleri, vaka kayõtlar, otobiyografi, 
fazla fotoğraflar, pullar gibi ayrõ parça halindeki kâğõtlar bu zarfa konur. Gerektiğinde 
dipteki ipe yeni yapraklar geçirilebilir. Halen okullarõmõzda kullanõlmakta olan öğrenci 
dosyalarõ bu tiptendir. Rehberlik ve danõşma hizmetleri için buna benzer" bir dosya 
geliştirilip okulun rehberlik ve danõşma ofisinde muhafaza edilir. 

4) Kardeks tipi dosya: Her öğrenci için 20X12 cm. büyüklüğünde birkaç karttan 
oluşan bir dosya tipidir. Her kartta belli bilgi alanlarõnõn çizelgeleri vardõr. Meselâ, okul 
başarõsõ, test sonuçlarõ gibi başarõ ile ilgili bilgiler bir kartta, sağlõk ve bedensel gelişme 
diğer bir kartta olur. Kartõn her iki yüzü de yer ziyan edilmeden değerlendirilir. Bu tip 
dosyanõn avantajõ, öğrencinin problemi ile uğraşõrken, bütün dosyayõ birden çõkarmak 
yerine, hangi alandaki bilgi lazõmsa o kart çõkartõlabilir. Bilgiler kartlara geçirilirken, kartlar 
birkaç kişiye birden verilerek bilgiler doldurtulabilir. Ama birkaç karttan oluşan bu dosyalar 
fazla yer tutar. Dikkatli kullanõlmazsa kartlarõn kaybolma, yer değiştirme ihtimalleri çoktur. 

Ek. I'deki toplu dosya örneğine dikkat edilirse, kâğõdõn her tarafõndan yararlanõldõğõ, 
yer zayi edilmediği görülür. Okullarõmõzda halen kullanõlmakta olan dosyalar, kapaklarõnda 
ve içlerinde boş yer bõrakõlmamak suretiyle sayfa adedi azaltõlarak ve bilgi kaydetme 
yerleri daha 
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şematik hâle getirilerek iyileştirilebilir. Bütün okul seviyeleri için aynõ tip dosyanõn 
kullanõlmasõ daha uygun olur. Bu dosya, çocuğu, ilkokuldan itibaren bütün okul hayatõnca 
takip etmelidir. 

Toplu Dosyada Aranacak Nitelikler 

Toplu dosyada aranacak belli başlõ nitelikler şunlardõr:1 

1) Dosya, çocuğun sürekli gelişmesini yansõtabilecek şekilde kronolojik olarak 
düzenlenmelidir. 

2) Dosya, bütün okul seviyelerini kavrayabilecek şekilde olmalõ ve çocuğu takip 
etmelidir. 

3) Dosyayõ inceliyene, çocuk hakkõnda en kõsa zamanda bilgi verebilecek biçimde 
şematik olmalõdõr. 

4) Ölçme sonuçlarõ, dosyaya, mukayese imkânlarõ verecek şekilde kaydedilmelidir. 
Karşõlaştõrmaya esas olacak normlarõn veya ölçülerin belirtilmiş olmasõ gereklidir. Meselâ, 
test puanlarõnõn karşõlaştõrma normlarõ veya puanõn cinsi belirtilmelidir. 

5) Test puanlarõ gibi sayõsal bilgiler, incelemeyi süratlendirmek için, mümkün olan 
yerlerde grafiksel olarak ifade edilmelidir. 

6) Dosyaya giren bilgiler, sağlõklõ 'olarak toplanmõş güvenilir bilgiler olmalõ ve 
gerçekten kişiye yardõmda ihtiyaç duyulan kullanõlabilir bilgiler olmalõdõr. 

7) Dosya, okulun ana amaçlarõm yansõtabilecek biçimde olmalõdõr. Meselâ bir meslek 
okulunda, öğrencinin meslekî yönelme ve gelişmesini belirtebilmelidir. 

8) Dosyanõn nasõl tutulacağõnõ ve kullanõlacağõnõ belirten bir açõklamasõ olmalõdõr. 

Toplu Dosya Geliştirilmesi 

Bir okul için toplu dosya geliştirilirken şu temel noktalar dikkate alõnmalõdõr : 

1)   Okulun amaçlarõ maddeler halinde belirlenmelidir. 

2)   Okulun ihtiyaçlarõ ve faaliyetleri incelenmelidir. 

 

-------------------------------------- 
1   BAK: Hatch, 1951 ; Traxler ve North, 1966. 
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3) Okulda halen kullanõlmakta olan toplu dosyanõn iyi ve eksik taraflarõ gözden 
geçirilmeli; düzeltilerek kullanõlabilme imkânlarõ düşünülmelidir. 

4)   Başka okullarda dosya için neler yapõldõğõ gözden geçirilmelidir. 

5) Toplu dosyadaki bilgilerden hangilerinin kimler tarafõndan ve nasõl tutulacağõ bir 
plâna bağlanmalõdõr. Meselâ, sağlõkla ilgili bilgiler, okul doktoru (veya hemşire) tarafõndan; 
çocuğun adõ, doğumu, ilgilendiği şeyler, öğrenim ve meslek plânlarõ, iş-tecrübesi, katõldõğõ 
sõnõf -dõşõ faaliyetler ve benzeri bilgiler öğrencinin kendisi tarafõndan; disiplin, devam, ders 
notlan idare tarafõndan; psikolojik test sonuçlarõ ve mülakat bulgularõ danõşman tarafõndan 
tutulabilir. Bunlar, okulun kendi bünyesi ve imkânlarõna göre ayarlanabilir. 

Bilgi Toplama Yollarõ 

Toplu dosyaya girecek bilgileri elde etmek için birçok yollar vardõr. Bunlar; gözlem, 
testler, vaka kayõtlarõ, anketler, değerlendirme cetvelleri, mülakat, otobiyografi, sosyometri, 
kimdir-bu gibi bilgi toplama teknikleridir. Bilgi toplama teknikleri, bundan sonraki bölümde 
ayrõntõlõ olarak ele alõnmaktadõr. 

2. BİLGİ SERVİSİ 

Bireyin kendisine ve çevresine sağlõklõ bir uyum sağlõyabilmesinde realist bilgilere 
ihtiyacõ vardõr. Eğer öğrenciler, kendileri ve çevrelerindeki imkânlar hakkõnda doğru bilgiye 
sahip olurlarsa, daha sağlõklõ öğrenim ve meslek plânlan yapabildiklerini gösteren deliller 
vardõr (Süper, 1948). Güvensizlik, kaygõ, yõlgõ, gerçeğe uymayan plânlar ve sonuç 
getirmeyen çalõşmalar gibi öğrencinin öğrenim başarõsõnõ aksatan engeller, ona, gerekli 
bilgiler verildiği zaman oldukça kolay bir şekilde ortadan kaldõrõlmaktadõr (Hatch, 1951). 
Rehberlik programõ, bu bulgularõ da dikkate alarak, öğrencilere gerekli eğitsel, meslekî ve 
sosyo -kültürel bilgileri vererek yardõm etmek zorundadõr. Öğrencinin realist kararlar verip 
plânlar yapmasõnda ve bu plânlarõ yürürlüğe koyarak en uygun uyumlarõ sağlamasõnda 
gerekli meslekî, eğitsel ve sosyo-kültürel bilgileri sağlõyan ve bireylere ulaştõran bir servise, 
bilgi servisi denir. Bilgi servisi, bireyi tanõma servisi ile karõştõrõlmamalõdõr. Bireyi tanõma 
servisi, bireyi kişi olarak tanõmak için çalõşõr. Bilgi servis ise, 
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yollar da Grup Rehberliği Bölümü'nde etraflõca ele alõnmõş olmakla beraber, bu terimlerle 
ilk karşõlaşan okuyucu için kõsaca gözden geçirilecektir. 

Duruma alõştõrma: Öğrencinin okulu tanõmasõ ve okulun da öğrenciyle ilk temas için 
genellikle gruplar halinde, okulun ilk haftasõ içinde yapõlan plânlõ tanõtma çalõşmalarõna 
duruma alõştõrma denir. Küçük gruplar halinde çocuklara okul gezdirilir; okulun çeşitli 
yerleri ve öğrencilere, velilere sunduğu servisler (hizmetler) tanõtõlõr. Öğrencilerin sosyal bir 
ortam içinde öğretmenleriyle temasa gelmesi sağlanõr. Okulun amaçlarõ, kurallarõ, çalõşma 
tarzõ, kütüphaneden, lâboratuvarlardan, kantinden yararlanma tarzõ, vb. öğrencilere 
tanõtõlõr. Okulu tanõtan bir elkitabõnõn hazõrlanõp öğrencilere dağõtõlmasõ çok yararlõ olur. 
Yeni öğrencilere bu elkitabõndan mutlaka verilmelidir. 

Genellikle, bir üst ve alt okul arasõnda bağlantõ kurma işi de, bir duruma alõştõrma 
(oryantasyon) faaliyetidir. Üst ve alt okullarla bağlantõ kurma işi iki şekilde yürütülebilir. Üst 
okul, kendisine en çok öğrenci gönderen alt okula kendi temsilcisini gönderir. Bu temsilci, 
alt okulun öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve yöneticileri ile toplantõlar düzenliyerek kendi 
okulu hakkõnda bilgi verir. Bilgi verme konferanslarõ sonunda daima bir soru-cevap kõsmõ 
olmalõdõr. Bu kõsõmda öğrencilerin kafasõnõ kurcalamakta olan birçok hususlar 
cevaplandõrõlmaya çalõşõlõr. Tanõtma bilgileri; okulun yeri, amaçlan, öğrenci nüfusu, 
mezunlarõn genellikle girdiği üst okullar ve işler, okulun özellikleri, sunduğu hizmetler, sõnõf 
geçme ve okul bitirme şartlarõ, not sistemi, vb. gibi noktalarõ kapsar. Bu bağlantõ 
konferanslarõ, genellikle, öğrencilerin bu okula girmeye yakõn olduklarõ (meselâ bahar 
sömestirinde) olmalõdõr. 

Diğer bir yol da, son sõnõf öğrencileri bir üst okula ziyarete götürülür, öğrenciler ve 
ilgilenen ana babalar, küçük gruplar halinde okulu gezer, açõklamalarõ dinlerler. Her grup, 
ziyaret edilen okulun öğretim üyelerinden biri tarafõndan aydõnlatõlõr. Üst okulun son sõnõf 
öğrencilerinin ev sahipliği yapmalarõnõn çok yönlü yararlan vardõr. 

Çevre taramalarõ: Okulun bulunduğu kasaba ya da semtteki işler, sosyal imkânlar, 
vb. gibi ele alõnacak bir konu bakõmõndan belli sõnõrlar içinde öğrenciler tarafõndan 
taranmasõdõr. Elde edilen bilgiler tasnif edilip özetlenir. 
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Özel günler: Çoğu 'kez bahar sömestirinde, özellikle okulu bitirip ayrõlacak 
öğrencilere, meslekleri ve çevredeki iş hayatõnõ veya gidilebilecek okullarõ tanõmak için 
girişilen bir dizi faaliyetlerin yer aldõğõ günlerdir. Bir gün ya da bir hafta süreyle bu tanõtma 
faaliyetleri yoğunlaştõrõlõr. Eğer tertiplenen bir "okullar günü" ise, öğrencilerin 
gidebilecekleri okullarõn yetkilileri davet edilir. Bunlar, okullarõ hakkõnda konferans ve 
sohbetlerde bulunur, öğrencilerin sorularõm cevaplandõrõrlar. Öğrenciler, ayrõ gruplar 
halinde bazõ okullarõn niteliklerini, avantaj ve dezavantajlarõnõ tartõşabilirler. 

3. DANIŞMA (YÖNTEME) SERVİSİ 

Psikolojik danõşma (yönteme) servisi, rehberlik programõnõn ana mihveri olan bir 
servistir. Bütün diğer rehberlik servislerinin sonal (nihâi) amacõ, öğrencinin danõşmanla 
karşõ karşõya gelerek yönsetilmesini, problemi hakkõnda yeni ve gerçek olgularõ görerek 
daha etkili bir uyum sağlamasõnõ kolaylaştõrmaktõr. Bireyi tanõma servisinin kişiye ait ve 
bilgi servisinin okul ve mesleklere ait topladõğõ bilgiler, aslõnda hep danõşma servisinde 
öğrenciye yardõm içindir. Bu bilgiler kullanõlmadõğõ takdirde, beyhude emek harcanmõş 
demektir. Çocuk ile kendisi ve çevresi hakkõndaki bilgilerin karşõ karşõya getirilebileceği 
yer, bu psikolojik danõşma (yönteme) oturumlarõdõr. 

Psikolojik danõşma, çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bu konu, l ve 2. Bölümlerde de 
açõklanmõştõr.1 Mowrer, danõşmayõ, normal kaygõlar diyebileceğimiz tamamen bilinçli 
gelişmeler sonucu sõkõntõya düşmüş kimselere verilen uzman yardõmõdõr diye tarif etmiştir 
(Mowrer, 1951, s. 23). Robinson (1950, s. 3), danõşma oluşumunu, problemli bir kimsenin 
kendisine ve çevresine daha etkili biçimde uyumuna yardõm için danõşmanla danõşan 
arasõnda cereyan eden yüz yüze ve bireysel bir etkileşimdir diye tarif etmiştir. Bu etkileşim 
durumu, danõşan ve problemi hakkõnda bilgi edinmek ve gerekli bilgileri danõşana vermek 
için yapõlan danõşma görüşmesini; danõşanõn yeter olgunluğa ulaşmasõnõ sağlamak için 
yapõlan gerekli bireysel öğretimi; danõşanõn yeni kararlar verebilmesi ve terapi için yapõlan 
gerekli yardõmlarõ içerir. Gustad, çeşitli tarifleri gözden geçirdikten sonra şöyle demektedir: 
Psikolojik danõşma (yönteme), danõşman ve danõşandan oluşan iki 

 

------------------------ 
1   Daha geniş bilgi için  BAK :   H. Tan, Psikolojik Yardõm İlişkileri:  Danõşma ve Psikoterapi,   

istanbul:   M. E. B, 1989. 
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kişilik bir sosyal ortamda, kişi kişiye yürütülen bir öğrenme oluşumudur. Bu ortamda, 
gerekli psikolojik bilgi ve becerileri kullanmakta olan danõşman, karşõsõndaki problemli 
kişinin ihtiyaçlarõna uygun metotlarõ uygulayarak, bireyin kendini daha iyi tanõmasõna ve 
kabul etmesine; bireyin bu tanõma ve kabullenmesi sonucu, toplumda daha mutlu ve 
verimli bir kimse olmasõnda rol oynayacak daha açõk ve realist .amaçlarla gelişmesine 
yardõmda bulunmaya çalõşõr (Gustad, 1963, s. 17). Bu yüz-yüze olan öğrenme ilişkilerinin 
dayandõğõ temel teknik, yönteme, yani danõşma görüşmesidir. Gustad, danõşma ilişkisini, 
bir öğrenme oluşumu olarak ele almaktadõr. Danõşan, danõşma oturumunda, kendisi ve 
çevresi hakkõnda yeni bilgiler ve görüşler öğrenir; eski yanlõş öğrenmelerini değiştirir. 

Yukarda belirtilen tariflerin hepsinde ortak olarak vurgulanan noktalar, danõşma 
oluşumunun, uzman bir danõşman ile problemli danõşan arasõnda yüz yüze ve kişi - kişiye 
cereyan eden psikolojik bir yardõm .ilişkisi olmasõdõr. Bu yardõm oluşumu, sõnõftaki 
öğretimden farklõ olmakla beraber, bireysel bir öğrenme oluşumudur. Bir uzman olan 
danõşman'õn yardõmõ ile birey, kendi problemini anlayõp kendi çözümleyecektir. 

Okulda psikolojik hizmetlerin ana mihveri olan danõşma (yönteme) servisi, programda 
planlanmasõ en çok dikkat isteyen ve çalõşõr hale getirilmesi en zor olan bir servistir. Bu 
servisin organizesinde şu hususlara dikkat etmek lâzõmdõr: 

1) Bütün programõ, okul yönetiminin fikren ve maddeten desteklemesi lâzõmdõr. Bu 
destekleme, eğitim programõ içinde rehberlik hizmetlerine mutlak ihtiyaç olduğuna 
inanõlmasõ, gerekli personelin, paranõn, malzemenin ve çalõşma yerinin sağlanmasõ, okul 
programõnda .rehberlik faaliyetleri için yer ayrõlmasõ şeklinde olur. 

2) Okuldaki psikolojik hizmetler programõnõn başõna, güçlü ve bu .alanda yetişmiş bir 
liderin konmasõ gereklidir. Bu lider, öğretmenlerin .rehberlik anlayõşõ kazanmasõna, 
rehberlik faaliyetlerinin plânlanõp koordine edilmesine, programõn herkes tarafõndan 
anlaşõlmasõna ve çevre .ile rehberlik programõ arasõnda bir işbirliği kurulmasõna yardõm 
eder. 

3) Öğretmenlerin işbirliği, desteği ve çalõşmalara katõlmalarõ sağlanmalõdõr. 
Danõşman, psikolojik danõşma ve diğer rehberlik faaliyetlerini kendi başõna yürütemez. 
Bilgilerin hepsini kendisinin toplamasõ mümkün değildir. Bazõ bilgiler için öğretmen daha 
etkili noktadadõr. 
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4) Öğrencilere, psikolojik danõşma servisi tanõtõlmalõ ve yararlanmalarõ sağlanmalõdõr. 
Birçok öğrenciler okuldaki hizmetlerden habersizdir. Ya da çekinirler; danõşman'a 
başvurmayõ, arkadaşlarõ arasõnda utanõlacak bir hal sayabilirler. Onun için danõşman, 
psikolojik danõşma servisini öğrencilere olumlu bir şekilde tanõtacak yollar yaratmalõ, ser-
visten yararlanmak için onlarda ilgi ve istek yaratmalõdõr. Bunu sağlamak için danõşman, a) 
fõrsat düştükçe öğrencileri danõşma odasõna görüşmeye davet eder, b) görüşme esnasõnda 
öyle bir olumlu atmosfer yaratõr, öğrenciyi öyle motive eder ki, öğrenci kendiliğinden 
problemini anlatmak, başka görüşmelere gelmek arzusunu duyar, c) öğrencilerde 
danõşmaya (yöntemeye) karşõ arzu ve olumlu tavõrlar yaratacak şekilde bazõ geziler, sõnõf 
tartõşmalarõ gibi durumlardan yararlanabilir, d) öğrencilerle hasbî ve kişisel ilişkiler kurarak, 
okulda ne çeşit çalõşmalar yaptõğõnõ bazõ öğrencilere belirtir, öğrenciler arasõnda "danõş-
man" olarak sempati kazanõr (Robinson, 1950, s. 37-40). Danõşma odasõnõn kimse 
tarafõndan rahatsõz edilmeyen sakin ve bağõmsõz bir oda olmasõ, danõşman'õn kõlõk kõyafeti, 
nezaket ve samimiyeti, çocuğa tavõr ve davranõşlarõ ile öğrenciler üzerinde olumlu etkiler 
yaratõr. 

5) Danõşma çalõşmalarõ için maddî imkân ve kolaylõklar sağlanmõş olmalõdõr. Her 
öğrenciye ait toplanmõş bilgiler olmalõ; bu bilgiler, danõşman'õn eli altõnda olacak şekilde 
kolay ve pratik bir yerde muhafaza edilmelidir. Danõşma görüşmelerinin rahatça 
yürütülebileceği bir oda olmalõ, ve oda sâde fakat ferah ve sevimli bir şekilde düzenlenmiş 
olmalõdõr. Danõşman'õn, uygulanacak psikolojik testler ve yazõşmalarda kullanabileceği bir 
bütçesi olmalõdõr. 

Okul rehberli ve danõşma programõ, çevredeki sağlõk, psikiyatri, iş bulma, geniş 
personel kullanan firmalar gibi kurumlardan haberli olmalõ ve onlarla yakõn bir işbirliği 
kurabilmelidir. Çocuklarõn getirdiği bazõ problemler, danõşman'õn uzmanlõk alam dõşõnda 
kalabilir. Bu gibi hallerde öğrenciyi daha yetkili bir kaynağa havale edebilmelidir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇEŞİTLERİ 

Danõşma (yönteme) ameliyesi, dayandõğõ yönteme (danõşma) teorisine göre; a) 
geleneksel, b) demokratik, ve c) karma (eklektik) danõşma olmak üzere üç çeşittir. 
Geleneksel danõşmaya, otoriter danõşma, güdümlü danõşma ya da danõşman - yönlü 
danõşma da denmektedir. Demokratik danõşma, güdümsüz ya da danõşan - yönlü danõşma 
olarak da adlandõrõlõr. 
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a)   Geleneksel   (güdümlü)   danõşma: 

Geleneksel danõşma (yönteme) anlayõşõna göre, birey, bilgi eksikliği veya konuya tek 
taraflõ bakõşõ sebebiyle çoğu kez problemini çözümleyememektedir. Danõşman, 
profesyonel yetişmesi, bilgisi ve tecrübesi icabõ, problemin nasõl çözümlenebileceğini 
gösterebilecek durumdadõr. Danõşma, esas itibariyle, ussal bir ameliyedir. Bireydeki bir 
uyumsuzluk, onun düşünme ve görme kabiliyetini tümden ortadan kaldõramaz (Williamson, 
1950). O halde danõşman, problemi dinler; gerekli testleri uygular, bilgileri toplar, teşhisini 
koyar ve gerekli tavsiyelerini yapar. Önemli olan, kişiden ziyade problem ve problemin 
çözümüdür. 

Bu anlayõşa göre danõşma (yönteme),   şu aşamalardan geçer: 

1) Bilgi ve tahlil : Kişiyi ve problemini anlamak için çeşitli metot ve tekniklerle gerekli 
bilgiler toplanõr ve tahlil edilir. 

2) Sentez : Danõşanõn ve probleminin tam bir tablosunu çizmek için kişi ve problemi 
hakkõnda toplanmõş olan bu bilgiler bir araya getirilip sentez edilir. 

3) Teşhis: Toplanan bilgiler, tahlil edilerek, yorumlanarak ve birleştirilerek problemin 
mahiyeti ve sebepleri hakkõnda bir yargõya varõlõr. 

4)   İleriye tahmin :   Problemin geleceğine ait hipotezler kurulur. 

5) Danõşma: Gerekli bilgiler toplanõp tahlil ve sentez edilerek konan teşhis ve ileriye 
yönelik hipotezler kurduktan sonra danõşman, danõşla bir seri danõşma etkileşimine girişir. 
Bu etkileşim oluşumunda danõşman; a) danõşanla sõcak ve samimî bir danõşma ilişkisi 
(rapport) kurar, b) danõşanõn kendine ait anlayõşõnõ işler, c) onunla bir hareket plânõ kurar, 
d) danõşanõn bu plânõ uygulamasõna yardõm eder, ve e) gerekirse danõşanõ başka bir 
kaynağa havale eder. 

6) Sonucu - izleme : Danõşma ilişkileri tamamlandõktan sonra danõşman, yapõlan 
çalõşmalarõn etkisini gözlemler. Gelecekte karşõlaşacağõ problemlerin danõşan tarafõndan 
çözümlenmesine yardõm edilir (Williamson, 1950, s. 101-106 ve 228-237). 

Dikkat edileceği gibi, bu danõşma teorisinde önemli olan, problemin çözümü ve 
çözüm için danõşman'õn alacağõ yerinde ve etkili kararlardõr. Bu sebeple, danõşanõn ne 
yapacağõ, nasõl yapacağõ ona danõşman tarafõndan söylenir. Çünkü danõşman bu işin 
uzmanõdõr. Bura- 
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daki danõşma ilişkisi, tõpkõ hekim/hasta ilişkisi gibidir. Hekim teşhisini yapõp tedavi kararõnõ 
verir. Reçetesini yazar. O ne derse hasta ona göre hareket eder. Burada akõl, mantõk 
hâkimdir. Hemen işaret edilmelidir ki özellikle heyecansal problemlerde akõl ve mantõk 
çözüm için yeterli değildir. 

b)   Demokratik   (güdümsüz)   Danõşma: 

Bu danõşma anlayõşõna göre, birey kendi problemini çözümleyebilecek yeteneğe 
sahiptir; bireyin büyüyüp gelişmeye doğru doğal bir güdüsü vardõr; bazõ heyecansal 
engeller, tedirginlikler, bireyin uyum sağlamasõnõ kösteklemektedir; dolayõsiyle danõşma 
oluşumunda her şeyden önce bireyin duygularõ, heyecanlarõ, bunlara bağlõ olarak algõlan 
önemlidir; eğer uyumu köstekliyen bu engeller ortadan kaldõrõlõrsa, birey problemini kendi 
çözümlemeye muktedirdir; o halde danõşma oluşumunda danõşman'a düşen görev, bireyin, 
engeller yaratan kendi duygularõm, heyecanlarõnõ anlamasõna, açõğa çõkartabilmesine ve 
onlarõ kabullenebilmesine yardõm edecek olumlu, sõcak ve samîmi danõşma atmosferini 
sağlamaktõr (Rogers, 1951). 

Bu danõşma anlayõşõna göre girişilecek yöntemde, bundan önceki bahiste açõklanmõş 
olan altõ aşamadan beşincisi, yâni danõşma aşamasõ önemlidir. Bu ekolün kurucusu Cari 
Rogers, danõşma etkileşiminde şunlar üzerinde õsrarla durmaktadõr: Bireyin yardõm almak 
için arzulu olmasõ; danõşman tarafõndan mevcut hâli ile, olduğu gibi, iyi kabul' görmesi 
(kabullenilmesi), danõşanõn duygularõm, heyecanlarõnõ, korku; ve baskõlardan uzak olarak, 
serbestçe ifade edebilmesi; danõşman'õn, bireyin kullandõğõ kelimeler altõnda yatan duygu 
ve heyecanlara yanõtõmda (mukabele) bulunmasõ; çeşitli yanõtõmlar ve aydõnlatma yolu: ile 
danõşanõn kendi problemine gittikçe daha fazla içgörü (nüfuz) kazanmasõ; bu içgörü ve 
anlayõş kazanmanõn düşünce ve davranõşlar halinde uygulama alanõna konmuş olmasõ; ve 
danõşanõn danõşmandan gittikçe daha az yardõm ister olgunluğa erişmesi. 

Geleneksel danõşma anlayõşõ ile demokratik danõşma anlayõşõ, ilk bakõşta birbirlerine 
zõt iki uçta gibi görünebilirler. Bu iki anlayõşa dayanan danõşma metotlarõ tahlil edilince, 
danõşma ilişkilerinin ille de-ikisinden biri olmasõ gerekmediği görülür. Birisi ille de otoriter 
yaklaşõmõ, diğeri ise ille de sâdece dinleme, konuşturma ve yansõtma yaklaşõmõnõ kullanõr 
denemez. Her iki danõşma anlayõşõ da, problemin mahiyetine, tabiatõna, duruma ve 
danõşmanõn özelliklerine göre her iki grup yaklaşõm ve metottan aynõ şekilde yararlanõrlar. 
Bazõ problemler 
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vardõr ki kişi sâdece gerekli bilgilerden mahrum olduğu için problemi çözememiştir. Gerekli 
bilgiler verilince problem kõsa yoldan çözüme kavuşmuş olur. Geleneksel yaklaşõm bu çeşit 
problemlerde daha etkilidir. Bireyin kendi ile çelişmelere düştüğü problemlerde, yani 
heyecansal problemlerde ise güdümsüz (demokratik) yaklaşõm daha iyi sonuçlar 
almaktadõr (BAK: Bordin, 1946; Snyder, 1947, Robinson, 1950, s. 206 d; Thorn, 1950). 

c)  Karma  (Eklektik)  Danõşma: 

Bütün danõşanlar ve problemler için   tek   tip   bir  yaklaşõm etkili olamamaktadõr. O 
halde, teorik kurallara bakmaksõzõn, danõşanõn, problemin ve şartlarõn o anda gerektirdiği 
en uygun yaklaşõmõn kullanõlmasõ, en etkili sonuca ulaştõrõr. Önemli olan, teori değil, proble-
mini çözebilmesi için danõşana verilmesi gereken psikolojik yardõmdõr. Danõşman, 
geleneksel ve demokratik danõşma anlayõşlarõnõn metot ve tekniklerini, durum ve şartlarõn 
icabõna göre rahatça kullanabilir. 

Karma danõşma yaklaşõmõ, çeşitli danõşma anlayõş ve metotlarõnõn rastgele ve 
eleştirisiz kullanõlmasõ demek değildir. Eklektik danõşman, hareket serbestliğine sahiptir, 
ama meslekî görüş ve teoriden yoksun demek değildir. Gerçekte eklektik danõşman'õn, 
yüksek seviyede bir danõşma bilgisi, teorisi, felsefesi ve tecrübesi vardõr. Çeşitli danõşma 
teori, metot ve tekniklerini ustaca kullanmasõnõ bilir, ama çalõşmalarõnda belli bir teorinin 
sõnõrlarõna kõsõtlanõp kalmak istemez. Probleme, danõşana, şartlara ve kendine en uygun 
düşeceğine ve en iyi sonucu alacağõna inandõğõ yaklaşõmõ kullanma serbestliğini elinde 
tutmaktadõr. Eklektik danõşman da bilimsel çalõşan bir uygulayõcõdõr. (BAK : Thorne, 1961; 
Downing, 1968, s. 146d; Shertzer ve Stone, 1968, s. 25id). 

Grup Danõşmasõ: 

Danõşma, esas itibariyle kişiye olan bir psikolojik yardõm ilişkisidir. Ama, özellikle 
okullarda ve kliniklerde yardõm götürülmesi gereken birey sayõsõ çok, danõşman azdõr. 
Danõşman'õn zamanõndan ve enerjisinden birden fazla kişinin aynõ anda yararlanabilmesi 
için grup danõşmasõ fikri ileri sürülmüş ve uygulanmõştõr. Aynõ zamanda, grup dinamizminin 
terapötik etkisinden yararlanõlacaktõr. Danõşman, 5-8 kişilik danõşan gruplarõ ile danõşma 
seanslarõ yürütür. Grup üyeleri için ortak ya da benzeri sorunlar üzerinde görüşme 
yürütülür. 
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Bazõ yazarlar, meselâ Hahn ve Macllean (1950, s. 11), böyle bir yaklaşõmõn yararlõ 
olabileceğinden şüphe etmektedirler. Bununla beraber, daha sonraki araştõrmalar ve 
çalõşmalar, küçük gruplarla yapõlan danõşmalar, en azõndan bireysel danõşmaya yol açmak 
ve yapõlan bireysel danõşmaya destek olmak hususunda etkili olmaktadõr (Çaplan, 1959; 
Driver, 1954). Grubun yarattõğõ sosyal atmosfer, grup dinamizmi, bazõ danõşanlar ve bazõ 
tip problemler için, bireysel yardõm ilişkisinden daha etkili ve daha kestirme bir yaklaşõm 
olabilmektedir. Bu konu, bundan sonraki bölümde daha ayrõntõlõ açõklanmõştõr. 

Danõşma Ustalõklarõ: 

Danõşma, danõşmayõ yapanõn uzmanlõk derecesine göre farklõ seviyelerde yapõlõr. Bu 
sebeple, danõşma ilişkilerini yürüten çeşitli seviyedeki personelden beklenen danõşmanlõk 
nitelikleri farklõ olur. 

Birden fazla danõşman olan okullarda okulun psikolojik hizmetler programõ başõnda 
bulunan baş danõşman, programõn yöneticisi ve koordinatörü olarak genellikle danõşma ve 
terapi ilişkilerine daha az girer. Ancak, diğer danõşmanlarõn yetkileri dõşõna çõkan bazõ 
vakalarõ üzerine alõr. Böyle bir durumda, baş danõşman ile diğer danõşmanlarõn terapi 
(danõşma) oluşumundaki görevleri arasõnda bir fark yoktur. Baş danõşman, danõşma 
servisinin gelişmesine, etkin bir servis olmasõna yardõm eder ve bu faaliyetleri koordine 
eder. 

A. Danõşmada aranan danõşma ustalõklarõ: 

Danõşma servisi, bütün rehberlik hizmetlerinin ana mihveridir. Danõşma görüşmesi 
(mülakat) de, danõşma servisinin temel tekniğidir. Danõşma görüşmesi, danõşanla 
danõşmandan oluşan sosyal ortamda karşõlõklõ saygõ ve anlayõş içinde bu iki kişi arasõnda 
belli meslek kurallarõna göre yürütülen, psikolojik yardõm amacõna yönelik bir konuşmadõr. 
Bütün psikolojik yardõm faaliyetleri, danõşanla danõşman arasõnda kişi kişiye yürütülen bu 
kurallõ ve amaçlõ yardõm ilişkisine gelip dayanõr. Amaçlõ, kurallõ, kişi kişiye olan bu 
psikolojik yardõm ilişkisi, danõşmanda bazõ temel danõşma ustalõklarõnõ gerektirir: 

1)   Danõşma servisi için ustalõklar : 

a. Danõşma görüşmelerinin yapõlacağõ oda (fizikî çevre), danõşmayõ 
kolaylaştõracak ve olumlu biçimde etkileyecek şekilde düzenlenmeli. 
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b. Danõşmanõn kõlõk kõyafeti, danõşanõ danõşmaya rahatça girebilecek ve rahatça 
konuşup problemini deşebilmesine yardõm edecek biçimde sâde, fakat derli 
toplu olmalõ. 

c.   Görüşme tekniklerinde yeterli bir rahatlõk kazanmalõ. 

d. Gerektiğinde, danõşanla ilgili kimselerle ilişki kurabilmeli, onlarõn işbirliğini 
sağlõyabilmeli. 

e.   Öğrencilerde danõşma hizmetlerine ilgi ve arzu yaratacak şekilde iyi ilişkiler 
kurabilmeli. 

f.   Çevredeki yararlanõlabilecek kaynaklan iyi tanõmalõ ve gereken hallerde 
usûlüne uygun havaleler yapabilmeli. 

g.   Öğretmenlerle iyi iş ilişkileri içinde olabilmeli. 

h. Öğrenciye, mesleklere ve öğrenim kurumlarõna ait toplanmõş bilgilerden 
zamanõnda yararlanmasõnõ bilmeli, bu bilgilerle devamlõ temas halinde 
olmalõ. 

õ. Dosyada ve el altõndaki kaynaklardaki bilgilerin değerlendirilmesinde ustalõklar 
kazanmalõ. 

i.   Psikolojik yardõma muhtaç öğrencileri saptamada etkili metotlar 
geliştirebilmeli; öğrenci ihtiyaç ve problemlerini zaman zaman taramalõ. 

2)   Görüşme ilişkilerine ait ustalõklar : 

a.   Danõşma oturumlarõna daima plânlõ ve hazõrlõklõ girmeli. Bunun için her 
görüşmeye girişten önce, danõşanõn dosyasõnõ incelemeli, geçmiş 
oturumlarõn özetlerini gözden geçirmelidir. 

b)   Danõşmaya yeni gelen bireyle saygõ ve anlayõşa dayanan sõcak ve samîmi bir 
meslek ilişkisi (rapport) kurabilmeli. 

c. Danõşanõ konuşturmakta etkili yedme tekniklerini yerinde kullanabilmeli, 

d.   İyi bir dinleyici olabilmeli, 

e. Danõşmanõn, problemlerini etraflõca incelemesinde, problemi kelimeler haline 
getirip ifadesinde ona yardõmcõ olabilmeli, 

f. Danõşanõn boşaltmasõna, moral kazanmasõna zaman zaman fõrsatlar 
sağlõyabilmeli, 
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g.   Danõşmayõ,  gerekli özetlemeleri yaparak, uygun bir şekilde sona 
erdirebilmeli, 

h.   Görüşme sõrasõnda ortaya çõkacak yeni durumlara göre danõşma tekniklerini 
ayarlõyabilmeli; ya da değiştirebilmeli, 

õ.   Danõşman, kendini ve kullandõğõ teknikleri objektif olarak, değerlendirip  
durmalõ. 

3)   Psikolojik testleri kullanma ve yorumlama ustalõklarõ: 

a.   Danõşman, kişinin ve problemin teşhis ve tedavisinde kullanõlabilecek testler 
ve benzeri psikolojik araçlarõ iyi tanõmalõ- 

b.   Testleri uygulayõp yorumlamada gerekli bilgi ve maharetlere sahip olmalõ. 

c.   Test sonuçlarõnõ; danõşanla, öğretmenlerle, gerekirse ana baba ile tartõşarak 
yanlõş kanõlara yol açmadan açõklõyabilmeli. 

4)   Bilgi toplama ve bunlarõ danõşmada kullanma ustalõklarõ: 

a.   Okullara ve mesleklere ait bilgi toplayabilmeli, 

b.   Toplanmõşlardan  haberdar  olmalõ  ve  bunlarõn  niteliklerini iyi 
değerlendirebilmen. 

c.   Toplanan sağlam ve taze bilgileri, ilgililere zamanõnda duyurma yollarõnõ 
bilmeli. 

5)   Toplu dosyalarõ etkili bir şekilde kullanma ustalõklarõ: 

a.   Toplu dosyaya gerekli bilgilerin zamanõnda ve düzenli bir şekilde kaydõnõ 
sağlamalõ. 

b.   Toplu dosyadaki bilgileri danõşmada etkili bir şekilde kullanabilmeli. 

6)   Meslekte kendini geliştirme ustalõklarõ: 

Danõşmanlõk mesleğine hazõrlanmak için görülen öğrenim, meslekte başarõya 
ulaşmakta ancak bir temel, bir başlangõçtõr. Meslekte taze ve başarõlõ kalabilmek 
için danõşman kendini daima yenilemek, yeni teknikler geliştirmek, yeni 
gelişmeleri devamlõ izlemek, yeni tecrübeler kazanmak zorundadõr. Bireyin tahlili, 
bireyin gelişmesi ve uyum sağlamasõ, bilgi toplama ve yorumlama, psikolojik 
hizmetler programõnõn örgütlendirilmesi, prog- 
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ramõn değerlendirilmesi, sonuçlarõn izlenmesi gibi alanlarda bilgi ve ustalõklarõnõ 
arttõrmalõdõr. Meslek kuruluşlarõna üye olmalõ, bu kuruluşlarõn toplantõ ve 
konferanslarõna katõlmalõdõr. 

B. Rehber Öğretmende (Sõnõf-Öğretmeni) aranan danõşma ustalõktarõ: 

Rehber öğretmen, danõşman'a nazaran daha sõnõrlõ alanda danõşma sorumluluğu 
taşõr. Daha az karmaşõmlõ problemlerle uğraşabilir. Tabi-atiyle, ondan beklenen danõşma 
ustalõklarõ da o oranda az olur. Meselâ, test uygulama ve yorumlama konusunda bir uzman 
olmasõna gerek yoktur. Bu konuda danõşmandan yardõm istiyebilir. Danõşanõn problemi, 
rehber öğretmenin uğraşamõyacağõ ağõrlõkta ise, danõşman'a havale edebilir. Ama danõşma 
ilişkilerine hazõrlanma, danõşanla rapport kurma, yedme teknikleri, danõşmayõ kapatabilme 
gibi danõşma tekniklerini kullanabilmelidir. Diğer öğretmenlerle ve rehberlik programõndaki 
personelle işbirliği içinde çalõşabilmelidir. Rehber öğretmen, belli bir sõnõfõn rehber 
öğretmenidir. Rehberlik ve danõşma sorumluluklarõ yüklenmiş olmakla beraber, öğretim 
sorumluluklarõ da vardõr. Sorumlu, olduğu grup öğrencileri ile doğrudan temas halindedir. 

C. Öğretmende aranacak danõşma ustalõklarõ: 

Öğretmen, rehberlik ve danõşma hizmetleri için çok önemli bir noktada bulunmaktadõr. 
Öğrencilerle doğrudan karşõ karşõya bulunan odur. Onun yardõm ve işbirliği olmadan 
rehberlik ve danõşma programõnõn birçok faaliyetleri tam olarak yürütülemez. Öğrencileri 
yakõndan, gözlemleme durumunda olan ve problemlerle ilk karşõlaşan öğretmendir. 
Farkõnda olmasa bile, birçok küçük danõşma ilişkileri içinde bulunmaktadõr. Onun için 
öğretmen, rehberlik ve danõşma konusunda temel fikirlere ve tutuma sahip olmaktan 
başka, bazõ danõşma ustalõklarõnõ da kullanabilir durumda olmalõdõr. 

Öğretmenin karşõlaştõğõ problemler, genellikle, daha başlangõçta olan, kökleşmemiş, 
çoğunlukla bilgi ve beceri eksikliğinden ileri gelen cinsten problemlerdir. Bu taze ve basit 
problemlerle ilgili olarak bazõ yardõmlarõ yapar. Bu kõsa süreli, sade yöntemleri yapabilecek 
ustalõklara sahip olmalõdõr. Öğrencilerdeki manidar davranõşlara duyarlõ olmalõ, manidar 
bilgileri takdir edebilmeli ve kullanabilmelidir. Öğrenim ve mesleklere ait bilgi kaynaklan ile 
kendi dersi arasõnda bağlantõ kurup durmalõdõr. Bütün rehberlik ve danõşma tekniklerini 
bilmesi, öğretmenden beklenemez. Bu sebeple, kendi yeterliği dõşõna çõkan va- 



166 

kalarõ danõşmana havale etme fikrine sahip olmalõdõr. Derslerinde iyi bir sõnõf atmosferi 
yaratarak, çocuklarõn iyi uyum sağlamalarõna ve gelişme göstermelerine onlarõ daha yatkõn 
hale getirebilmeli, çözemediği problemleri olunca danõşma servisinden yardõm isteyebilme 
tavrõnõ kazandõrmalõdõr. Sõnõfõnda, öğrencilerde problemler doğmasõnõ önliyecek koruyucu 
tedbirler almalõ ve çõkma eğiliminde olan problemleri de daha başõnda keşfedebilme 
anlayõş ve duyarlõğõna sahip olmalõdõr. 

Danõşma Servisinin Planlanmasõ 

Danõşma (yönteme) servisinin her öğrenciye ulaşmasõ ve çalõşmalarõn plânlõ bir 
şekilde yürütülmesi gereklidir. Bunu sağlamada aşağõdaki şu temel noktalar dikkate 
alõnmalõdõr: 

1) Danõşma hizmetlerini yürütecek personelin saptanmasõ: Belli meslek kõstaslarõna 
(ölçütlerine) göre, danõşma hizmetlerinde sorumluluk alacak personel seçilir. Her birinin 
hangi sõnõflara, ya da hangi çeşit problemlerde danõşmanlõk yapacaklarõ kararlaştõrõlõr. Bu 
danõşmanlar eğer öğretmenlik de yapacaklarsa, danõşma sorumluluklarõnõ yürütebilmeleri 
için ders cetvelinde blok halinde en az 2 saatlik bir danõşma zamanõ ayarlanmalõdõr. 

2) Danõşman'õn, asõl görevlerini aksatmõyacak şekilde ve çok ders saati olmamak 
üzere, sõnõfa girip öğretmenlik yapmasõ, bazõ mahzurlarõna rağmen yararlõdõr. Bu suretle 
danõşman, öğretmenlerin sorunlarõnõ daha kolaylõkla anlar; öğretmen-öğrenci ilişkilerine 
karşõ daha duyarlõ ve uyanõk olur; ve öğretmenler de danõşmanõ kendilerinden biri olarak 
kabullenir, ona daha çok yardõmcõ olabilirler. Danõşman'õn öğretmenlik yapmasõ fikrine 
karşõ olan yazarlar da vardõr. 

3) Danõşman, öğrenci ihtiyaçlarõnõ ve problemlerini, Problem Tarama Listeleri gibi 
bazõ rehberlik araçlarõ ile saptamalõ ve bunlarõ girişilecek danõşma ve plânlama 
faaliyetlerine dayanak yapmalõdõr. 

4) Her öğrenci, mutlaka bir danõşmana verilmeli, danõşmansõz öğrenci kalmamalõdõr. 
Öğrencilerin danõşmanlara paylaştõrõlmasõ işinde öğrenciler tercih hakkõna sahip olmalõdõr. 

5) Gerektiğinde, problemli öğrencilerin daha yetkili kaynaklara havalesi için, bu 
kaynaklarõn yerleri ve havale tarzõ okulca saptanmalõdõr. 

6) Öğrencilerin karşõlaştõklarõ problemlerde onlara yardõm edebilmek için 
öğretmenlere görev-içi yetiştirme çalõşmalarõ planlanmalõdõr. Görev-içi yetiştirme 
çalõşmalarõ için yer ve zaman belirlenmelidir. 
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4. YERLEŞTİRME SERVİSİ 

Girişilen psikolojik yardõmlar sonucu, danõşanõn bir sonraki basamağa geçirilerek 
adõm adõm sağlamakta olduğu uyum ve gelişmenin bütünleştirilmesi gerekir. Aldõğõ 
psikolojik yardõmlar sonucu gelişmeler gösteren danõşanõn bir sonraki basamağa 
geçirilmesine yerleştirme hizmeti denir. 

Yerleştirme servisi, bundan önceki üç bahiste incelenen servislerin, mantõksal bir 
sonucudur. Bireyi tanõma, onun ihtiyaç duyduğu bilgileri toplayõp kullanõşa hazõr 
bulundurma ve danõşma ilişkilerine girişerek onun gelişme ve uyumuna yardõm 
gayretlerinden sonra danõşanõn bir sonraki basamağa geçmesini sağlamak gelir. Danõşma 
oluşumu sonunda ulaşõlacak "bir sonraki basamak" danõşanõn uygun bir işe, bir okula veya 
bir okul faaliyetine, ya da sosyal bir duruma girmesi olabilir. Esas itibariyle bu iş, bireyin 
yeni duruma, yani "bir sonraki basamağa" sarsõntõsõz bir geçiş yapabilmesi ve orada başarõ 
sağlamasõ için bireyin bu duruma önceden alõştõrõlmasõdõr. îş dünyasõ ile temasa getirme, 
okullarõ tanõma gibi "bir sonraki basamağa" geçiş, genellikle, gruplar halinde yapõlõr. Ama 
bazõ yerleştirme faaliyetlerinin, bireyin kendi sorunu ve ihtiyacõnõ karşõlayabilmesi için 
bireysel olarak yapõlmasõ gerekir. 

Bazõ yazarlar, yerleştirme servisini, yalnõz işe yerleştirme olarak dar anlamda 
almaktadõrlar (BAK : Brayfield, 1951). Rehberlik çalõşmalarõnõn, meslek rehberliği olarak 
başlamõş olmasõnõn bir sonucu olduğu düşünülebilir. Miller (1963, s. 211), yerleştirme 
servisini, bilgi servisinin bir devamõ olarak düşünmektedir. Yerleştirme hizmetlerini "bir 
sonraki basamağa yerleştirme" olarak geniş anlamda düşününce, birey hakkõnda bilgiler 
toplayarak onu tanõmak, yapacağõ uyumlar ve uygulamalarda ihtiyacõ olan bilgileri toplayõp 
ona vermek, çoğu hallerde yeterli değildir. Çoğunlukla kişiyi danõşmaya (yöntemeye) almak 
gerekli olmaktadõr. Yerleştirme, bu danõşma ilişkilerinin sonunda yürütülmesi gereken bir 
hizmet grubudur. Bu hizmetler, kişiyi meslek kararõndan sonra bir mesleğe yerleştirme, bir 
okula yerleştirme olabileceği gibi, psikolojik bir problem üzerinde girişilen danõşma 
ilişkilerinden sonra danõşanõn erişeceği anlayõş ve olgunluğun gerektirdiği bir sosyal 
basamak da olabilir. 

Yerleştirme hizmetleri, bir mesleğe ya da bir okula yerleştirme olarak alõnõnca, üç 
temel faaliyetin yürütülmesi gerekir : 

1) Açõk işler, burs yarõşmalarõ ve fakülte kayõtlan gibi hususlara ait bilgileri organize 
ve muhafaza etmek, 
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2)   Öğrencilere bunlarõ duyurmak, ve 

3) Öğrencilerin, tercihleri olan okullara ve mesleklere girmelerini kolaylaştõracak 
yollarõ araştõrmak ve kullanmak. 

Daha önce de işaret edilmiş olduğu gibi, birçok okullar mesleğe ve okula yerleştirme 
işini, kendi eğitim amaç ve fonksiyonlarõ dõşõnda görebilirler. Meselâ, bir fakülte, yõllõk yeni 
öğrenci kontenjanõ saptamasõnda, ülkenin insangücü plânlamasõnõ ve mezunlarõn istihdam 
imkânlarõnõ dikkate alma alõşkanlõğõnda olmayabilir. Bu tutum ve harekette, okulun eğitim 
anlayõşõndaki farklõlõğõn rol oynamasõ kadar, eldeki personel ve para yetersizliğinin de etkisi 
azõmsanamaz. Okul, yerleştirme işini çevredeki İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kurumlarla 
işbirliği yaparak da yürütülebilir. Bu işbirliğini sağlamakla sorumlu bir danõşman'õn olmasõ 
lüzumludur. 

Sõk karşõlaşõlan ve önemli üç yerleştirme faaliyeti, tipik örnek olarak açõklanmõştõr : 

a) Eğitsel Yerleştirme 

Eğitsel yerleştirme belli bir zamanda yapõlõp bitirilecek bir hizmet değildir; sürekli bir 
oluşumdur. Türk okullarõnda eğitsel yerleştirme şu gruplarda toplanabilir: 1) İleri öğretim 
için bir okula yerleştirme; 2) lisede fen veya edebiyat kolu gibi kollardan birine yerleştirme 
ya da yabancõ dillerden birine kaydolma; 3) sanat okullarõ gibi çeşitli branşlarõ olan 
okullarda branşlardan birine yerleştirme. 

Danõşman, kişinin toplu dosyasõnõ inceliyerek ve onunla danõşma görüşmeleri 
yaparak birey hakkõnda ve onun gireceği ileriki okul veya branşa ait bilgiler sağlar ve 
bilgileri bireye vermeye çalõşõr. Okullarõn giriş şartlarõnõ, başvurma şeklini ve sõnav 
tarihlerini öğrenip öğrencilere duyurur. Okulun Yerleştirme Komitesi (eğer varsa), 
öğrencilerin ilgi duyduklarõ okullarõ bir anketle saptõyabilir. Bu okullara ait bilgiler toplanõr ve 
öğrencilere ulaştõrõlõr. Bu konuda daha geniş bilgi, Eğitsel Rehberlik bahsinde verilmiştir. 

b) Sõnõf-dõşõ Faaliyetlere Yerleştirme 

Her öğrencinin kendi ihtiyaç ve ilgilerine uygun bir kol faaliyetine katõlmasõ, rehberlik 
açõsõndan çok lüzumludur. Bazõ öğrencilerin katõlmamalarõ, belki de okulda hangi kollarõn 
olduğunu ve ne gibi çalõşmalarda bulunduklarõnõ bilmediklerinden olabilir. Yerleştirme 
servisi, za- 
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man zaman kimlerin hangi faaliyetlere katõldõklarõm belirleyecek taramalar (anketler) 
yapabilir; her öğrencinin uygun bir faaliyete katõlmasõ, için gerekli tedbirleri alõr. 

c) İşe Yerleştirme 

Yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler, belli yaştan küçük olanlarõn! çalõşmalarõna izin 
vermemektedir. Ama okul çağõnda olup da okulda olmayan öğrenciler de hayli çoktur. 
Meselâ 1956-57 ders yõlõnda 11. sõnõf çağõndaki gençlerimizin yalnõz % 2'sinin okulda 
olduğu bulunmuştur (Wrinkle, 1957). Geri kalan % 98'inin, çok muhtemelen iş hayatõna atõl-
mõş olduklarõ düşünülebilir. Bu durumda, işe yerleştirme çok önemli bir rehberlik hizmetidir. 
Özellikle lise gençlerinin bir kõsmõ, yaz tatilinde iş aramaktadõrlar. Kimlerin yaz tatilinde işe 
ihtiyacõ olduğu ve bu öğrencilerin çalõşmalarõna elverişli ne gibi işlerin nerelerde bulunduğa 
öğrenilir. Öğrencilerin daha önceki iş tecrübeleri, yetenekleri, ilgi, ihtiyaç ve şartlarõ da 
dikkate alõnarak uygun işlere yerleştirilmeye çalõşõlõr. 

Çevredeki özel ve resmî sektör kuruluşlarõndan bazõlarõ yaz tatillerinde bu gençleri 
çalõştõrmaktan memnun olurlar. Bu çeşit kuruluşlar ve kullanabilecekleri eleman sayõsõ bir 
iki ay önceden saptanõr. Bunlar öğrencilere duyurulur. Çalõşmak isteyen öğrencilerin listesi 
bu kuruluşlara gönderilir. Bu listede öğrenciler hakkõnda genel ve kõsa bilgiler de verilebilir. 
Kuruluşlardan, bunlardan çalõştõrmak istediklerinin olup olmadõğõ sorulur. İş mülakatõna 
çağrõlanlar hakkõnda daha geniş bilgiler kurumlara gönderilir. 

Yeni ders yõlõ başõnda, bu gençlerin yaz işlerinde edindikleri tecrübeleri, 
değerlendirmeleri ve önerileri hakkõnda bilgi toplanmalõdõr. Bu çalõşmalar, bundan sonraki 
servisin faaliyetlerinden olmaktadõr. 

5. SONUCU-İZLEME SERVİSİ 

Sonucu - izleme servisi, yapõlan rehberlik ve danõşma hizmetlerinin etkisini 
belirlemeye çalõşõr. Psikolojik hizmetler programõ, çalõşmalarõnõ ihtiyaçlara uygun yürütmek 
ve kendini dinamik tutmak için, plânlanmõş-amaçlara ulaşmanõn derecesini, öğrencinin 
gelişme ve uyum sağlamasõnda rehberlik servislerinin ne oranda etkili olabildiğini bilmek 
zorundadõr. Sonucu - izleme çalõşmalarõ, danõşanõn uyumunu sağlamlaştõrma ve 
gerekiyorsa daha ileri yardõmlarda bulunma imkânõnõ yarattõğõ gibi 
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rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi için de bir araştõrma ve değerlendirme yoludur. 

Sonucu - izleme çalõşmalarõ, çoğu kez, eski mezunlar ve okuldan ayrõlmõş 
öğrencilerle uğraşõr. Ama rehberlik programõnõn belli başlõ bir servisi olarak, yetiştirme 
(remedial) derslerinin, duruma alõştõrma faaliyetlerinin, danõşma servisinin, etkilerini 
belirlemekle de uğraşõr. Yani sonucu - izleme servisi, gerek okul içindeki gerekse okul 
dõşõna taşan çalõşmalarõ ile sürekli bir servistir. 

Öğrenci daha okulda iken danõşman, belli sürelerde görüşmeler programlõyarak 
öğrencisinin, a) kararlaştõrdõğõ plânlan ne derece yürütmekte olduğunu, b) hâlihazõrda nasõl 
bir uyum sağlamõş olduğunu, ve c) yeni gelişmeler karşõsõnda eski plânlarõnda düzeltmeler 
yapmaya ihtiyaç olup olmadõğõnõ tesbite çalõşõr (Humphreys, Traxler ve North, 1960, s. 
210). 

Danõşman, okulu terkedecek öğrencilerle bir ayrõlõş mülakatõ yapmaya çalõşmalõdõr. 
Bu mülakatta; ayrõlõş sebebi, eski plân ve düşüncelerinde bir değişiklik olup olmadõğõ, 
ayrõlmasõnõn kendi eğitim ve meslek plânlarõna etkisi, öğrencinin kendine güveni, başka bir 
okula aktarõlabilmesi ihtimali, tekrar öğrenime dönme imkânlarõ, öğrencinin başka bir 
uzmana ya da kaynağa havalesi gereği gibi noktalara ağõrlõk verilmelidir. Eğer imkân 
varsa, öğrencinin okulda kalmasõ sağlanmaya çalõşõlmalõdõr. Mülakatta, öğrencide öyle 
olumlu bir etki bõrakõlmalõdõr ki öğrenci gelecekte yardõma ihtiyaç duyarsa, bu yardõmõ 
okuldan almayõ düşünebilmeli ve başvurabilmelidir. Bu ayrõlõş mülakatõnõ, tercihan, 
öğrencinin danõşmanõ yapmalõdõr. 

Okulu bitirenlerle de son bir mülakat yapõlarak öğrenim ve meslek plânlan gözden 
geçirilmelidir. 

Eski mezunlarõn izlenmesi; öğrencilerin okulda gördükleri öğrenim sonucu hâsõl olan 
başarõlarõnõ, okulun eksik taraflarõnõn õslahõnõ, okul gayretlerinin çeşitli işlerdeki etkililiğini 
belirlemeye yarar. 

Sonucu-İzleme Yollarõ 

Eski öğrencileri izlemek için özellikle anketler (soru listeleri), onlara yazõlacak 
mektuplar, telefonla veya yüz yüze mülakatlar, onlarõ okutmuş olan öğretmenler ve ilişkileri 
olan kurumlarla görüşmeler yolu ile bilgiler toplanõr. 
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Eski mezunlara anketler (soru listeleri) gönderilerek taramalar yapõlõr. Anket yolu 
şöyle plânlanõr: Hangi yõlõn mezunlarõ ya da ne çeşit mezunlar taranacağõ kararlaştõrõlõr. 
Anket sonuçlarõnõn kullanõlmasõ düşünülen amaçlar, belirlenerek bu amaçlara uygun bir 
soru listesi hazõrlanõr. Soru listelerinin ne zaman, nasõl gönderileceği, cevap' alõnamayan 
yerlere kaç kere hatõrlatõcõ mektup gönderileceği kararlaştõrõlõp plânlanõr. Soru listeleri 
hazõrlanõrken de, okuyanõn doğru olarak anlõyacağõ bir kesinlik ve sadelikte olmasõna 
dikkat edilir. Çoğu kimse yazmaktan hoşlanmaz. Onun için sorular, yazmaktan ziyade bir 
işaret koymalarõnõ ya da bir iki kelime ile kõsacõk cevaplandõrmalarõnõ sağlõyacak şekilde 
düzenlenmelidir. Anketin başõnda bir açõklama olmalõ; anketin amacõ kõsaca belirtilmelidir. 
Anket formlarõ gönderildikten bir ay kadar sonra, yeni bir anket formu ile birlikte hatõrlatõcõ 
bir mektup daha gönderilmelidir. Böylece anketlere %70'in üstünde bir cevap 
sağlanmalõdõr. Zira ilk cevaplar, hayatta başarõlõ olmuş olanlardan, hallerinden memnun 
küçük bir gruptan olanlardan gelir. Sonra cevaplarõn ardõ kesilir. Bu küçük gruba göre 
çõkarõlacak anket sonuçlarõ, eski mezunlar hakkõnda çok yanlõş bir tablo verme 
eğilimindedir. 

Eğer mülakat yolu seçilirse, mülakatta sorulacak temel sorular ve nasõl sorulacaklarõ 
önceden belirlenmelidir. Konuşma seviyesi, mülakat yapõlana göre ayarlanmalõdõr. Hassas 
konulara ait alõnan bilgiler ise, hemen mülakat esnasõnda değil, kişi mülakat yerinden 
ayrõldõktan sonra not edilmelidir. 



11. BÖLÜM 

REHBERLİK VE DANIŞMA TEKNİKLERİ 

Bundan önceki bölümde tartõşõlan bilgileri toplamak ve danõşma ve terapide 
kullanmak için başvurulan teknikler, aşağõda tartõşõlacaktõr. Bu tekniklerden bazõlarõ sadece 
danõşma ve terapi, bazõlarõ da hem bilgi toplamak hem de danõşma ve terapi içindir. 

Soru Listesi (Anket) 

Soru listesi, ele alõnan konu hakkõnda öğrenilmek istenen noktalara ait sorularõ içeren 
bir listedir. Buna anket de denir. Birçok araştõrmalarda kullanõlan bir araçtõr. Soru listesi, 
rehberli hizmetlerinde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarõ, kişisel duygu ve düşünceleri ve 
benzeri konularda bilgi toplamak için en çok kullanõlan araçlardan biridir. Öğrenci, 
kendisiyle ilgili çeşitli yönlere ait sorularõ cevaplandõrarak kendisini tanõtan bilgiler verir. 
Onun için soru listesine, öğrenciyi tanõma fişi dendiği de olmaktadõr. Ama bu fiş, toplu 
dosya ile karõştõrõlmamalõdõr. Rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnda soru listesinin asõl 
amacõ, öğrencinin kimliğine, ev ve aile durumuna, sağlõk durumuna, eğitim ve meslek 
plânlamasõna, iş tecrübesine, özel ilgilerine ve boş zaman meraklarõna (hobi), en az ve en 
çok sevdiği ders ve faaliyetlere, vb. ait bilgi toplamaktõr. Bir bakõma soru listesi, toplu 
dosyadaki çoğu alanlara ait bilgiler toplamaktadõr. Bu sebeple, ders yõlõ başlarõnda özellikle 
yeni öğrencilere uygulanmak üzere hazõrlanan soru listeleri, toplu dosyadaki alanlara 
paralel olarak hazõrlanmalõdõr. 

Soru listeleri, öğrenci hakkõnda bilgi toplama amacõndan başka, okulun işleyişi 
hakkõnda öğretmen ve öğrencilerin fikirlerini öğrenmekte, eski mezunlarõ izlemekte ya da 
bir toplumdaki bireylerin belli konulara ait tavõr ve kanõlarõnõ öğrenmekte de kullanõlan bir 
araçtõr. Ankete dayanan araştõrmalarda, bu teknikten yararlanõlõr. Soru listesi tekniği, çok 
sayõda kimseye birden erişilmeye imkân veren bir tekniktir. 
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Soru listesi, hedef alõnan bir maksat için hazõrlanmõş sorulardan oluşur. Listeyi 
cevaplandõran kimse, sorularõn gerektirdiği bilgileri, listede işaret edilen yere yazar. Ek : 3, 
soru listelerinin mahiyeti hakkõnda bir fikir verebilir. 

Soru listelerinin rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnda en verimli şekilde 
kullanõlabilmesi için bazõ hususlara dikkat edilmesi gerekir: 

a) Listeye konacak sorular, amaç dõşõna taşmayan ve sağlõklõ bilgiler alabilecek 
sorular olmalõdõr. 

b) Sorular, gerçekten ihtiyaç duyulan ve kişiye yardõmda kullanõlacak bilgiler alacak 
sorular olmalõdõr. Alõnan bilgiler fantazi kabilinden bilgiler olmamalõdõr. 

c) Sorular, yazma ve ifade etme külfetini asgariye indirecek şekilde olmalõdõr. Sorular 
mümkün olduğu kadar, ya muhtemel cevaplarõn yanõna bir işaret konacak şekilde ya da bir 
iki kelime ile kõsaca cevaplandõrõlacak biçimde hazõrlanmalõdõr. 

d) Sorular, amaca göre bazan cevabõ sõnõrlandõrõlmamõş sorular olabilir ki birey buna 
kendi inanç ve düşüncesine göre bir cümle veya bir paragrafla cevap verir. Bazõ sorular da 
"evet" veya "hayõr" denecek kadar sõnõrlandõrõlmõş olabilir. Sõnõrlandõrõlmamõş ve uzun ce-
vaplarõn okunmasõ fazla zaman alõr ve verilen bilginin gruplandõrõlmasõ zor olur. Bu çeşit 
sorular en aza indirilmelidir. 

e) Sorularõn ifadesi çeşitli kimselere farklõ anlamlar ifade etmiyecek şekilde kesin ve 
sağlam olmalõdõr. 

f) Sorular; kelime, ifade ve içerik bakõmõndan öğrencilerin seviyesine uygun olmalõdõr. 

g) Verilecek muhtemel cevaplan yazmak için soru karşõlarõnda yeter yer olmalõdõr. 

h) Soru listesinin başõnda, listenin amacõ ve nasõl cevaplandõrõlacağõna ait yeter 
açõklama olmalõdõr. 

õ)   Dosyada zaten mevcut   bilgiler   için   tekrar   sorular   sorulmamalõdõr. 

i) Soru listesi vasõtasõyla toplanan bilgilerin  sõhhati,   başka yollarla da   
desteklenmeli;   yanlõş bilgiler düzeltilmelidir. 
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j) Listenin genel havasõ, cevaplandõranda olumlu bir tavõr yaratacak şekilde ferah ve 
kõsa olmalõdõr. 

k) Liste, cevaplar bir bakõşta kavranabilecek şekilde düzenli, rahat ve şematik 
olmalõdõr. 

1) Listeler, öğrencilere küçük gruplar (25 kişi kadar) halinde uygulanmalõdõr. Küçük 
gruplarda listenin anlaşõlmasõ ve cevaplandõrõlmasõ daha kolay olur. 

Soru Listelerinin Rehberlik ve Danõşmada Kullanõlõşõ 

Soru listeleri (Öğrenciyi tanõma fişleri), her ders yõlõ başõnda öğrencilere veya velilere 
ya da her ikisine birden doldurtulabilir. Ders yõlõ başõnda çocuklarõn yeni ders yõlõnda okula 
uyum Bağlõyacaklarõ kadar zaman geçtikten sonra uygulanõr. Listenin bazõ kõsõmlarõna 
(meselâ, çocuğun geçirdiği ciddi hastalõklar gibi), en doğru bilgiyi çocuk değil ana baba 
verebilir. Bazõ bilgileri de (meselâ, boş zaman meraklan gibi) öğrencinin vermesi daha 
yerinde olur. 

Listenin doğru ve tam bilgiler alabilmesi, dolduran kimselerde uyandõrõlacak içtenlik 
ve ciddiyete bağlõdõr. Bunun için listeler doldurulmadan önce, listeyi niçin doldurduklarõ 
(yâni amaç) çocuklara açõklanmalõ; onlarõn istek ve işbirlikleri sağlanmalõdõr. Verilen 
bilgilerin mahremiyetine saygõ gösterileceği özellikle belirtilmelidir, ilkokulda, özellikle birinci 
devrede listeyi ya öğretmen ya veli doldurmak zorundadõr. Öğretmen, çocukla mülakat 
yapmak suretiyle sorulan bilgileri öğrenciden almaya çalõşõr ve kaydeder. Ya da bu 
mülakat veli ile yapõlabilir. 

Soru listesi yoluyla toplanan sağlõklõ ve manidar bilgiler, özetlenerek toplu dosyaya 
geçirilir. 

Eğer soru listeleri belli bir grup bireylere posta yolu ile gönderili-yorsa, duruma göre, 
her on gün veya bir ay sonra olmak üzere, cevap vermiyenlere iki hatõrlatõcõ mektup daha 
gönderilmelidir. İlk formun kaybedilmiş olmasõ ihtimaline karşõ, sonuncu mektuba bir soru 
listesi daha eklenmelidir. Hiç değilse gruptan r/c 70'inin cevap vermiş olmasõ 
sağlanmalõdõr. 
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Otobiyografi 

Bireyin hayatõnõn kendi ağzõndan hikâyesine otobiyografi denir. Özellikle bireyin 
kendini ve problemlerini nasõl gördüğüne ait kõymetli ipuçlarõ veren kolay bir bilgi tekniğidir. 
Türkçe veya kompozisyon dersinde öğrencilere, kendi hayatlarõnõ anlatmalarõ bir 
kompozisyon konusu olarak verilir. Rehberlik programõ, otobiyografi yazdõrma işini o 
şekilde plânlamalõdõr ki öğretmenler, birbirlerinden habersiz, çocuklara tekrar tekrar 
otobiyografi yazdõrmasõnlar. Rehberlik ve danõşma amacõ ile yazdõrõlan otobiyografilerde, 
her öğrencinin aynõ genel alanlara temas etmesini sağlamak için, bu konu evvelâ genel 
olarak sõnõfta tartõşõlmalõ ve çocuklara hayat hikâyelerinin genel bölümlerini işaret eden bir 
plân verilmelidir. Bu plânda belirtilen bölümler, genellikle, çocuğun okul öncesi hayatõ, okul 
hayatõ, ailesi, eğlenceleri, hobileri, ilgileri, hoşlandõğõ ve hoşlanmadõğõ şeyler, geleceğe ait 
tasarõ ve düşünceleri, Öğrenim ve meslek plânlarõdõr. Öğretmen, bu kompozisyon ödevinin 
okunacağõnõ, ama kendilerine geri verilmeyeceğini ve bu kompozisyonun mahremiyetine 
saygõ gösterileceğini uygun bir dille çocuklara açõklamalõdõr. Böylece çocuk, duygu ve 
düşüncelerini engelliyebilecek herhangi bir etkiden uzak olmalõdõr. 

Otobiyografinin, yazan kişi üzerinde terapötik yararlarõ da olabilir. Kendi hayatõnõ 
yazarken kişi, doyurulmamõş arzulan ve umularõm açõğa vurabilir; deşarj olur; kendi 
duygularõm, tavõrlarõnõ, amaçlarõm daha etraflõ görmeye başlõyabilir. Otobiyografik bilgiler, 
çocuk hakkõnda başka yollardan toplanmõş bilgilerin canlõlõk ve renk kazanmasõna da 
hizmet eder. 

Otobiyografinin bir de son sõnõfta yazdõrõlmasõnda yarar vardõr, ilk yõldan son sõnõfa 
kadar geçen süre içinde öğrencinin benlik kavramõnda, duygu ve düşüncelerinde, 
tavõrlarõnda, umularõnda ve plânlarõnda hasõl olan gelişmeler bu suretle daha iyi görülebilir. 

Otobiyografik bilgileri kullanõrken bazõ noktalarõn gözden kaçõrõlmamasõ gerekir. 
Otobiyografik bilgiler, her şeyden önce bireyin kendini nasõl gördüğüne dair kendisinin 
sübjektif bir tasviridir. Birçok olgular ve olaylar, bireyin baktõğõ gözlüğün rengini alacaktõr. 
Birey, genellikle kendi olumlu ve başarõlõ yönlerini verir. Gerçi bu sübjektiflik kusuru, 
özellikle klinik danõşmada çok önemlidir. Çünkü bu sübjektif bilgiler, kişinin "benlik 
kavramõnõ", yâni kendini nasõl gördüğünü anlamakta kõymetli yararlar sağlar. Klinik 
kullanõşta bu, bir avantajdõr. 
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Otobiyografi okunurken, kişinin kullandõğõ kelimelere gerektiğinden fazla anlam 
vahmedilmemelidir. Fazla hayalperest kişiler, gerçek olmayan şeyler yazabilirler. 
Heyecansal ve sosyal bakõmdan tedirgin olan bir kimse de kendini açõkça ifade etmez; 
birçok noktalarõ saklar. Sübjektif olmasõ dolayõsiyle, otobiyografik bilginin yorumlanmasõ 
oldukça zordur. O halde, otobiyografik bilgi tedbirle kullanõlmak ister. Onun için 
otobiyografi, diğer yollarla sağlanan bilgileri destekleyen bir teknik olarak kullanõlmalõdõr. 

Gözlem 

Gözlem, birey hakkõnda daha tam ve realist bir anlayõş kazanmak, durumunu ve 
gelişmesini kavramak için çeşitli zaman ve faaliyetler içinde kişinin yeter bir süre 
gözetlenip tipik ve manidar davranõşlarõnõ, eylemlerini sistemli bir şekilde kaydetme işidir. 
Gözlem, kişinin grup içindeki durumunu anlamaya, problemini canlõ bir şekilde görmeye, 
kişiyi yaşayan bir organizma olarak hareket halinde tesbite çalõşan bir tekniktir. 

"Tipik davranõşlarõ" tanõmlamak, belki biraz zor olabilir. Çünkü davranõra, bireyin 
çevresindeki uyarõcõlara gösterdiği yanõtõmlardõr (mukabeleler). Organizmanõn ortamõ 
devamlõ değişmekte olduğuna göre, her zaman aynõ kalan bir durum ve davranõra olmaz. 
Burada "tipik" davranõra, daha ziyade, bireye ait bir nitelik mahiyetini kazanmõş olan 
ortalama bir davranõradõr ve birçok küçük davranõmlarõnõ oluşturduğu bir tablodur 
(Cronbach, 1970, s. 489-491). 

Gözlem işi birçok hallerde yapõlabilir. Meselâ normal günlük hayat durumlarõnda, 
standardize edilmiş bir ortam ve durum içinde ve yansõtõcõ testlerde olduğu gibi, amaçlõ 
olarak belirsizleştirilmiş özel durumlarda yapõlabilir. Gözlem yapma işi sistemli ve plânlõ 
olmazsa ve gözlemi yapacak kişi gözlem yapma hususunda yetişmiş olmazsa, yapõlan 
gözlem güvenilir olamaz, îyi bir gözlemci, herşeyden önce, görme ve işitme gibi duygu ve 
yetenek kusurlarõndan uzak olmalõdõr. Ne gözlemlediğini bilmeli ve gördüklerini 
anlayabilmelidir. Gözlem yaparken ve kaydederken, kendi duygu, düşünce, tavõr ve 
eğilimlerinden haberdar olmalõdõr ki bunlarõ gözlemlerine karõştõrmasõn, bunlarõn etkisinde 
kalmasõn. Gözlemci, gözlem tekniğinde bilgi ve tecrübe sahibi olmalõdõr. Gözlem ânõnda 
birden çok davranõra ve olaylara aynõ anda dikkat 
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edebilme ustalõğõnõ kazanmõş olmalõdõr. Gözlemlenmiş davranõm ve olaylarõ yorumlarken 
de gözlemci, tek bir olaya dayanarak genelleme yapmõyacak, hüküm çõkartmõyacak 
bilimsel tavõr ve anlayõşa sahip olmalõdõr. Gözlem tekniğinde tecrübe kazanmak isteyen bir 
öğretmen, sõnõfõndaki öğrencilerden, fazla kökleşmiş biraz problemi olmayan ve kolay ilişki 
kurulabilen vasat bir öğrenciyi seçip onu bir süre gözlemlemeli ve gözlemlerini sistemli bir 
şekilde kaydetmelidir. Yapõlan gözlemler, bu iş için ayrõlmõş bir deftere vakit geçirmeden, 
sõcağõ sõcağõna mutlaka kaydedilmelidir. Bu defter emin bir yerde muhafaza edilmeli; 
ortalarda kalõp başkalarõnõn görmesine müsaade edilmemelidir. Gözlem yeter bir süre 
sürdürülmeli ve meselâ altõ ay gibi yeter bir süre sonunda, toplanan gözlem kayõtlarõ, bireyi 
belirginleştiren tipik ve manidar davranõmlar özetlenerek, kişinin işe yarar bir portresi 
ortaya çõkartõlmalõdõr. 

Gözlem içinde dikkat edilecek önemli noktalar vardõr. Gözlemler plânlõ ve değişik 
durum ve faaliyetlerde yapõlmalõ ve kişinin tipik yönleri, bir "bütün" tablo halinde ortaya 
çõkartõlabilmelidir. Birey, gözlemlendiğini hissetmemelidir; yoksa davranõşlarõ etkilenmiş 
olur. 

Gözlemlenen davranõş ve olaylar, hemen kaydedilmelidir. Hafõzaya güvenmemelidir. 
Yoksa bazõ noktalar zamanla şekil değiştirir ya da unutulur. Gözlem, gözlenen hakkõnda 
önfikirlerle değil, tamamen objektif bir tutumla yapõlmalõdõr. Görülen davranõm ve olay, 
hiçbir yorum ve kanõ ile karõştõrõlmadan kaydedilmelidir. Yorum ve kanaat vermek 
gerekince, bu husus, olaydan ve davranõştan ayrõ olarak belirtilmeli ve yorum ya da kanaat 
olduğu işaret edilmelidir. Gözlem süresi �ki birkaç hafta veya birkaç ay olabilir� sona 
erince, gözlemlenen davranõşlar, olaylar ve toplanan diğer bilgiler değerlendirilip 
yorumlanmalõ, bireyin çeşitli yönleri hakkõnda bazõ genellemelere ulaşõlmalõdõr. 
Gözlemlenen davranõşlarõn, olaylarõn kaydedilmesinde kullanõlan kelime ve cümleler, 
sonradan okuyana yanlõş anlamlar vermeye yol açmayacak kesinlik ve açõklõkta olmalõdõr. 1 

------------------------------ 
1   Okuyucu; Çocuklarõ Anlamalarõ için Öğretmenlere Yardõm (M.E.B., 1962) adlõ eserde gözlem 

tekniğine ait iyi örnekler bulabilir. Daha geniş teknik bilgi için BAK : Goode ve Hatt (Çeviren R. Keleş), 
Sosyal Bilimlerde Araştõrma Metotlarõ, 1964, 10. Bölüm. 
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Vak'a  Kaydõ 

Öğretmenlerin, zaman zaman öğrencilerinde tanõk olduklarõ manidar davranmalarõn 
objektif olarak kaydedilmesi metodudur. Bir öğrencide görülen herhangi bir manidar 
davranõşõ öğretmen, 11�1. Şekil'de örneği verilen Vak'a Kaydõ formuna kaydeder ve bu 
vaka kayõtlan, öğrencinin toplu dosyasõnda biriktirilir. Danõşman, bu vak'a kayõtlarõnõ 
sömestir sonunda özetliyerek, çocuğun önemli ve manidar görünen davranõşlarõnõ toplu 
dosyaya geçirir. 

 

Vak'a Kayõt Fişi 

Öğrencinin adõ : .................................            Sõnõf ve No ........................................ 

Kaydeden öğretmen : .........................             Dersi ..................   Tarih .................... 

 

Vak'a Yorum ve öneri 

 

 

 

 

11 � 1.   Şekil: Vak'a Kayõt  Fişi 

Vak'a kayõtlarõnõn yararlõ olabilmesi için, görülen manidar davranõm, objektif olarak 
kaydedilmeli ve kaydedenin yorumlarõ ayrõ bir kõsõmda belirtilmelidir. Öğretmenin yapacağõ 
öneriler varsa bunlar da vak'a kayõt fişinin Yorum ve öneriler kõsmõna ayrõca yazõlmalõdõr. 
Davranõmõn kaydõnda, olayõn cereyan ettiği ortam ve dekor ve olayõn cereyan zamanõ 
belirtilmelidir. Vak'a kaydõnda şu noktalara özellikle dikkat edilmelidir: 

1) Vak'a kayõtlarõ için öğretmenlerin işbirliği ve anlayõşõ sağlanmalõdõr, öğretmenler, 
öğrencilerinde karşõlaştõklarõ manidar davranõşlarõ kaydetmeye ilgi duyacak kadar hazõr 
değillerse, okul yönetiminin emirleriyle zorlanmamalõdõr. 

2) Bir öğretmenin haftada en az kaç vaka kaydedeceği kararlaştõrõlmalõdõr. Çok 
sayõda vak'a kaydetmelerini istemek, öğretmenleri yõldõrõr ve işin önemi kaybolabilir. 
Haftada en az kaç vak'a kaydedileceği, bir veya iki haftalõk bir denemeden sonra mâkul bir 
şekilde saptanabilir. Bu karar, öğretmenler kurulundan çõkmalõdõr. 
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Vak'a Kayõtlarõ Özet Fişi 

Öğrencinin adõ : .................................            Sõnõf ve No ........................................ 

Süre : .........................             

 

Tarih Yer Kaydeden Vak'a Öneri 

     

 

11 � 2.   Şekil: Vak'a Kayõtlan Özel Fişi 

3) Vak'a kayõt fişleri, öğretmenlerin kolayca elde edebileceği bir yerde 
bulundurulmalõdõr. Bu vak'a kayõtlan, çocuğun toplu dosyasõnda biriktirilir. Biriken vak'a 
kayõtlarõ, belli sürelerde, kronolojik sõra gözetilerek 11-2. Şekildeki gibi ayrõ bir fişe 
özetlenir. Bu özetler, dönem veya ders yõlõ sonunda toplu dosya için yapõlacak özetleri 
kolaylaştõrõr. Aynõ zamanda, çocuğun tekrarlanan davranõşlarõnõ, tavõrlarõnõ, kişilik 
niteliklerini daha önceden kolayca görülmesine yardõm eder. 

4) Vak'alarõn unutulmadan kaydõ için öğretme, her okul günü sonunda 15-20 
dakikasõnõ ayõrõp o gün bazõ öğrencilerinde gördüğü önemli .davranmalarõn kaydõnõ 
yapmalõdõr. Olayla karşõlaştõğõ zaman öğretmen, öğrencinin adõ ve olaya ait hatõrlatõcõ kõsa 
not alabilir, öğretmen, hangi öğrenciler hakkõnda kaç olay kaydetmiş olduğunu zaman 
zaman gözden geçirmelidir, ilgisini, pek az ya da hiç vak'a kaydõ yapõlmamõş öğrencilere 
de çevirmelidir. 

5) Aynõ öğrenci hakkõnda birçok öğretmenlerin gözlemi ve vak'a kayõtlarõ bir araya 
getirilince öğrenciyi bir bütün olarak görmek daha kolaylaşõr. Bu sebeple bütün vak'a 
kayõtlarõ, başdanõşmanõn odasõnda toplanmalõdõr. 

Arzu Listesi 

Çocuğun, doyurulmamõş arzularõnõ, açõğa vurmadõğõ ya da vuramadõğõ duygularõnõ, 
düşüncelerini, güdülerini, umularõnõ, beklentilerini öğrenmek veya bunlara ait ipuçlarõ 
yakalayabilmek için çocuklara hayalî durumlar verilerek en çok elde etmek istedikleri 
şeyler sorulabilir. Meselâ, "Masallardaki gibi, bir peri size dile benden ne dilersen 
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dese idi, en büyük üç dileğiniz neler olurdu?" veya "Şimdi elinizde pek çok paranõz olsa idi, 
en çok yapmak istediğiniz veya almak istediğiniz üç şey neler olurdu? Sõrasõyla yazõn." gibi 
sorular verilerek bunlara alõnacak cevaplardaki duygu, düşünce, güdüler, beklenti ve 
umular saptanmaya çalõşõlõr. Bunlar, çocuğun özlemleri, hedefleri, kişilik yapõsõ, içinde 
yaşamakta olduğu şartlar hakkõnda aydõnlatõcõ ipuçlarõ olacaktõr. 

Bu dilek sorulan sözlü olarak verilip, cevaplan sözlü olarak almak mümkün olduğu 
gibi, yazõlõ olarak verip cevaplarõ yazõlõ olarak istemek de mümkündür. Tabii, bu yollardan 
birinin tercihi, çocuğun yaşõna, okuyup yazma ve fikrini ifade edebilme durumuna, 
çocuktan bunlarõ isterken içinde bulunulan şartlarõn gereklerine bağlõdõr. Çocuğun 
cevaplarõnõ yazõlõ olarak almanõn bazõ avantajlarõ vardõr. Bu dilekler, arzular çocuğun 
dosyasõnda saklanõr; tekrar tekrar okuyup değerlendirme imkânõ vardõr. Yazõlõ ifade 
kalõcõdõr. Çocuğun ileriki hayatõnda gösterdiği gelişmeleri anlamada bir mukayese noktasõ 
olabilir. 

Bu teknik, küçük yaşlardaki çocuklara daha uygun bir tekniktir. Onlarõn psikolojik 
dünyasõna daha çok hizmet edebilir. Ama tekniğin yetişkinlere de adapte edilmesi 
mümkündür, özellikle kliniklerde yetişkin hastalara da kolayca uygulanabilecek bir tekniktir. 
Şartlarõn fõrsat verdiği durumlarda normal yetişkinlere de uygulanabilir. Meselâ, "Bir sihirli 
güce sahip olsa idiniz, vücudunuzda değiştirmek istediğiniz bir yer olur muydu, neresi 
olurdu ve ne şekle sokmak isterdiniz?" veya "Yeniden çocukluğa dönüp büyümeye 
başlasaydõnõz, nasõl bir anne baba elinde ve aile çevresi içinde büyüyerek nasõl bir kişi 
olmak isterdiniz? Açõklayarak yazõn." ya da "Dünyaya tekrar gelmek olsaydõ, ikinci geli-
şinizde kim gibi olmak isterdiniz, niçin?" gibi sorular verilebilir. 

Sorulan vermek kadar, alõnan cevaplarõn incelenip tahlil edilmesi de önemlidir ve 
lâzõmdõr. Bu cevaplar üzerinde kişiyle bir danõşmaya girmek, onun cevaplarõndaki dilek ve 
özlemleri üzerinde etraflõca görüşmek ister. Böylece kişinin kendini daha iyi anlamasõna, 
içgöri kazanmasõna yardõm edilmiş olacaktõr. Tekniğin kullanmasõndaki asõl amaç da budur 
zaten. 

Yarõm Cümleleri Tamamlama 

Bireyin özlemlerine, çelişkilerine, bilinçaltõna, doyurulmamõş arzulana ait ipuçlarõ 
yakalamada kullanõlan diğer bir teknik de yarõm 
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cümleleri tamamlama tekniğidir. Birey için başõ veya sonu verilmiş yarõm cümleleri içeren 
bir yarõm cümleler listesi hazõrlanõr. 

"Ben babamõ ................. " 

"Keşke   kardeşim ......... ." 

"Annem bana ................ " 

"Bir hata yapõnca .......... " 

"Kendimi   ..................... " 

".......... daima üzülürüm. " 

"..................... isteksizim." 

"............... nefret ederim. " 

gibi yarõm ibareleri bireyin anlamlõ bir cümle haline koymasõ istenir. 

Yarõm cümleleri tamamlama tekniği, rastgele sõralanmõş müphem başlangõç veya 
bitim ibarelerinden oluşan bir liste değildir. Bireyin ev, aile, arkadaş, kişiler arasõ ilişkiler ve 
kendisi ile ilişkileri sistemli bir şekilde kapsayacak şekilde düzenlenir. Esasen, bu teknik, bir 
klinik testçi elinde hazõrlanõrsa iyi bir projektif test tekniğidir. Birey, yarõm ifadeleri anlamlõ bir 
cümle haline getirirken çoğu kere kendi bilinçaltõnõ, özlemlerini, çelişkilerini yansõtma 
durumunda kalõr. Bu yansõtmalar, bazen doğrudan, bazen kamufle halinde bazan da zõt-
tepki halinde olabilir. Özellikle yetişkin danõşanlar kendilerini saklayabilirler. Cümleleri, 
hissettikleri gibi değil de olmasõ lâzõm gelen şekilde tamamlayabilirler. Tamamlanmõş listeyi 
değerlendiren danõşman (terapist) ya da klinikçi bu hususlara duyarlõ olmak zorundadõr. 
Listedeki manidar tamamlamalar üzerinde görüşme yapõlmalõdõr. 

Yarõm cümleler tekniği kliniklerde, psikolojik problemlere ait danõşmalarda çok 
kullanõlan bir tekniktir. Özellikle, ilk danõşmaya başlarken ya da bunalõmlõ kişilerin ve 
çelişkilerinin belirlenmesinde kullanõlan sade ve kolay bir tekniktir. Bu teknik, bireyin duygu 
ve tavõrlarõnõ tanõmada değerli ipuçlarõ verebilir. Listeler değerlendirildikten sonra mutlaka 
onlar üzerinde danõşma yapõlma yoluna gidilmelidir. 

Zaman   Cetveli 

Zekâsõ ve şartlan müsait birçok öğrencilerin derslerde başarõsõz olduklarõ çok görülen 
bir durumdur. Bu başarõsõzlõk, birçok hallerde öğrencinin zamanõnõ iyi kullanamamasõndan 
ileri gelir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE  REHBERLİK -F.13/14 
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Zaman cetveli, en basit şekli ile, günün saatlerine bölünmüş bir sayfaya, öğrencinin 
sabahtan akşam yatõncaya kadar giriştiği faaliyetleri, zaman çeşidi ve süresi ile 
kaydetmesidir. Cetvelde, her faaliyet hakkõnda, öğrencinin duygu ve düşüncesini yazacağõ 
bir yer de vardõr. Bu kõsõm, öğrencinin özel ilgi ve tavõrlarõnõ keşfetmede çok işe yarar. 
Cetvelde her dizi l veya 1/2 saati gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Her yaprak bir günü 
temsil eder (BAK: 11-3 Şekil). 

 
ZAMAN CETVELİ 

Adõ: ........................                         Sõnõfõ:......................... Tarih:  ............... 

Süre 
 
 

Faaliyet 
 

 
 

Bu faaliyet hakkõnda duygu ve 
düşünceler 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Faaliyetin çeşidi 

 
Aldõğõ zaman %'si 

 
 

Faaliyetin çeşidi

 
Aldõğõ 
Zaman %�si

   
 

 

    

   
 

 

11 � 3. Şekil: Bireyin Bir Günlük Faaliyetlerini Gösteren Zaman Cetveli 

Bu cetvel, her günün sonunda, faaliyetler türlerine göre gruplandõrõlõp ve her birinin 
bütün günlük zaman içinde ne oranda bir yer tuttuğunun kaydedileceği bir bölümü de 
içermektedir. 
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Her günün sonunda öğrenci, o gün boyunca giriştiği faaliyet çeşitlerini gruplandõrõr. 
Cetvelin sonundaki özet kõsmõna bu faaliyet gruplarõnõ kaydeder. Her bir grubun aldõğõ 
toplam zamanõ, faaliyet türü yanõna yazar. O günkü bütün faaliyetlerin toplam zamanõ 
içinde her bir grubun aldõğõ zaman oranõ yüzde olarak bulunup yanõndaki sütuna yazõlõr. 
Böylece öğrenci, o gün hangi tür faaliyete ne oranda zaman sarfetmiş olduğunu görür. 
Zamanõ etkili kullanõp kullanmadõğõ hakkõnda kendince bir değerlendirme yapar. 

Zamanõ kullanma hakkõnda gerçekçi bir fikir edinebilmek için cetvelin hiç değilse iki 
hafta yürütülmesi gerekir. Bu süre sonunda, yukarõ paragrafta açõklanan "faaliyet türü" 
gruplandõrma çalõşma bu defa on beş günlük süre için yapõlõr. Bu süre içinde ne tür 
faaliyetler, ne sõklõkta ne kadar zaman alarak yapõlmõştõr, toplam zamanõn ne kadar 
yüzdesini işgal etmektedir? Bunlara bakõlõr. 

Bu değerlendirmelerin öğrenci tarafõndan yapõlmasõ, rehberlik amaçlan icabõdõr. 
Yalnõz, öğrenci bu işi yaparken tereddütlere düşebilir. Yanlõş yorumlar yapabilir. Onun için 
danõşman ya da sõnõf - öğretmeni öğrenciye yardõm etmeli, yol göstermelidir. Meselâ, bazõ 
gruplandõrmalar, yüzdeye çevirmeler, yorumlar beraberce yapõlabilir. Süre sonunda yapõlan 
gözlem, yorum ve eleştirilerini öğrenci bir yazõlõ rapor haline getirmeli ve burada bir hareket 
planõna yer verilmelidir. 

Bu cetvelin güvenilir sonuçlar alabilmesi için, öğrencinin bu cetveli içtenlikle 
doldurmasõ; cetvellerin hiç değilse iki hafta kadar devamlõ bir süre içinde tutulmasõ; bu süre 
içinde öğrencinin faaliyetlerin kaydõnda karşõlaştõğõ güçlüklerde ona yardõm edilmesi; ve 
cetvelin mahremiyetine saygõ gösterilmesi lâzõmdõr. 

Zaman cetveli, çocuğun zamanõnõ nasõl kullandõğõ, ders çalõşmaya ne kadar zaman 
ayõrdõğõ, bireyin boş zamanõ ve hobileri, sosyal faaliyetleri, meslek eğilimleri ve faaliyetleri, 
beden ve ruh sağlõğõ hakkõnda bilgi verir. Aynõ zamanda öğrenciyi "zamanõ iyi ayarlama ve 
kullanma" hususunda bilinçlendirir. Çünkü günlük faaliyetlerin oranlan somut olarak kâğõt 
üzerinde belirince öğrenci, ders çalõşmaya ne kadar az zaman ayõrdõğõnõ veya belli cins 
faaliyetlere (meselâ basketbol'a) ne kadar çok zaman ayõrmõş olduğunu kendisi de hayretle 
görür. 

Kendi kendini değerlendirmeye dayanan bütün araçlarda olduğu gibi, zaman 
cetvelinde verilen bilgi de gerçek faaliyetleri yansõtmayabilir. Ama öğretmen - öğrenci 
arasõndaki ilişkiler iyi olursa, bu sakõnca geniş ölçüde ortadan kalkmõş olur. 
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Problem Tarama Listesi 

Bir okulda öğrencileri en çok üzmekte ve düşündürmekte olan problemlerin 
belirlenmesi için kullanõlan bir listedir. Bu listede, çeşitli problem alanlarõna ait muhtemel 
problem, öğrencilerin anlayacağõ kolaylõkta bir ifade ile listelenmiştir. Problemler, işaretleme 
ve tasnif kolaylõğõ için 5'erlik gruplar halinde verilmiştir. Her grup, belli bir alnõn 
problemleridir. Meselâ, sağlõkla ilgili 5 problem, veya aile ile ilgili 5 problem bir grup halinde 
verilmiştir. Öğrenci ihtiyaçlarõ tarama listesinin ilk sayfasõndan alõnan Sağlõk ve Okulla ilgili 
5'er problem, bir örnek olarak görülebilir (BAK: Tan, 1971): 

� 1. Sõk sõk başõm ağrõyor. 

� 2. Yeter derecede uyuyamõyorum. 

� 3. Dişlerimden rahatsõzõm. 

� 4. Kendimi pek sağlõklõ hissetmiyorum. 

� 5. ihtiyacõm olduğu kadar açõk havaya çõkamõyorum. 

� 6. Okulda düşük notlar alõyorum. 

� 7. Sõnavlardan korkuyorum. 

� 8. Akranlarõmdan bir sõnõf gerideyim. 

� 9. Ders çalõşmaktan hoşlanmõyorum. 

� 10. Kitaplara karşõ ilgim yok. 

Ortaokul öğrencileri için olan listede 210 problem vardõr. Öğrenci bu listeyi okur. 
Kendini üzen ve düşündüren problemlere geldikçe yanõna bir çarpõ işareti koyar. Listeyi 
böylece tamamladõktan sonra, işaretli problemleri tekrar okur ve en çok üzen problemlerin 
yanõna bir çarpõ işareti daha koyar. Bu suretle danõşman veya öğretmen, çocuğun prob-
lemlerinin nitelik ve kapsamõnõ kolayca görebilir. 

İşaretlediği problem sayõsõ, öğrenci grubunun problem sayõsõ dağõlõmõnda yukardan ilk 
çeyreği geçen (ç3) öğrenciler üzerinde daha dikkatle durulur, öğrencilerin en çok 
tekrarladõklarõ problemler okulca ele alõnarak çözüm aranõr. Problem Tarama Listesi'nde 
işaretlenen problemler, danõşma mülakatlarõnda da iyi bir konuşma zemini hazõrlar. Liste, 
özellikle öğretmenleri, rehberlik faaliyetlerini yürütmek için harekete geçirmekte etkili bir 
tekniktir. 

Tarama listesinin güvenilir sonuç vermesi için, içtenlikle doldurulmasõ şarttõr. Listenin 
isimsiz olarak doldurtulmasõ, çocuklarõ daha açõk ve samimi cevap vermeye yöneltir. Liste 
ve kullanõlõşõ hakkõnda daha geniş bilgi için okuyucu, Öğrenci Problemleri Tarama Listesi 
Elkitabõ'nõ (Tan, 1971) inceliyebilir. 
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Basan/Kabiliyet Karşõlaştõrma Tablosu 

Öğrencilerin öğrenme kabiliyetleri ile, derslerdeki basan seviyelerini karşõlaştõrmaya 
yarõyan tabloya Başarõ/Kabiliyet Karşõlaştõrma Tablosu denir. Bu tablo için basit bir yol 
şudur: Bir sõnõftaki öğrenciler, öğrenme kabiliyetlerine (meselâ bir zekâ testi ile ölçülen 
kabiliyetlerine) göre, en yüksekten aşağõya doğru sõralanõr ve bu sõralama 5 takribi eşit 
gruba ayrõlõr. Bu gruplara ayõrma puanlarõnda, test puanlarõnõn seviyeleri de dikkate alõnõr. 
Aynõ şekilde, öğrencilerin sözlü, yazõlõ veya varsa bir basan testinden aldõklarõ 
değerlendirmelere göre çocuklar basan sõrasõna konularak, gene 5 eşit gruba ayrõlõr. 
Gruplar, aşağõdaki gruptan başlanarak l, 2,..... 5 diye numaralanõr. Sonra bu gruplanmõş 
listelere göre öğrenciler, 11-4. Şekildeki gibi, 5'li tabloda ilgili olduklarõ kutularõn içine yazõlõr. 
Bu tabloda meselâ X ekseni başarõyõ, Y ekseni de kabiliyeti göstermektedir. Her öğrencinin 
adõ ya da kod numarasõ, tabloda kabiliyet grubu ile basan grubunun karşõlaştõğõ kutu içine 
yazõlõr. 

Genellikle, normal bir öğrenci, öğrenme kabiliyetine uygun olarak başarõ sağlar. 
Öğrenme kabiliyeti iyi (no. 4 kutuda) olan bir öğrenci, basanda da iyidir (4 no. kutudadõr). Bu 
karşõlaştõrma tablosu, kabiliyetinin üstünde veya altõnda basan gösteren öğrencileri bir 
bakõşta gösterir. Meselâ, 11-4. Şekilde öğrenci C, çok zekî olduğu halde sõnõfõn en az 
başarõlõ öğrencisi görünmektedir. Buna karşõlõk öğrenci B, az kabiliyetine rağmen, üstün 
başarõ sağlamaktadõr. Kabiliyet/başarõ arasõndaki bu uyuşmazlõğõn sebepleri neler olabilir? 
Öğrenci B'yi, kendini harabedercesine çalõşmaya sevkeden şey nedir? Bu başarõ ona neye 
mâlolmaktadõr? Bütün bu sorularõn cevaplarõnõ bulmak için danõşman ve öğretmen, çocuğu 
incelemeye girişecektir. Ohalde Kabiliyet/Başarõ karşõlaştõrma tekniği, "çalõşanlar" ile "dalga 
geçenleri" açõklayabilir; çocuklarõn kabiliyet, başarõ, ilgi ve ihtiyaçlarõnõ daha derinden 
incelemek için vaka etüdü vesaire gibi diğer tekniklerin kullanõlmasõna yol açar; eğitim 
programõnõn, metotlarõn, ders konularõnõn õslahõnõ iyileştirilmesini sağlõyabilir. 



 
11�4.   Seldi: Basan/Kabiliyet Karşõlaştõrma Tablosu 

Karşõlaştõrma tablosunun kullanõlmasõnda, gruplamalarõn dayandõğõ ölçme araçlarõnõn 
güvenirlik derecesi gözden kaçõrõlmamalõdõr. Bu teknik, daha ziyade, okulda ders başarõsõ 
üzerinde durmaktadõr. Çok zeki öğrenciler, az çalõşmalarõna rağmen tabloda yüksek başarõ 
karesinde görünebilir. Bu husus da unutulmamalõdõr. 

Tabiatiyle okulda akademik basan, sadece öğrencinin zihin kabiliyetine bağlõ değildir. 
Okulda derslerde başarõyõ etkileyen zihin faktörü dõşõnda birçok faktör vardõr (BAK: 
Özgüven, 1974). Meselâ, aile içi ilişkiler, evde iyi bir çalõşma ortamõ olup olmamasõ, 
çocuğun sosyal yaşantõlarõ, aile ortamõnõn sosyo - ekonomik - kültürel durumu, okul eğitim 
ortamõnõn teşvik edici olup olmamasõ, çocuğun geçirmekte olduğu gelişme aşamasõ... gibi. 
özellikle bir hastalõk başlangõcõ veya bulûğ başlangõcõ durumlarõnda çocuk durgundur. 
Çalõşma ve hareket enerjisi düşüktür. Bu durumlarda akademik başarõnõn düşmesi çok 
muhtemeldir. Onun için bu durumlar düşünülerek Kabiliyet/Başarõ Karşõlaştõrma 
Tablosunun uygun zamanlarda tekrarlanmasõ önem kazanõr. 
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Kabiliyet/Başarõ karşõlaştõrmalarõnda esas plan, çocuğun genel kabiliyeti (zekâsõ) 
oranõnda akademik basan gösterip göstermediğini anlamak; göstermiyorsa engelleyen 
faktörleri ortaya çõkartmaktõr. Ohalde Tablonun hazõrlanmasõnda eğer ders notlan 
kullanõlacaksa, bunlara resim, müzik gibi özel kabiliyet ve çalõşma isteyen dersleri 
karõştõrmamak gerekir. Genel kabiliyeti yansõtan ders notlarõ alõnmalõdõr. 

Bir sõnõfõn Kabiliyet/Basarõ Karşõlaştõrmasõnda daha hassas ve ayrõntõlõ bilgi edinmek 
istenirse, tabiatiyle, öğrencilerin genel kaabiliyetlerinin ve belli bir akademik alandaki 
başarõlarõnõn, geçerlik ve güvenirlikleri bilimsel metotlarla saptanmõş genel kabiliyet (veya 
akademik kabiliyet de deniyor) ve o alana ait standart başarõ testi ile saptanmasõ gerekir. 
Bu mümkün olmadõğõ takdirde, öğrencileri yakõndan tanõyan 3 öğretmen, öğrencileri meselâ 
50 puanlõk bir Değerlendirme Cetveli üzerinde puanlayabilirler (BAK: Değerlendirme 
Cetveli). Öğretmen de kendi dersi ile ilgili bir başarõ testi hazõrlayõp onu uygulayabilir. 
Standart testlerden sağlanan veya bu suretle elde edilmiş olan puanlar en yüksekten en 
düşük puana doğru sõraya dizilir ve alttan başlayarak bu diziye l, 2, 3,... diye dizi sõrasõ 
numarasõ verilir .Bu dizi sõrasõ numaralan, alttan başlayarak ulama frekansa çevrilir. Bu 
ulama frekanstan öğrencinin, grup içinde yüzde kaçõncõ olduğu görülür. Bu amaçla 
öğrencinin her bir testte dizideki yüzdelik yeri, sõra numa-rasõ/nxl00 işlemiyle hesaplanõr 
(BAK: Lindquist, 1989, sf. 30-35). Sonra, kareli kâğõtta, X ve Y eksenleri yüzdelik puanlarõ 
gösteren bir Tablo hazõrlanõr ve her öğrenci Kabiliyet ve Başarõ dizilerindeki yüzdelik 
puanlarõna göre bu Tablodaki yerlerine işaretlenirler. Böylece her öğrencinin 
Kabiliyet/Basan karşõlaştõrmasõ, Tabloda daha hassas bir şekilde görülebilir. 

Yüzdelikli eksenlerin oluşturduğu bu Tabloda, 0-100 köşelerinden Tabloyu çapraz 
kesen orta çizginin alt ve üstünden 12.5 yüzdelik puan uzaklõkta birer çizgi çizilir. Bu çapraz 
çizginin ±=12.5 puan içindeki alanda kalan öğrenciler kabiliyetlerine uygun başarõ 
gösteriyorlar diye kabul edilir.* 

------------------------- 

*    Okuyucu buradaki 12.5 yüzdelik puanõn sebebini sorabilir. Medyandan, yani 50. yüzdelik 
noktasõndan Ç, veya Çt noktasõna, yani 75. yüzdelik veya 25. yüzdelik noktalarõna 25 yüzdelik puan 
mesafesi vardõr. Bu mesafenin yansõ alõnmaktadõr. Pratik kolaylõk düşünülürse, çapraz çizgi etrafõna 15 
yüzdelik puan mesafeye kadar da gidilebilir. Genel fikir edinilmek istenen hallerde bu alan 25 yüzdelik 
mesafesine kadar genişletilebilir. 
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Bu orta alanõnõ üstünde ve altõnda kalan çocuklarda, kabiliyeti yüksek olduğu halde 
ders başarõsõnda düşük olanlar ile kabiliyetinin fazla üstünde ders başarõsõ gösterenler 
belirlenir. Bunlarõn aşõn basan veya başarõsõzlõk sebepleri araştõrõlmaya başlanõr. Bu gibi 
öğrencilerin ders çalõşma tekniklerinde bir kusur varsa giderilmeye çalõşõlõr. Psikolojik 
engeller veya baskõlar varsa danõşmaya alõnarak onlara yardõmcõ olmaya çalõşõlõr. Sosyo-
ekonomik sebeplere bakõlabilir. Aile içi problemler olabilir. Bazõ problemlerin çözümü okul 
rehberlik programõnõn elinde olmamakla beraber, bu çeşit öğrencilere danõşman veya 
öğretmen, çocuğun problemden en az etkilenmesini sağlayacak desteklemelerde 
bulunabilir. Bir başka ifadeyle, çocuğun probleme hassasiyetini, kritik noktanõn altõna 
çekmesine yardõmcõ olabilir. 

Değerlendirme Cetveli 

Öğrencilerin belli başlõ birkaç nitelik yönünden birbirlerine göre hangi derecede 
olduklarõnõ, 3 veya, çoğu kez 5 eşit kõsma bölünmüş çizgiler üzerinde gösterilme tekniğidir: 
Önemli görülen niteliklerden her biri, cetvellerden biri ile temsil edilir. 

Cetvelin bir ucu, ele alõnan niteliğin en düşük tarafõnõ, diğer ucu da en yüksek tarafõnõ 
temsil edecek şekilde, 1'den başlõyarak 5'e kadar numaralanõr. Her derecenin altõna veya 
niteliğin en düşük, orta ve en yüksek tarafõna o dereceyi temsil edecek oluğu ve 
davranõmlarõn kõsa bir tanõtõmõ konur. Meselâ şu nitelikleri alalõm:l 

Öğrenme kabiliyeti 

 

------------------------- 
1   Humprey ve Traxler, 1954, s.  122'den alõnmõştõr 

 

 

 

 



Bu cetvellerde her bölümün altõna kõsa bir açõklama konmuştur. Eğer değerlendirme 
cetveli, belli bir grup için öğretmen tarafõndan .kendi kullanmasõ maksadõyla yapõlmõşsa, l, 3, 
ve 5. derecelerdeki ifadeleri "öğrenci A gibi", "öğrenci N gibi", ilh... yazõlabilir. Bu tipik isim-
ler, diğer öğrencileri daha somut olarak mukayese edebilmek için iyi "birer ölçüt olabilirler. 

Değerlendirme cetveline diğer bir örnek de Amerikan Eğitim Konseyi'nin (ACE) 
geliştirdiği Kişilik Raporu formunda kullanõlan şekildir. Bu tip cetvelde değerlendirici, uygun 
düşen kutuyu işaretler: (2) 

189

Çalõşma sürati 

 
------------------------- 
2   Örnek, Cronbach (1965, s. 507)'tan alõnmõştõr. 
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Değerlendirme cetveli, psikolojik yardõm hizmetlerinde ve okul çalõşmalarõnda odluğu 
kadar klinikte, orduda, idarecilikte ve endüstride de çok kullanõlan bir değerlendirme ve 
araştõrma tekniğidir. Cetvel dikkatli kullanõlmazsa, bazõ sakõncalarõ da beraberinde getirir. 
Bu sakõncalar, değerlendiricinin kendinden gelebilir veya tekniğin kendi bünyesinde mevcut 
olabilir: 

a) Bazõ değerlendiriciler, tabiat itibariyle çok "cömert" ya da çok "sõkõ" olabilir. Ya 
herkesi bol bol değerlendirir; herkesi 4. ve 5. kategorilere koyar. Ya da kimseyi beğenmez, 
herkesi l ve 2 kategorilerine koyar. Bu çeşit dar bir değerlendirmenin, çocuklarõ birbirinden 
ayõrdetme gücü yoktur. 

b) Değerlendirici "yanlõ" olabilir. Buna "sabit hatâ" denir ki ista-tiksel olarak 
düzeltilmesi mümkündür. 

c) Değerlendirici, bireyin bir niteliğinin etkisinde kalarak, bütün diğer nitelikleri buna 
göre iyi veya kötü kategorilerde değerlendirebilir. Buna da "hâle etkisi" denir. 

d) Cetvellerde ele alõnan nitelikler iyi tanõmlanmazsa, değerlendirici bu niteliği belirsiz 
bir şekilde anlõyacak, tasarlõyacaktõr. Bu da kastedilen nitelik olmayacağõ gibi, 
değerlendirmede istikrar da sağlanmamõş olur. 

Değerlendirme cetvelleri ile toplanan bilgilerin sağlõklõ ve güvenilir olmasõ için dikkat 
edilmesi gereken bazõ hususlar vardõr: 

1) Değerlendirme, değerlendirilen grubu en iyi tanõyan bir kimse tarafõndan 
yapõlmalõdõr. Gruptaki kişileri iyi tanõmayan bir kimsenin kanõsõ, güvenilir olamaz. Bu 
sebeple, her cetvelde, değerlendiricinin, çocuğu (değerlendirilen kişiyi) ne kapasitede 
tanõdõğõ sorulmalõdõr. 

2) Değerlendirici (veya değerlendiriciler), önce cetveldeki niteliklerden ve 
tanõtõmlardan ne kastedildiği hususunda açõk bir fikre sahip olmalõ, ondan sonra 
değerlendirme işine geçmelidir. 

3) Her niteliğe başlamadan önce o nitelik için tipik "en zayõf", "vasat" ve "en iyi" üç 
öğrenci örnek olarak belirlenmeli ve diğer öğrencilerin yeri, bu üç nirengi noktasõna göre 
saptanmalõdõr. 

4) Her öğrenci için bir değerlendirme cetveli formuna gerek vardõr. 

5) Değerlendirmede bir nitelik ele alõnmalõ; bütün grup üyeleri bu nitelik yönünden 
değerlendirilmeden ikinci niteliğe geçilmelidir. 
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6) Değerlendirici, bireyin bir nitelikteki derecesinin etkisinde kalmadan, diğer 
niteliklerde bireyi değerlendirmelidir. 

7) Değerlendirmeyi birden fazla değerlendiricinin yapmasõ daha sağlõklõ sonuç verir. 
Birden fazla kimsenin değerlendirmeyi yapmalarõ halinde, değerlendiriciler, her niteliğin 
anlamõ ve değerlendirmede izlenecek yol üzerinde fikir birliğine varmalõdõrlar. 

8) Birden fazla kimsenin yaptõğõ değerlendirmede, değerlendiricilerin "sõkõ" ya da 
"gevşek" değerlendirme yapmalarõ gibi kişilik eğilimleri işe girecektir. Her değerlendirici için 
"sabit" olan bu eğilimlerden gelen değerlendirme farklarõ, istatiksel yollarla eşleştirilmelidir. 
Meselâ, her birinin değerlendirme puanlan, standart puana çevrilerek kullanõlabilir. Her bir 
değerlendiricinin verdiği puanlar dağõlõmlarõndan elde edilecek ortalama veya medyan 
değere göre kõyaslamalar yapõlarak, bireyin aldõğõ puan belirlenebilir. Eğer 
değerlendirmede çok duyarlõ sonuçlara ihtiyaç yoksa, değerlendiricilerin verdikleri puanlarõn 
basit ortalamasõ da amaca hizmet edebilir. 

9) Değerlendirici, kendi psikolojik eğilimleri hakkõnda bilinçli olmalõ, herhangi bir 
önyargõnõn etkisinde kalmamalõdõr. 

10) Değerlendirme cetveli ile elde edilen bilgilerin güvenirlik ve geçerlikleri 
incelenmelidir. 

Değerlendirme cetveli; öğretmen, danõşman veya bir iş yerinde âmir gibi bireyi iyi 
tanõyan bir kimse tarafõndan kullanõlabileceği gibi, bireyin kendisi tarafõndan da kullanõlabilir. 
Değerlendirmeyi birey kendisi yapar. Bu takdirde, bireyin kendi hakkõnda "yanlõ" olabileceği 
gözden õrak tutulmamalõdõr. Birey, kendini kasten de yanlõş gösterebilir. Bu aldatmayõ 
engellemek için, "zorunlu seçme" tekniği denen bir yol geliştirilmiştir. Seçme maddeleri 
bireye dörtlükler halinde verilir. Birey, kendine uysa da uymasa da bu dörtlükten bir 
maddeyi "en çok" uyan, bir maddeyi de "en az" uyan olarak seçer. Bu tekniğin etki derecesi 
lehinde bazõ araştõrma bulgularõ vardõr. (Gordon ve Stapleton, 1965; Berkshire ve Highland, 
1953). 

Ev Ziyaretleri 

Ev ziyaretleri, çocuk ve yakõn çevresi hakkõnda bilgi toplamak, rehberlik ve danõşma 
programõna karşõ ailenin yardõm ve desteğini sağlamakta etkili bir tekniktir, öğretmen ve 
danõşman, velilerle okulda 



192 

görüşmekten başka, çocuğun ev atmosferini gözlemleyebilmek için aileyi ziyaret edebilir. 
Bu ziyaretler, çocuğa ait belli bir problemin aile ile görüşülmesi amacõyla olabileceği gibi, 
olağan bir meslek faaliyeti halinde de olabilir. Şurasõ hemen belirtilmelidir ki problemin 
hassasiyetine göre, bazõ problemlerin mutlaka okulda görüşülmesi gerekir. Böyle 
problemleri ev ziyaretinde ele almaktan sakõnmak lâzõmdõr. 

Ev ziyaretleri, resmi olmaktan ziyade, kişisel dostluk ve nezaket esasõ üzerine 
kurulmalõdõr. Ziyarette elde edilen olgu ve konular, ziyaretten sonra hemen kaydedilmeli, 
hafõzaya bõrakõlmamalõdõr. Öğretmen veya danõşman, ev ziyaretlerinde başka ailelerin 
çocuklarõ hakkõnda ağzõnõ sõkõ tutmalõdõr, öğretmen ya da danõşman, konuşmaktan daha 
çok, iyi bir dinleyici olmalõdõr. Öğrenciyi ve ev atmosferini daha ayrõntõlõ tanõmak amacõyla 
yapõlan ziyaretlerde öğretmen veya danõşman, aileye, kafasõnda belli bazõ sorularla ve 
plânla gitmeli; konuşmalarõ,, birkaç dil çözücü cümle ile bilgi alõnmak istenen alanlara 
sevketmelidir. Ziyaretler, aileyi bõktõrõcõ veya mahcup duruma düşürücü bir şekilde 
olmamalõdõr. 

Sosyometri 

Bir grubu oluşturan bireylerin birbirleriyle olan sosyal mesafelerini gösteren ve grubun 
sosyal dokusunu işaret eden bir tekniktir. Diğer bir ifadeyle sosyometri, grubun sosyal 
haritasõnõ çizmek için kullanõlan bir yoldur. 

Bu teknik, sõnõftaki liderleri, kenarõnda kalmõşlarõ, kafadarlarõ (klikleri), kümelenmeleri 
görmek; çeşitli grup faaliyetlerinde birlikte çalõşabilecek grup üyelerini seçmek; sõnõfõn 
oturma durumunu düzenlemek; sõnõftaki klikleşmeleri belirleyerek bu kümelenmeyi daha 
sağlõklõ ve yararlõ yönlere kanalize ederek, sõnõfta iyi bir grup havasõ yaratmaya yardõm 
etmek için kullanõlabilir. 

Her öğrenciye, bir sayfanõn dörtte biri büyüklüğünde bir kâğõt verilir. Kâğõdõn sağ üst 
köşesinde öğrencinin kendi adõ yazõlõr, öğrencilere, meselâ şöyle bir durum verilir: "Gelecek 
haftaki kõr gezisine giderken beraber olmayõ arzu ettiğiniz bu sõnõftan üç arkadaşõmõzõn 
adlarõnõ tercih sõrasõna göre yazõnõz." ya da "sõnõfõmõzõn oturma sõrasõ düzenlenecektir. Aynõ 
sõrada oturmak istediğiniz sõnõf arkadaşlarõnõzdan üçünün adõnõ tercih sõrasõna göre 
yazõnõz." 
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Verilen bu durumun, çocuklar için önemli ve gerçek bir durum olmasõ şarttõr. Aksi 
halde, tamamen hayalî bir durum için alõnacak cevaplarõn gerçekçi değeri olamaz. Hayalî 
bir yöneriyi öğrenciler ciddiye almazlar. Keza, sõnõfõn sosyal dokusuna ait çõkacak harita da 
verilen yöneriye göre değişir. Meselâ, bir öğrenci , kõr gezisi için öğrenci A'yõ birinci tercih 
olarak seçerken, beraber ders çalõşma veya sõnava hazõrlanma durumunda bu geveze 
arkadaşõnõ hiç tercih etmiyebilir. Onun için, sosyometri ile alõnan bilgileri, ancak, yöneride 
verilen durumun sõnõrlan içinde değerlendirmek gerekir. 

Sosyometri tekniği, ancak, grup üyeleri birbirlerini yeter derecede tanõmalarõndan 
sonra uygulanmalõdõr. Sosyometride güvenilir bilgi alabilmek için, amaç, toplanan bilgilerin 
mahremiyeti ve sonuçlarõn içimler tarafõndan ve nasõl kullanõlacağõ da öğrencilere açõkça 
belirtilmelidir. Alõnacak sonuçlar da mutlaka kullanõlmalõdõr. Yoksa öğrenciler, daha 
sonralarõ verilecek durumlarõn ve söylenecek sözlerin samimiyetinden şüphe edecekler ve 
verecekleri cevaplarda ciddî olmayacaklardõr. 

Sosyometri tekniğin çok kalabalõk sõnõflarda kullanõlmasõ çok zordur. Bu teknik, 30-40 
kişiyi geçmiyen gruplarda daha rahat kullanõlabilir. Kalabalõk gruplarda sonuçlarõn tasnifi ve 
sosyogramõn ortaya çõkartõlmasõ hayli güçleşir. 

Verilen duruma göre cevaplandõrõlmõş cevap kâğõtlarõnda kimlerin kimleri tercih 
ettiklerini ve tercih derecelerini gösteren bir tablo hazõrlanõr (BAK: 11-1. Tablo). 
Sosyometrik tercihlerin puanlanmasõ için çeşitli yollar tavsiye edilmiştir (BAK: Moreno, 
1963; . Thorpe et al, 1959). Biz burada, 11-1. Tablo'da kullanõlan metodumuzu anlatalõm: 
Gruptaki her bireyin tercihlerinin çetelesi yapõldõktan sonra (Tablo'nun sonunda görüldüğü 
gibi, seçme derecelerinin frekanslarõ yazõlõr. Meselâ, öğrenci A, 2 kişi tarafõndan 1. tercih 
olarak gösterilmiştir. Seçme derecelerine de ağõrlõk puanõ verilir. Tabloda, 1. tercihin ağõrlõk 
puanõ 3, 2. tercihinki 2 ve 3. tercihinki l'dir. Her seçme derecesindeki frekans sayõsõ, o 
derecenin ağõrlõğõ ile çarpõlõr. Her öğrencinin çarpõm toplamlarõ alõnarak Seçilme Puanõ elde 
edilir. Meselâ, öğrenci A için ağõrlõklõ toplam puan, 

2 X 3 + 1 X 2 + 1 X 1 = 9 

olmaktadõr. Ağõrlõklõ puanlan içeren bu Tabloya göre, genişçe bir masa üzerinde, grup 
üyelerinin birbirine olan sosyal mesafelerini gösteren bir harita meydana getirilir. Buna, 
sosyogram denir. 
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11 � 1. Tablo: 10 KİŞİLİK BİR GRUPTA BİREYLERİN 
BİRBİRLERİNİ TERCİHLERİ 

 

Seçen 

 

Toplam tercih 
derecesi 

 

 

 

 

Grup 
üyeleri 

A B C D E F G H İ I 1 2 3 

Se
çi

lm
e 

 

Pu
an
õ 

 A  1   3  1  2  2 1 1 9 

 B   2    3     1 1 3 

 C  3   1  2 1 1 3 3 1 2 13 

D 1  1   2   3  2 1 1 9 

E      1     1   3 

F 3   2    3    1 2 4 Se
çi

le
n 

G   3 1 2 3     1 1 2 7 

 H          1 1   3 

 İ 2 2        2  3  6 

 I    3    2    1 1 3 

Sosyal harita şöyle yapõlõr: En yüksek puan merkezde olmak üzere, dõşa doğru 
daireler çizilir (BAK: 11-5. Şekil). Seçilme frekansõ en yüksek olan kişi ortaya gelmek üzere 
derece derece merkezden uzaklaşõlarak, seçilme puanõna göre her öğrencinin yeri 
ayarlanõr. Sosyal mesafeyi, iç içe çizilmiş dairelerle göstermek mümkündür. Her daire,., 
merkezden uzaklõğõna göre belli bir seçilme puanõna kadar seçilen bireylerin halkasõnõ 
gösterir. Sosyogramda kõzlar ve erkekler iki ayrõ işaretle gösterilmelidir. Bir örnek olarak, 10 
kişilik farazi bir grubun sosyogramõ, 11-5. Şekilde ve bu sosyograma esas olan seçilme 
tablosu da 11-1. Tabloda verilmiştir. 

Sosyometrik teknik, öğretmenin, gruptaki klikleri ve klik liderlerini görmesine, ve bu 
klikleri birbirleriyle karõştõrarak grubun sosyal gelişmesine yardõm edebilir. Grupta, yalnõz 
bõrakõlmõş çocuklarõn meydana çõkartõlmasõnda, karşõlõklõ dostlarõn tesbitinde işe yarar. 
Çocuğun, grup içinde edindiği sosyal mevki, onun davranõşlarõnõ etkileye- 
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ceğinden,  sosyogram yoluyla elde edilen bilgiler,  rehberlik ve danõşma çalõşmalarõ için 
önemlidir. 

 
11 � 5.   Şekil: 10  Kişilik bir  grubun  sosyogramõ. 

Bazõ hallerde sosyogram, negatif tercihlere göre de yapõlabilir. Fakat negatif tercih 
yönerisini vermek, çok nazik bir iştir. Çocuklarõn bazõ grup üyelerine olan negatif 
duygularõnõ somutlaşmasõna, perçinleşmesine yol açabilir. Arzu edilmeyen psikolojik 
atmosfer doğabilir. Çok dikkatli olmak gerekir. 

11-5. Şekilde 2. ve 3. tercihler de gösterilmiştir. Kalabalõk gruplarda üç ayrõ tercihi 
birden göstermek, sosyogramõ çok karõşõk bir hale getirir. Böyle bir durumda sosyal 
haritayõ, yalnõz birinci tercihlere ;göre ya da sadece ağõrlõklõ seçme puanlarõna göre yapmak 
doğru olur. 
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Kimdir-bu   (Kimdir-bil) 

Kimdir-bu tekniği, bireyin, kendisi ve içinde bulunduğu grubun diğer üyeleri tarafõndan 
nasõl görüldüğünü gösteren bir tekniktir. Öğrencilere, çeşitli öğrenci tiplerini tanõmlayan 
ibarelerden oluşmuş bir liste verilir, öğrencilerden, sõnõfta bu tanõtõmlara (tasvirlere) uyan 
çocuklarõn adlarõnõ, gösterilen yerlere yazmalarõ istenir. Tanõtõmlara uyan adlarõn yazõlacağõ 
yerler, ya kimdir-bu listesinde olabilir veya ayrõ bir cevap kâğõdõ kullanõlabilir. Tekniği daha 
iyi anlamak için şu örneği inceliyebiliriz: 

Kimdir-bu1 

AÇIKLAMA: Aşağõda, sõnõfõmõzdaki bazõ kimselerin kelimelerle çizilmiş resimleri vardõr. 
Her ibareyi okuyun ve sõnõfõnõzda, okuduğunuz bu tanõtõmlara .uyan kimselerin adlarõnõ o 
ibare yanõna yazõn. Her tanõtõma birden fazla isim yazabilirsiniz, yeter ki o isimler, sizce, 
eldeki tanõtõma uygun düşsün. Bir kişinin adõm, birden fazla tanõtma için kullanabilirsiniz. 
Eğer bir tanõtõma uygun kimse bulamazsanõz, bu tanõtõmõ atlayõn. 

Sizin kendinize uygun düşen tanõtõmlara gelince de kendinizi belirtmek için "Kendim" 
kelimesini yazõn. 

Listeyi  cevaplandõrmanõz  için  ihtiyacõnõz   kadar  zaman  kullanabilirsiniz. Şimdi 
başlõyabilirsiniz: 

1.  Sõnõfta hiçbir yerde oturamaz, hep hareket halindedir. Kimdir bu? 

2. Sağa sola dönüp durmadan sakince çalõşõr. Kimdir bu? 

3.  Çok konuşur, daima söyliyecek bir şeyleri vardõr. Kimdir bu? 

4.  Çok konuşmaktan hoşlanmaz; herkes konuşurken bile o sessizdir. Kimdir bu? 

5. Futbol, basketbol gibi hareketli oyunlar oynar hep. Kimdir bu? 

6. Okumaktan ve oturup sakin oyunlar oynamaktan hoşlanõr. Hareketli oyunlarõ ender 
oynar. Kimdir bu? 

7.  Çok arkadaş canlõsõdõr, çok arkadaşõ vardõr ve herkese karşõ iyidir. Kimdir bu? 

8. Arkadaş edinmeye önem vermez, arkadaş olmakta çekingendir, çok arkadaşõ da 
yoktur. Kimdir bu? 

 
------------------------- 
1   Bu örnek, Garry (1963, s. 404-406)'dan alõnmõştõr. 
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Bu örnek, okuyucuya teknik hakkõnda bir fikir vermek için alõnmõştõr. Buna benzer bir 
tanõtõmlar listesini öğretmen kendisi de hazõrlayabilir. 

Örnekte görüldüğü gibi, Kimdir-bu listesinde, olumlu tanõtõmlar kadar, olumsuz 
tanõtõmlar da yer alõr. Tanõtõmlar, grup içindeki önemli sosyal rolleri, önemli fonksiyonlarõ ve 
dikkate değer davranmalarõ kapsar. Ancak, liste cevaplandõranlarõ bõktõracak kadar uzun ol-
mamalõdõr. Tanõtõmlar, açõk ve o tipi canlandõracak ifadeyle verilmelidir. 

Cevaplandõran, listedeki tanõtõmlara grup üyelerinden birinin veya birden fazlasõnõn 
adlarõnõ yazacağõ gibi, kendine uygun düşen tanõtõmlara "kendim" diye yazacaktõr. Bu 
suretle cevaplandõranõn, kendini nasõl gördüğüne, diğer grup üyelerinin onu nasõl 
gördüklerine ve kendisinin diğer grup üyelerini nasõl gördüğüne dair bilgiler sağlanmõş olur. 
Böylece, bir grupta bireylerarasõ tavõr ve anlayõşlarõn, bireyin kendi görüşü ile başkalarõnõn 
onu görüşü arasõndaki uygunluk derecesinin ortaya çõkmasõ kolaylaşõr. Kişinin kendini 
görüşü ve ortaya çõkabilecek farklõlõk, kişinin problemini, uyum zorluklarõnõ anlamada son 
derece; önemlidir. Terapide çok işe yarar. 

11 � 2.   Tablo:  KİMDİR-BU  CEVAPLARI  TASNİF TABLOSU 
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Bazõ hallerde öğretmen, öğrencilerin öğretmenle olan ilişkilerine ait tanõtõmlar da 
koyabilir. Meselâ öğretmenin etrafõndan ayrõlmayan, göze girmeye çalõşan, öğretmenlerle 
geçinemiyen, her derste bir şeyler yaparak öğretmen rahatsõz eden, her öğretmenin 
takdirini kazanan, ilh... öğrencilere ait tanõtõmlar olabilir. 

Alõnan cevaplar, 11-2. Tablo yoluyla tasnif edilir. Tablonun bir tarafõnda grup 
üyelerinin isimleri vardõr. Diğer tarafõnda da kimdir-bu listesindeki tanõtõmlarõn numaralan 
vardõr. Her üyenin adõ, diğer üyeler tarafõndan hangi tanõtõmlarda zikredilmişse, o üyenin o 
maddeye ait hanesine bir kesme (/) işareti konur. "Kendim" diye yazdõğõ mad- 

11 � 3.    Tablo:  KİMDİR-BU   CEVAPLARININ   TASNİFİ İÇİN 
DİĞER BİR TABLO 

 



199 

deler için de ilgili haneye bir artõ ( + ) işareti konur. Tablo'nun son iki sütununa ise toplam 
anõlma sayõsõ ve bu anõlmalardan kaçõnõn "kendim" işareti ile uzlaşmõş olduğu kaydedilir. 
Bu anlaşma sayõsõ, yâni kişinin kendini görüşü ile başkalarõnõn onu görüşlerinin birbirini 
tuttuğu, tanõtõmlarõn sayõsõ, bireyin kendini realist bir şekilde değerlendirebilmesi yeteneğine 
ait bir ipucu verebilir. 

Kimdir-bu cevaplarõnõn diğer bir değerlendirme yolu da, 11-3. Tablo-yoluyla yapõlabilir. 
Bu Tablo'nun önceki Tablodan farkõ, tanõtõmlar için anõlarla ananlarõ bir arada 
göstermesidir. Bu tasnif şeklinde anõlmalar ile "kendim" işaretlerini birbirinden ayõrdetmek 
için kayõt işleminde iki ayrõ renk kalem kullanõlmasõ gerekir. 

Kimdir-bu tekniği, gruptaki liderleri, neşe kaynaklarõnõ, seçilmeyenleri. .... vs. 
göstermeye yardõm eden bir tekniktir. Bir bakõma, grup dokusunu göstermesi yönünden, 
sosyometri tekniğine benzemektedir. 

Vaka   İncelemesi 

Bir kimsenin probleminin mahiyetini ve sebebini bulmak ve gerekli çözüm plânlarõnõ 
yapmak amacõyla, birey ve problem hakkõnda mevcut bütün bilgilerin problemle ilgili 
yanlarõnõ biraya getiren bir tablo ortaya koyarak, problemin niteliğini teşhis etme ve tedavi 
yollarõnõ saptama tekniğidir. Bu bakõmdan vaka incelemesi, vaka tarihçesi hazõrlamaktan 
farklõdõr. Vaka tarihçesinde, kişi hakkõndaki bütün bilgiler bir gelişme akõşõ içinde kronolojik 
olarak saptanõr. Meselâ, toplu dosya, bir vaka tarihçesi olabilir; ama vaka incelemesi 
değildir. Vaka incelemesi, yalnõz belli bir problemin sebepleri ile anlaşõlmasõna ve 
tedavisine yardõmõ dokunacak bilgileri toplar, onlarõ birleştirir, yorumlar. 

Bu teknik kullanõlacağõ zaman ilk iş, problemli kişi tarafõndan ifade edilen problemin 
mahiyetini anladõktan sonra, öğrencinin topla dosyasõnõ inceliyerek problemle ilgili bilgileri 
saptamaktõr. İkinci iş tamamlatõcõ ve aydõnlatõcõ bilgiler için öğrencinin öğretmenlerini, aile-
sini ve problemle ilgili başka kimseleri görüp konuşmaktõr. Sonra, problemli birey ile 
mülakat yapõlõr. Gerekiyorsa test vesaire gibi değerlendirme araçlarõ kullanõlarak, icabõnda 
tõbbî testlerle yeni bilgiler sağlanõr, öğrencinin şahsõ, geçmişi, çevresi, sosyal ilişkileri, 
vesaireye 
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ait toplanan her bilgi parçasõ not edilir. Bu bilgiler, tahlil ve sentez edilerek, yorumlanarak, 
kişi ve problemi hakkõnda tam bir tablo çizilerek, problem, sebepleri ile teşhis edilerek, 
tedavisi için gerekli tavsiyelerde bulunan bir rapor haline getirilir. 

Rapor, bireyi yalnõz bir durumda, meselâ sadece sõnõf durumunda ele alan bilgilere 
dayanmamalõdõr. Raporun şekli hususunda çeşitli amaçlara göre hazõrlanmõş çeşitli 
örnekler vardõr. Danõşma ve rehberlik amaçlan için şöyle bir genel plân önerilir: 

Vaka İncelenmesi Şemasõ 

1)   Bireyin kimliğini saptayan bilgiler 

2)   İfade edilen problemin kõsaca tanõtõmõ 

3)   İlgili bilgiler 

a)   Muayene sonuçlarõ 

1.  Tõbbî muayene:   Görme,  işitme,  koordinasyon, diş, beslenme durumu,  
canlõlõk indeksi,  genel bedensel durum. 

2.   Psikolojik muayene :   Psikolojik testler sonuçlan   (zekâ, özel kabiliyet,   
ilgi,   tavõr,   kişilik nitelikleri gibi). 

b)   Sağlõk tarihçesi: Boy ve ağõrlõk gelişmesi, geçirilen hastalõklar, kaza ve 
ameliyat, vb. 

c)  Okul tarihçesi: Okula devam durumu, ev ve okul değiştirmeler, sõnõf geçip 
kalma durumu, öğretmenlerle olan bireysel ilişkiler, ders ilgileri, ders-dõşõ 
ilgiler, eğitim ve meslek plânlarõ. 

d)  Aile tarihçesi: Anne, baba, kardeş durumu; ailede ruhsal ve bedensel sağlõk 
durumu, suç ve cürüm durumu; evin kültürel durumu (aile üyelerinin öğrenim 
durumu, kitap, müzik, vb.); ailenin ekonomik durumu ve tarihçesi; oturulan 
semt; babanõn iş durumu; yaşama şartlan, eğlence vb.; evdeki bireylerin 
birbirleriyle olan ilişkileri; ailenin sosyal ilişkileri ve topluma karşõ tavõrlarõ; 
belirgin değer hükümleri; ailenin çocuk üzerinde kontrol ve otorite derecesi. 
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e)   Sosyal tarihçe ve ilişkiler : Ev ve okul dõşõnda bireyin sosyal durumu, üyesi 
bulunduğu kulüp, vb., oyun ve eğlenceleri, anormal cinsel tarihçe, polisle 
ilgili olaylarõ . 

f)   Sosyal ve heyecansal gelişme. 

g) Kişinin gelecek için umulan, meslek plânlan, genel ve iş yaşantõlarõ. 

h)   Problemin gelişme seyri. 

4)  Toplanan bilgilerin tartõşõlmasõ,  yorumlanmasõ,  ve teşhis. 

5)   Önerilen tedavi yollan. 

6)   Yapõlan önerilerin uygulanma sonuçlarõnõn izlenmesi. 

Görülüyor ki vaka incelemesi, kişinin problem sebeplerini ve kişiyi anlamakta 
kullanõlan bilimsel bir araştõrma metodudur. Bilgiler toplanõrken ve yorumlanõrken kişiyi 
savunucu veya ona cephe alõcõ bir tavõr takõnmamak gerekir. Raporun yazõlmasõnda 
dolambaçsõz, sâde bir ifade kullanõlmalõ, cümlelerin kõsa olmasõna dikkat edilmelidir. 
Ulaşõlan genel vargõlar, daima somut kanõtlarla desteklenmelidir. Vakayla ilgili olmayan 
bilgiler elenmelidir. 

Raporun tedavi kõsmõnda yapõlan öneriler, ulaşõlmasõ mümkün olmayan yollar yerine, 
imkânlar içinde gerçekleştirilebilecek realist öneriler olmalõdõr. Eğer öğretmen veya 
danõşman vaka incelemesi tekniğini ilk defa kullanõyorsa, kolayca ilişki kurabileceği ve basit 
problemli bir çocuğu seçmelidir. Sapkõn, saldõrgan, haşarõ bir çocuk yerine, kendi halinde 
bir çocukla işe başlamasõ uygun olur. 

Vaka incelemesi tekniği, oldukça zaman ve ustalõk istediği için, yõlda 3-5 öğrenci 
üzerinde vaka incelemesi yapmakla yetinilmelidir. 

Vaka incelemesi tekniği, hem öğrenciyi bir bütün olarak tanõmak, hem de problemin 
teşhisi ve tedavisi yollarõnõ saptamak için kullanõlan bir tekniktir. Bu teknik, öğretmenlerde 
probleme karşõ anlayõş geliştirir; bir konuya birçok açõlardan bakarak daha sistemli ve 
bilimsel genellemeler yapma tavõrlarõ yaratõr; çocuklarõn toplu dosyalarõndan yararlanma 
alõşkanlõklarõ kazandõrõr; ve onlara rehberlik ve danõşma çalõşmalarõ için bir görev-içi 
yetiştirme hizmeti görür. 
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Vaka Konferansõ 

Bir vakanõn, vaka incelemesinde kullanõlan metotla, birden fazla uzmandan oluşan bir 
grup tarafõndan incelenme işine vaka konferansõ denir. Bu, diğer bir ifade ile, vaka 
konsültasyonudur. Genellikle, okulun baş danõşmam, incelenen problem öğrencinin 
öğretmeni, psikiyatrisi, psikolog ve okul doktorundan oluşan gruptaki her bir üyenin kendine 
özgü bilgi ve ustalõklardan ortaklaşa yararlanarak incelenen vaka, etraflõ tahlil ve teşhis 
edilir. Gerekli tedavi yaklaşõmõ önerilir. Görüldüğü gibi, vaka konferansõ, çeşitli 
uzmanlardan oluşan grup dinamizminden yararlanmaktadõr. Tõb alanõnda ve psikolojik 
yardõm .merkezlerinde çok kullanõlan bir tekniktir. 

Vaka toplantõsõnda, genel olarak danõşma, vaka hakkõnda mevcut bilgileri sistemli bir 
şekilde takdim eder, gerekli açõklamalarõ yapar. Sonra her uzman, vaka ile ilgili bilgileri 
kendi uzmanlõk açõsõndan değerlendirir. Bunun ardõndan, tartõşõlan bilgilerin õşõğõnda gerekli 
yorumlar yapõlarak incelenen problemin gerçek sebepleri, bulunmaya çalõşõlõr. Son safhada 
da, vakanõn tedavi şekli kararlaştõrõlõr. Gerekiyorsa vakanõn havale edileceği kaynaklar, 
tedavinin yürürlüğe konuş yollarõ belirlenir. 

Vaka-Temsili (Role - playing) 

Vaka - temsili, bir olayõn boyutlarõnõ, olayõ oluşturan unsurlarõ ve bunlarõn birbirleriyle 
ilişkilerini daha canlõ ve ayrõntõlõ görebilmek için olmuş veya olmasõ mümkün bir olayõn tahlil 
ve eğitim amacõyla sõnõfta (veya belli bir mekânda) dramatize edilmesi tekniğidir. Olayõ 
dramatize eden oyuncular, tartõşma grubunu (veya sõnõfõ) oluşturan üyelerdendir. 
Oyuncular, ele alõnan gerçek veya tasarlanmõş bir olayda çeşitli tipleri canlandõrõrlar. Bir tipi 
canlandõran oyuncu, o tipin problemine sahip olan kimse değil, onun sadece aktörüdür. 

Oyuncular, temsilde çeşitli tipleri canlandõracak bir olayõ, bir atmosferi, bir durumu 
ortaya koymaya çalõşõrlar. Sonra grup, bu temsilde gözlemledikleri tipleri, atmosferi, olayõ 
oluşturan faktörleri, olayõn kişisel ve toplumsal boyutlarõnõ tartõşarak durum hakkõnda görüş 
ve tavõr kazanmaya çalõşõrlar. Olaydaki hatalõ tipler, daha doğrularõyla değiştirilerek yeniden 
temsil edilmek suretiyle yanlõş ve doğru davranõşlar, düşünceler, duygular, tavõrlar... 
belirginleştirilmeye çalõşõlõr. 
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Vaka - temsil tekniği, bundan sonraki başlõklarda açõklanan sosyodrama ve 
psikodrama teknikleri içinde bazõ farklarla yer alõr. Bit teknik, sâdece sosyal ve psikolojik 
problemlerin temsilinde kullanõlan bir teknik değildir. Geniş kullanõm alanõ olan bir tekniktir. 
Özellikle öğretim, hukuk, işletme, yönetim, tõb, psikolojik danõşma gibi öğretim ve yetiştirme 
faaliyetlerinde kullanõlabilen etkili bir tekniktir. Meselâ idareci yetiştirirken idarecilerin 
karşõlaşabilecekleri çeşitli problemler ve olaylar karşõsõnda hareket rahatlõğõ sağlamalarõ için 
genç adaylar, vaka - temsil tekniği yoluyla tecrübe sahibi yapõlabilir, öğretmen adaylarõ 
yetiştirilirken adaylara birçok sõnõf durumlarõ, disiplin vakalarõ, öğretmen - müdür ilişkileri... 
verilip temsil ettirilebilir. Hekim-hasta ilişkilerinin dramatizasyonu yoluyla doktor adaylan, 
veya. psikolojik danõşmada karşõlaşõlan bazõ durumlarõn temsili ile danõşman, adaylarõ ön-
tecrübe kazanmõş olabilir. 

Temsilden sonra, temsilde tiplerin gösterdiği davranõşlar ve tutumlar tartõşõlõr, eleştirilir 
ve genellemeler çõkartõlõr. Yani vaka-temsili tekniği, psikodrama, sosyodrama ve çeşitli 
meslek alanlarõna eleman, yetiştirmede eğitme-öğretme aracõ olarak kullanõlabilen etkili bir 
araçtõr. 

Sosyodrama 

Sosyodrama, bir grubun ortak sosyal probleminin dramatize edilerek incelenmesi 
tekniğidir. Dramatizasyonda dikkat, belli kişiden, ziyade grup ve grubun ortak problemi 
üzerinde yoğunlaşõr. Bireyin, gruptaki diğer kişilerle olan ilgi ve ilişki tarzõna dikkat edilir. 
Dramatizasyonda, rol alan bireyler, belli kişileri değil, belli tipleri temsil ederler. Temsil 
edilen problem, grubun ortak bir sosyal problemidir. Meselâ, iş ariyan bir kimsenin nasõl 
başvuracağõnõ birkaç öğrenci temsil eder. 

Grup, dramatizasyonda önce, temsil edilecek probleme, canlandõrõlacak tiplere ve 
olaya ait bazõ genel kararlar alõr. Fakat olayõn gelişme tarzõ tamamen irticalendir. Temsilde, 
problemin hal şeklinin bulunma zorunluluğu yoktur. Bu noktaya gelince sonuçlar seyirciye 
bõrakõlõr. Temsilden sonra bütün sõnõf (grup), dramatize edilen hareketleri, problemi ve 
oynõyanlarõn kullandõklarõ yaklaşõmlarõ tartõşõr. Bu suretle, problemi oluşturan öğelere ve 
uygun çözüm yollarõna ait bir görüş kazanõlõr. 
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"Sosyodrama", okul çalõşmalarõnda, öğretmenin öğrenci ihtiyaçlarõnõ ve çeşitli 
konulardaki fikirlerini öğrenmesine yardõm eder. Çocuklar, bu anonim problem temsilleri 
yoluyla kendi problemlerine realist bir şekilde eğilmeye başlarlar. 

Psikodrama 

Psikodrama, bireyin duygularõnõ, tavõrlarõnõ, kaygõ ve korkularõnõ, algõlarõnõ, yâni iç 
dünyasõnõ temsil halinde dile getirmesidir. Müzik, resim, dans ve dramanõn terapötik 
özellikleri, öteden beri bilinen bir husustur. Moreno, dramayõ, ruhsal tedavide kullanõlacak 
bir teknik haline getirmiştir. (Rosenbaum, 1965, s. 1257-58). 

Kişi hakkõnda bilgi sağlamaya da yaramakla birlikte, psikodrama, daha çok terapötik 
bir tekniktir, özellikle biraz yoğunlaşmõş ruhsal problemlerde kullanõlan oldukça yeni bir 
tekniktir. Problemli kişi, başka kişi veya kişilerin yardõmõ ile problemini oynar. Temsil 
sõrasõnda yaptõğõ hareketlerin, takõndõğõ tavõrlarõn ve gösterdiği reaksiyonlarõn arkasõnda 
yatan duygu, düşünce, sebep ve anlamlan da tiratlar halinde açõklar. Bu temsilde dikkat, 
birey ve problemi üzerinde toplanõr. Temsilde rol alan diğer kişiler, o bireyin kendi duygu-
larõnõ, tavõrlarõnõ, idraklerini, ortaya koyabilmesine yardõmcõdõrlar. Tahlil ve değerlendirme 
konusu olan, yardõmcõlarõn davranõşõ değildir. Temsilden sonra, psikolog (terapist) ve 
seyirciler, bireyin sahneden sergilemiş olduğu duygulan, algõlan, tavõrlarõ, davranõşlarõ ve 
ortaya çõkan problemi tartõşõrlar, tahlil ederler; böylece bireyin, problemini görebilmesini ve 
bundan sonra hareketlerini daha iyi ayarlamasõna yardõm etmeye çalõşõrlar. Birey, yalnõz 
içinde bulunduğu durumu değil, geleceğe ait endişelerini de temsil edebilir (Shaffer ve 
Lazarus, 1952, s. 405). 

Psikodramada kendi problemini canlandõran danõşan, probleme sebep olan tiplerden 
birinin yerine geçerek o kişiyi canlandõrabilir. Bu rol değişikliğinin terapötik değeri vardõr. Bu 
suretle birey, problemini yalnõz kendi yönünden değil, karşõsõndaki kişinin yönünden de 
anlamaya başlar. Kendisinde olup bitenlerin karşõsõndakinde yaptõğõ etkiyi de anlamaya 
başlar. Meselâ problemi, "fazla müdahaleci ve evhamlõ bir anne" den kaynaklanan çocuk, 
kendi problemini oynadõktan sonra kendisi anne rolüne geçerek durum tekrar dramatize 
edilir. Kişinin temsilde canlandõrdõğõ anne, onun annesini nasõl algõladõğõnõ gösterebilen 
yeni ipuçlarõ da verebilir. 
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Oyun  Terapisi 

Oyun, çocuklarõn bir düşünme ve ifade aracõdõr. Oyun terapisi, çocuğun içe itilmiş 
saldõrganlõk itkilerini, bilinçaltõ arzularõnõ, yõlgõlarõnõ, korku ve kaygõlarõnõ oyun içinde açõğa 
çõkarmak, deşarj ederek onun davranõra bozukluklarõnõn sebeplerini anlamakta kullanõlan 
bir tekniktir. Hem bilgi sağlamak, hem de terapi için kullanõlõr. Çocuk, "baskõsõz serbest bir 
atmosfer içinde oynayabileceği bir oyun odasõna konur. Odada, bir evde olabilecek 
mefruşat, oyuncak halinde mevcuttur. Kadõnlarõ, erkekleri ve çocuklarõ temsil edebilecek 
bebekler vardõr. Çocuğun kullanabileceği, ev yapabileceği, çeşitli şekiller oluşturabileceği 
bloklar vardõr. Oyuncak hayvanlar, oyuncak ev eşyalarõ ve benzeri oyuncaklar bulunur. 
Terapistin vereceği genel bir durum içinde ya da tamamen serbest olarak, çocuk, odada 
oynarken terapist tarafõndan gözlemlenir (Ginott, 1961). 

Çocuk böyle serbest bir atmosferde içindeki arzularõ, korkulan, kaygõlan, yõlgõlarõ, 
duygu ve düşünceleri ifade eder; içine bastõrdõğõ, tutmak zorunda kaldõğõ husumetlerini, 
öfkelerini, nefretlerini oyuncaklara transfer ederek serbestçe açõğa vurur. Odada gözlemci 
gibi duran terapist, gerektikçe çocuğa durumla ilgili sorular sorabilir, onlar üzerinde 
yorumlar, yansõtmalar yapar, aydõnlatõcõ bilgiler verir. 

Grup Terapisi (Danõşmasõ) 

Problemli kişilerin, problemlerini, danõşman'õn (terapist) da bulunduğu küçük bir grup 
içinde tartõşarak kendilerine ve problemlerine içgörü kazanmalarõ tekniğine grup terapisi 
denir. Sosyal bir varlõk olan insanõn kõvanç ve huzursuzluklarõnõn çoğu, kişinin grup yaşayõ-
şõndan doğmaktadõr. Problemlerin bir kõsmõ, kişinin diğer kişilere heyecansal bakõmdan 
tatminkâr bir uyum sağlamasõnõ ve davranmasõnõ "bilememesinden ileri gelir. Özellikle 
kişilerarasõ ilişkilerden doğan problemlerin çözümünde grup tartõşmasõ, çok etkili bir 
yaklaşõm olmaktadõr. Kişinin problemine bir çözüm aramasõnda ve duygu ve davranõş-
larõnda yeniden eğitilmesinde grup, bir terapi ortamõ olarak kullanõlõr. (Shaffer ve Lazarus, 
1952, s. 400). 

Grup terapisi, aynõ anda birden fazla bireye yardõm etme imkânõ veren bir teknik 
olarak, bireysel terapiye oranla çok ekonomik bir tekniktir. Ama tekniğin asõl değeri, sadece 
ekonomik oluşundan ileri gel- 
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memektedir. Bireylerin toplumsal yaşantõlarõnda kişilerarasõ etkileşimden doğan sorunlarõn 
çözümünde grup dinamizminden yararlanmak imkânõ veren bir teknik olmasõndan dolayõ 
çok önem kazanmaktadõr. Birey, kendini ve problemini bu küçük grup içinde daha iyi 
anlama ve değerlendirme imkânõ bulacaktõr. Kişilerarasõ etkileşimde yeni yaklaşõm, yollarõ 
ve davranõş biçimleri geliştirecek ve bunlarõn etkinlik derecelerini bu küçük grup içinde 
uygulama ve deneme fõrsatõnõ bulacaktõr. Kendine güven kazanacaktõr. 

Grup, 5-10 kişiden oluşur. Daha azõ veya çoğu, grubun terapötik etkisini kõsõtlar. 
Özellikle okul dõşõndaki psikolojik yardõm kuruluşlarõnda grup içinde genç ve yaşlõ kişiler bir 
arada bulunabilir. Bu gibi hallerde grup üyeleri arasõndaki yaş farkõ 15 yõldan fazla 
olmamalõdõr. (Wolberg, 1954, s. 570). Grubun cinsiyet kompozisyonu da, ele alõnan 
problemin mahiyetine ve grubu oluşturan üyelerin genel ve özel durumlarõna bağlõdõr. 
Genel olarak karma cinsiyetli grup olmasõ normaldir. Grup seanslarõ, haftada bir veya iki 
kere 40-90 dakika arasõnda olabilir. 

Birey, bu küçük grupta problemi üzerinde konuşur. Grubun diğer üyeleri, anlatõlan 
problemle ilgili olarak kendi görüşlerini ve yaşantõlarõnõ açõklarlar. Problem, grup üyeleri 
arasõnda konuşulurken, anlayõşlõ ve kavrayõşlõ danõşman (terapist), mümkün mertebe arka 
plânda kalmaya çalõşõr. Ama lüzum hâsõl olunca, uygun gördüğü noktalarda tartõşmaya 
karõşarak, konuşmalar çõkmaza girmişse yeni bir bakõşla konuşmalarõ çõkmazdan çõkarõp 
hareketlendirir; konuyu toplayõp özetler; bazõ aydõnlatmalarda bulunur; grubun göremediği 
bazõ önemli noktalara dikkati çeker; tartõşmalara pek katõlmayan bazõ üyelerin aktif olarak 
katõlmalarõnõ sağlar; tartõşmanõn lüzumsuz ya da tehlikeli mecraya girmesi halinde 
tartõşmaya yeni bir yön verir (Shaffer ve Lazarus, 1952, s. 401). 

Grup terapisinin etkili olabilmesi için, herşeyden önce sõcak, samîmi ve baskõsõz bir 
grup atmosferi yaratõlmasõ gereklidir. Üyeler, kendilerini grupta emniyette bulmalõ ve 
heyecansal ve sosyal baskõlardan uzak hissetmelidirler. Danõşman, üyelerin gözünde, 
tanõdõklarõ ceza verici, ayõplayõcõ ve her şeyi kontrol altõna alõcõ, olumsuz tavõrlõ bir yetişkin 
değil, yardõma hazõr bir dost olmalõdõr. Her bir üye, bütün eksiklik ve kusurlarõ ile 
kabullenildiğini hissettiği bir atmosfer içinde bulunmalõdõr. Böyle bir atmosfer içinde haftada 
bir veya iki kere birer saat süren grup terapisinde, başlangõçta bazõ taşkõnlõklar, saldõrgan-
lõklar, çekingenlikler, sõkõlganlõklar olabilir. Zamanla bireyin grupta 
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kendine güven kazanõp yõlgõlara karşõ durabilme gücü arttõkça terapist (danõşman), bazõ 
sosyal kayõt ve kontrolleri yürürlüğe koymaya başlar. Zaten gerekli kurallarõn ve kontrollerin 
birçoklarõ grup üyeleri tarafõndan giderek kendiliğinden geliştirilmiş olur. 

Grup terapisi zaman ve emek bakõmõndan ekonomiktir. Bireylerin yõlgõlarõnõ ve 
saldõrganlõk arzularõnõ boşaltmalarõna imkân verir. Problemin tartõşõlmasõ yoluyla gerginlik 
ve kaygõlar hafifletilir. Bireyin sosyal bir durum içinde kendini denemesine imkân sağlar. Bu 
olumlu ve etkili yönlerine rağmen grup terapisi, en etkili sonucu bireysel terapi '(danõşma) 
yolu ile desteklendiği zaman alõr. Grup terapisinde dramatizasyondan da çok yararlanõlõr. 
Grup terapisi, bazõ hallerde, bir otobiyografiyi okuyup tartõşarak da başlatõlabilir. Bu suretle, 
grup üyeleri, grup çalõşmasõna õsõndõktan, birbirlerine karşõ rahatladõktan sonra kendi 
problemlerine geçilir. 

Grup terapisi, özellikle çocuklar ve ergenler için çok etkili bir terapi (danõşma) 
tekniğidir. Bu çağlarda çocuklar ve ergenler henüz tanõrlar geliştirme oluşumu içindedirler. 
Grup onlar üzerinde daha etkili olur (Shaffer ve Lazarus, 1952, s. 403). Ama grup 
terapisinin hemen her yaştan ve her çeşitten ruhsal problemliler için kullanõlabilecek esnek 
bir teknik olduğunu söyleyenler de vardõr. (Rosenbaaum, 1965, s. 1257), yeter ki kişiler 
"konuşmaya" dayanan bu terapiden yararlanabilecek şekilde duygusal bağlantõ kurabilme 
yeteneğine sahip olsun ve zihinsel fonksiyonunu kaybetmemiş olsun. 

Bibliyoterapi 

Bireyin okuma yoluyla kendi problemlerini görmeye, anlamaya, deşarj olmaya ve 
çözümü için çareler aramaya başlamasõnõ sağlamak amacõyla ruhsal konular üzerindeki 
kitaplardan, edebî eserlerden, meşhur kişilerin hayat hikâyelerinden ve benzeri yazõlardan 
yararlanma yaklaşõmõna bibliyoterapi denir. Bu tekniğin kişiye kendisi ve problemleri 
hakkõnda bilgi kazandõrma ve aynõ zamanda terapi gibi iki büyük amacõ vardõr (Brammer ve 
Shostrom, 1968, s. 316). 

Bibliyoterapi, mesleğe yöneltme çalõşmalarõnda ve eğitsel rehberlikte de kullanõlmakla 
beraber, özellikle kişisel problemlerle ilgili rehberlik ve psikolojik danõşmada çok etkili olan 
bir danõşma tekniğidir. Meselâ, kişinin cinsiyet konularõnda, sosyal ilişkiler ve görgü kurallarõ 
konularõnda bilgi sahibi olabilmesi ve aynõ zamanda kendisinin bu alan- 
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lardaki problemlerine içgörü kazanabilmesi için bazõ kitaplar ve yazõlar okumasõ 
sağlanabilir. Terapötik amaçla roman, hikâye, şiir gibi edebî eserler, ya da bir ruhsal 
problemi inceliyen psikolojik bir yazõ, ruh hastalõklarõnõ ya da meselâ insan uyumunda 
savunma mekanizmalarõnõ açõklayan bilimsel yazõlar ve ruh sağlõğõ kitaplarõ okunabilir. 
Böyle eserlerden edindiği bilgiler, görüşler, anlayõşlar yoluyla birey kendi duygularõnõ, 
algõlarõnõ, çelişkili nefret ve sevgilerini daha iyi anlar; yeni yanõtõm yollan ve davranõm 
tarzlarõ düşünmeye başlar; kendi kusurlarõnõ daha iyi görerek düşünüş ve davranõşlarõnõ 
düzeltme fikrini geliştirir. Okuduğu yazõlar, bireyin kendi problemini kelimeler halinde ifade 
edebilmesine, daha ayrõntõlõ belirtebilmesine yardõm eder; böylece de psikolojik danõşmaya 
(terapiye) daha istekli ve yatkõn hale gelir. 

Bibliyoterapi, danõşma esnasõnda uygun bir vesile hasõl olunca, danõşana önerilir. 
Okunacak kaynak hakkõnda genel bir açõklama yapõlarak danõşanda okuma arzusu 
kabartõlõr. Okurken önem verilecek hususlara danõşanõn ilgi ve dikkati çekilir. Kaynağõ; 
danõşanõn nasõl okuyup değerlendirmesi üzerinde bazõ genel ipuçlarõ verilebilir. 

Yazõlõ kaynaklarõn psikolojik danõşma amaçlan doğrultusunda kullanõlabilmesi için, 
danõşmanõn (terapist), tavsiye edeceği kaynaklan önceden bizzat kendisinin okuyup 
değerlendirmiş olmasõ gereklidir. Yazõnõn ne çeşit problemler ve hangi yas ve kültür 
seviyelerine uygun olduğunu bilmelidir. Danõşman, bu açõlardan değerlendirilmiş okuma 
kaynaklarõnõn bir listesini tutmalõdõr. Bu liste kopyalan, bekleme odasõnda ve danõşma 
holünde kişilerin görebilecekleri yerlerde tutulabilir. 

Psikolojik danõşma faaliyetlerinde kitap ve diğer yazõlardan bilgi ve terapi amaçlan için 
yararlanõrken, dikkat edilecek önemli noktalar vardõr. Okunacak kaynak için danõşanõn ilgisi 
ve okuma arzusu kabartõlmalõdõr. Okunacak kaynak önerilmeli, bir okuma ödevi olarak veril-
memelidir. Danõşan böyle bir izlenim altõnda kalmamalõdõr. Okuma malzemesi gerek dil, 
gerekse içerik bakõmõndan danõşanõn yaşõna, kültür seviyesine ve problemin cinsine uygun 
olmalõdõr. Önerilen okuma işinin dozu kaçõrõlmamalõdõr. özellikle okuma işi ile başõ boş 
olmayan kimseler, bu çeşit bibliyoterapiden soğurlar ve hatta kaçarlar. Bazõ danõşanlar da, 
okudukça daha çok endişelenmeye başlayabilirler. Meselâ, her okuduğu hastalõğõ kendinde 
bulmaya başlayabilirler. Daha çok kaygõlar, korkular geliştirmeye başlayabilirler. Diğer 
bazõlarõ da, problemlerine daha realist bir gözle bakmaya başlayacaklarõ, daha gerçekçi 
anlayõşlar geliştirecekleri yerde, rasyonalizasyon veya projeksiyon gibi 
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bazõ savunma mekanizmalarõ kullanmaya yönelerek sorunlarõ daha çok giriftleştirebilirler. 
Danõşman'õn bütün bu yönelimlere karşõ çok duyarlõ -ve dikkatli olmasõ gereklidir. Onun için 
her okuma sonunda, okuduğu şeyle ilgili olarak bireyin duygu ve düşünceleri üzerinde 
görüşmeler, eleştirmeler yapõlmalõ, ortaya çõkacak yanlõş anlama, değerlendirme ve 
yorumlar düzeltilmelidir. Bunlara dikkat edilince, okuma yoluyla terapi, danõşan için çok 
rahatlatõcõ ve zevkli bir terapi şekli olur. Şurasõ da hiç unutulmamalõdõr ki bibliyoterapi, 
danõşma etkileşimini kolaylaştõrõcõ, destekleyici, yardõmcõ bir tekniktir. Tek başõna 
kullanõlarak danõşma sonucuna ulaşõlamaz . 

Mülakat 

Psikolojik yardõm ilişkilerinin temel tekniği mülakattõr. Mülakat, danõşman ile danõşan 
arasõnda, yüz yüze, amaçlõ ve plânlõ bir konuşmadõr. Ohalde mülakat, rastgele bir sohbet 
görüşmesinden farklõdõr. Danõşanla danõşman arasõnda cereyan eden bu konuşmanõn 
kendine has ilke ve teknikleri vardõr. Mülakat, bir vaaz ve öğüt konuşmasõ değildir. 
Danõşanõn baskõsõz, dostane, güven duygularõyla dolu bir atmosfer içinde kendini ifade 
etmeye çalõştõğõ, problemlerini incelediği ve onlara içgörüler kazanarak çözümler aradõğõ bir 
konuşma, bir görüşmedir. 1 

Esas itibariyle genel nitelik bakõmõndan iki mülakat türü vardõr: 1) Bilgi toplamak için 
yapõlan mülakat, 2) klinik (ya da terapötik) mülakat. Bilgi toplayan mülakat türünde, 
mülâkatçõ, kişinin kendisi ya da bir durum, bir konu hakkõnda aranan bazõ bilgileri elde 
etmeyi amaçlar. Meselâ, bir kimseyi işe alõrken yapõlan mülakat, ya da bir gazetecinin belli 
bir konuda kamuoyu yoklamasõ için okuyucularla veya bir otoriteyle yaptõğõ mülakat bu 
cinsten bir mülakattõr. Klinik mülakatta ise amaç, sadece bilgi toplamak değil, aynõ zamanda 
danõşanõn problemini teşhis ve tedavidir. Psikolojik yardõm hizmetlerinde bu iki mülakat türü 
de kullanõlmakla beraber, asõl ağõrlõk klinik mülakat türü üzerindedir. 

 
------------------------- 
1   Teknik hakkõnda daha geniş bilgi için BAK:  Hasan Tan, Psikolojik Yardõm İlişkileri: Danõşma 

ve Psikoterapi, 1986. 
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Mülakatta Amaçlar: 

Psikolojik danõşmada mülakatõn esas amaçlarõ, 1) danõşman ile danõşan arasõnda 
karşõlõklõ bir saygõ ve dostluk ilişki (rapport) kurmak, 2) lüzumlu bilgileri danõşandan almak 
veya gerekli bilgileri ona vermek, 3) danõşanõn kendini ve problemini kelimelerle ifadesini 
sağlamak, 4) kendini ve imkânlarõnõ daha iyi anlamasõna, problemin çözümü için gerekli 
içgörüyü kazanmasõna ve hareket tarzõnõ plânlamasõna yardõm etmek, ve 5) danõşanõn islim 
boşaltõp hafiflemesini, gerginliklerden. kurtulmasõnõ ve duygularõnõ olumlu yönde 
değiştirmesini sağlamaktõr. 

Mülakat Ortamõ: 

Bu amaçlara ulaşmayõ etkileyen faktörler vardõr. Meselâ, mülakatõn yapõldõğõ ortam 
(oda, odanõn mefruşatõ, gürültüden ve gelip gitmelerden masunluk gibi), mülakatõn zamanõ, 
frekansõ ve süresi, terapistin (danõşman'õn) mülakatõ yürütmedeki bilgi ve ustalõklarõ, prob-
lemi ele alõş tarzõ, kişiye ve probleme karşõ takõndõğõ tavõr gibi hususlar bu faktörlerdendir. 
Gürültü ve tedirginliklerden uzak, rahat döşenmiş, bağõmsõz bir danõşma odasõ, danõşmanla 
danõşan arasõnda yapõcõ bir iletişim kurulabilmesinde ve ferahlõk verici bir rapportun 
sağlanabilmesinde rolü çok büyüktür. Danõşman'õn, kişide güven ve saygõ uyandõrõcõ bir 
giyinişe, oturuş ve davranõşa sahip olmasõ çok önemlidir. 

Mülakatta Genel Basamaklar: 

Sistemli bir mülakat,   şu genel basamaklardan geçer: 

1) Mülakat öncesi genel hazõrlõk ve plânlarõn yapõlmasõ. Bu basamakta, çocuk ve 
problemi hakkõnda elde mevcut önemli bilgiler gözden geçirilir. Yürütülecek mülakat için bir 
plân tasarlanõr. 

2) Mülakata başlayõnca güven ve rahatlama sağlayõcõ bir atmosferin yaratõlarak 
rapportun kurulmasõ . 

3) Problemin belirlenip formüle edilmesi, tahlil ve çözüm yolunun planlanmasõ. 

4)   Belli süre sonunda mülakatõn uygun bir şekilde kapatõlmasõ. 

5)   Sonucu izleme. 
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Mülakatõn önemli Boyutlarõ: 

Psikolojik danõşma görüşmesinin başarõlõ olmasõnda, onu oluşturan önemli boyutlarõ ve 
onlarõn niteliklerini iyi bilmek gereklidir. Danõşman mülakat süreci içinde bu boyutlarõn nasõl 
şekil almakta oluşuna "karşõ duyarlõ ve dikkatli olmalõdõr. Başarõlõ bir mülakatõ oluşturan 
önemli boyutlar şöylece ifade edilebilir (BAK: Robinson, 1980, 4. Bölüm): 

1)  İyi kabul 

Mülakat ortamõnda danõşan, dõş baskõlardan uzak olarak problemi ile yüz yüze 
gelebileceği bir yer bulur. Burasõ samîmi, sõcak, anlayõşlõ, açõk, dürüst ve dostça bir 
ortamdõr. Kendisinin kõymet verilmeye lâyõk bir kişi, probleminin de incelenmeye değer bir 
problem olduğunu ve gerçekten yardõm göreceğini hisseder. İyi kabul, başarõlõ bir mülakatõn 
temel taşõdõr; dört boyutun anasõdõr. 

2)  Danõşan konuşma ve tavõrlarõnõn taşõdõğõ öz 

Danõşan konuşmalarõnõn iki yönü vardõr:   Olgularõ ifade eden yön, duygulan ifade 
eden yön. Danõşan, bir olguyu ifade ederken kullandõğõ kelimelerin tonu, yüzündeki 
değişmeler, dudaklarõ ve ellerinde titremeler, ses tonu ve yutkunmasõ, vs. hepsi birlikte 
dikkatle ele alõnõnca muhteva ile ilgili duygusal yönü kavramak kolaylaşõr. Psikolojik danõş-
mada danõşanõn konuştuğu olgusal içerik önemli olmakla birlikte, asõl bu olgusal içeriğin 
taşõdõğõ duygusal içerik, dikkatle izlenir ve değerlendirilir.   Bu boyut gözden 
kaçõrõlmamalõdõr. 

3)  Sorumluluğun paylaşõlmasõ 

Problem,   danõşanõn problemi olduğuna göre konuşmalarõn büyük bir kõsmõnõ o 
yapacaktõr. Problemini anlatma, açõklama, değerlendirme sorumluluğu onundur. Danõşman, 
bireyin kelimelendiremediği duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, onun konuşmalarda 
çõkmaza girdiği, tõkandõğõ, problemin ağõrlõğõ altõnda ezilmeye başladõğõ noktalarda ona 
yardõm ederek, cesaret ve güç vererek oralardan kurtulmasõna yardõm eder. Problemin 
önemli noktalarõnõ ona yansõtõr, önüne serer, doğru değerlendirmeler yapmasõna yardõm 
eder. 

4)  Danõşman'õn yedme   (yöneltme)   sözlerinin frekansõ 

Mülakat iyi bir akõş içinde giderse, danõşan konuşmalarõnõ kesintisiz sürdürür. 
Problemi etraflõca ele alõnõr. Danõşmandan herhangi bir yedmeye ihtiyaç olmadan 
konuşmalarõna devam eder. Aksi halde da- 
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nõşman, onu konuşturmak için sõk sõk soru sormak, cesaretlendirmek, konuşmaya teşvik 
etmek, yansõtmalar yapmak gibi yedme (yöneltme) çabalarõna girer. 

Mülakatõn Etkililik Kriteri: 

Danõşman, mülakatõn etkili bir şekilde yürüyüp yürümediğini anlamak ihtiyacõndadõr. 
Şu ölçütler (kriterler) gözönünde bulundurulabilir: 

1) Danõşmanõn problemine içgörü (nüfuz) kazandõğõnõ gösteren konuşmalar ve 
problemin çözümü için ifade ettiği plânlar artmakta mõdõr? 

Danõşma ilişkilerinin başõnda bu çeşit konuşmalar ve çözüm plânlan olmamasõ 
normaldir. Danõşma ilişkileri başarõlõ bir şekilde ilerledikçe mülakatta danõşanõn içgörü 
ifadeleri artar; çözüm yollarõndan söz etmeye başlar. 

2) Olumlu ve olumsuz duygularõn ifade oranõnda bir değişme olmakta mõdõr? 

Danõşanõn başlangõçta açõkladõğõ duygular daha ziyade olumsuzdur. Danõşma ilişkileri 
etkili bir şekilde ilerledikçe, olumsuz duygular yerlerini olumlu duygulara bõrakmaya başlar, 
îfade edilen olumlu duygular oranõ, olumsuzlardan daha yüksektir. 

3)  Mülakatta karşõlõklõ çalõşma ilişkileri daha rahatlamõş mõdõr? 

Başarõlõ bir mülakatta konuşmalarõn çoğunu danõşan yapar. Devamlõ susmak, kõsacõk 
cevap vermek, "bilmiyorum" deyip geçmek, çok genel veya basmakalõp bir cevap vermek, 
damşman'õn acabalõ yorumlarõnõ reddetmek, terlemek, ağlamak, bir tarafõyla oynamik gibi 
direnme halleri gittikçe azalõr, kaybolur. Danõşan rahat bir çalõşma havasõna girer. 

4) Danõşan, problemin çözümünde üzerine yeni sorumluluklar almakta istekli midir? 

İyi yürüyüp gelişen bir mülakatta danõşan, problemin çözümü için yeni faaliyetlere 
girişmeyi daha çok kabul eder. isteklidir. Sorumluluklar yüklenmekten sakõnmaz, hatta 
bunlarõ yüklenmeye heveslidir (Robinson, 1950, 5. Bölüm). 
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Mülakatta Yedme (Konuşturma) Teknikleri: 

Mülâkatõn iyi bir şekilde akõp gitmesinde, danõşman'õn kullandõğõ yedme (konuşturma 
ve yönlendirme) teknikleri de çok önemlidir. Bu sebeple danõşman, çeşitli konuşturma 
tekniklerini ve bunlarõ hangi şartlar altõnda, ne zaman kullanacağõnõ iyi bilmelidir. Bu 
teknikler en basitten en zorlayõcõya doğru şöyle sõralanabilir: Susmak, sadece baş 
sallamak, "dinliyorum" anlamõna "evet" demek veya "õhhõ" sesi çõkartmak, danõşanõn 
sözünü aynen ya da küçük bir değişiklikle tekrarlamak, söylenen duygu ve düşünceyi bir 
başka ifadeyle danõşana yansõtmak, danõşanõn söylediklerini bir araya getirerek 
aydõnlatmak, danõşanõn fikrini ve hareketlerini onaylamak, genel soru sormak, "acabalõ" 
veya "belkili" bir tahlilde bulunmak, konudaki önemli öğeleri bir araya getirerek yorumda 
bulunmak, bireyi yeni bir çabaya teşvik etmek, psikolojik yorumda bulunmak, danõşanõn 
fikrine katõlmamak veya reddetmek, danõşana teminat vermek. Tekniklerin her birinin iyi ve 
kõsõtlõ, taraflarõ vardõr. Danõşman bu tekniklerin kullanõlmasõnda ve kullanõş yerlerinde 
tecrübe ve ustalõk kazanmalõdõr.1 

Mülakatõn Sona Erdirilmesi: 

Mülakat süresi 20-60 dakika arasõnda değişebilir. Okullarda, mülakat sureleri ders 
saatini aşmamalõdõr. Mülakat süresi sonuna yaklaşõldõkça, konuşmalar derlenip 
toparlanmaya başlanõr. En sonunda da danõşanla birlikte konuşmalarõn bir özeti yapõlõr. Bu 
suretle danõşan, mülakatõ kapatmaya hazõrlanmõş olur. Gelecek mülakât günü ve saati 
kararlaştõrõlõr, ya da zaten belli ise, o zamanda görüşmeye işaret edilerek, gelecek mülakât 
konusu hakkõnda bazõ genel ifadede bulunabilir. Mülakat kesin olarak kapatõlmadan önce 
danõşana, bugün için söylemek istediği önemli başka bir şey olup olmadõğõ mutlaka 
sorulmalõdõr. Bundan sonra sosyal bir konuşma havasõ içinde vedalaşõlõr. 

Diğer Hususlar: 

Mülakatta konuşulanlarõn hafõzaya bõrakõlmayõp kaydedilmesi gerekir. Bu kaydetme 
işi, ses alma cihazõ ile olabileceği gibi, not alma şeklinde de olabilir. Konuşmalarõn banda 
alõnmasõ daha pratik bir yoldur. Konuşmalarõn kaydedilmesi, danõşanõn bilgisi ve izni içinde 
olma- 

 
------------------------- 

1   Daha  ayrõntõlõ  bilgi  için  BAK:   Hasan  Tan,  Psikolojik   Yardõm  İlişkileri: Danõşma ve 
Psikoterapi,  1986. 
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lõdõr. Daha ilk mülakatta danõşman, danõşma oturumlarõnõn nasõl yürütüleceğine ait bilgi 
verirken, konuşmalarõn kaydedilme amacõnõ belirtip, danõşanõn bilgi ve iznini sağlamalõdõr. 
Band için danõşanõn izni alõnmasõna rağmen, mikrofon danõşanla danõşman arasõnda 
dikkati çekmeyen bir şekilde yerleştirilmelidir. Mülakat esnasõnda uzun notlar alõnamaz, 
önemli noktalar, manidar duygu, düşünce ve tavõrlar kõsa kõsa ve hatõrlatma şeklinde not 
alõnõr. Mülakattan hemen sonra önemli hususlar ve mülakatõn cereyan tarzõ, Ek : II'deki gibi 
bir mülakat formuna özetlenmeli, tahlil ve yorumlar yapõlmalõ ve gelecek mülakatta ele 
alõnacak noktalar ve plân not edilmelidir. Konuşmalar banda alõnmõş olsa bile, bu mülakat 
formu mutlaka doldurulmalõ ve gelecek mülakat için genel bir plân işaret edilmelidir. 

Testler 

Objektif bir ölçme ve değerlendirme aracõ olarak testler, rehberlik ve danõşmada çok 
kullanõlan bir tekniktir. Testler, bireyin psikolojik boyutlarõ hakkõnda objektif bilgi sağlamakta 
kullanõlõr. Bireyin zekâsõ, özel yetenekleri, ilgileri, uyumu, kişilik nitelikleri ve benzeri 
psikolojik özellikleri hakkõnda bize objektif bilgiler sağlayan psikolojik ölçme araçlarõdõr. Bu 
araçlarla sağlanan objektif bilgiler, bireyi motive edecek nitelikler de taşõyabilir. Testler, 
rehberlik ve danõşmada önemli bir ölçme tekniği olduğu için, bundan sonraki bölümde 
daha ayrõntõlõ olarak incelenmektedir. 



12.    BÖLÜM 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA 

TESTLER 

Testler, birey hakkõnda danõşma ve rehberliğin muhtaç olduğu objektif bilgileri 
toplamakta kullanõlan en önemli psikolojik ölçme araçlarõdõr. Testi tamamlamak istersek, 
diyebiliriz ki test, bir gruptaki bireyleri, bir öğrenme, kabiliyet, davranõş veya nitelikte, 
bireyin o nitelik yönünden gruba göre hangi noktada bulunduğunu ve hangi yöne doğru 
gitmekte olduğunu saptamõya çalõşan sayõsal veya sayõlara çevrilebilen objektif bir ölçme 
aracõdõr. Bir test, kişinin ölçülmek istenen niteliğine ait davranõşlarõnõ örneklemliyen bir grup 
sorular, ibareler ya da yapõlacak işlerden oluşur. Bunlar, kişinin ölçülmek istenen 
davranõmõnõ, yani ele alõnan niteliğini, örneklemlemiş olacağõ kabul edilen uyarõcõlardõr. 
Kişi, belli şartlar altõnda bu uyarõcõlara yanõtõmda bulunur. Testler, kişi hakkõnda bu bilgileri 
genellikle sayõsal olarak ifade edecek şekilde tertiplenmişlerdir. Bu sayõsal bilgilerin 
yorumlanmasõ, yani anlamdõrõlmasõ onu uygulayan ve kullanacak olan danõşmana düşer. 
Onun için danõşman'õn testler hakkõnda yeter bilgiye sahip olmasõ gereklidir. 

Testler, danõşma ve rehberlikte önemli araçlar olmakla beraber, okulda rehberlik 
programõnõ başlatmak için ilk şart değildir. Testler oldukça karmaşõmlõ (kompleks) 
araçlardõr. Gerekli şekilde kullanõlõp işe yarar sonuçlar çõkartõlabilmesi için testleri kullanan 
kimselerin test alanõnda en azõndan temel bilgilere sahip olmalarõ lâzõmdõr. Hangi testin 
hangi faktörü hangi dereceye kadar ölçtüğünü bilmiyen, test puanlarõnõ yorumlõyacak 
metot, teknik ve bilgiye sahip olmõyan bir kimsenin test uygulamasõ ve yorumlamõya 
kalkmasõ faydalõ değil, hatta tehlikeli olabilir. 

Eğitsel, meslekî ve kişisel-psikolojik sorunlara ait rehberlik çalõşmalarõ ile ilgili 
rehberlik programõnõn örgütlenmesi ve yönlendirilmesinde testlerden geniş Ölçüde 
yararlanõlõr. Testlerin rehberlik ve danõşma alanlarõnda belli başlõ kullanõlõş amaçlan şöyle 
belirtilebilir: 
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1)   Kişinin genel ve özel kabiliyetlerim saptamak, 

2)  Kişinin zayõf ve kuvvetli yönlerini, gizli kalmõş yeteneklerini ortaya çõkartmak, 

3) Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarõnõ saptamak, 

4) Kişinin öğrenme güçlüklerini ve bunlarõn kaynaklarõnõ saptamak, 

5) Danõşanõn psikolojik problemini teşhis etmek, 

6) Bireyin kişilik niteliklerini, uyum derecesini, duygusal ve sosyal gelişmesini 
saptamak, 

7) Öğrencilerin çeşitli öğrenme alanlarõndaki başarõ seviyelerini saptamak, 

8)   Üstün ve geri zekâlõlarõ, özel kabiliyetleri erken bulup çõkartmak, 

9)   Bir okula ya da öğrenim dalõna veya işe öğrenci yahut personel seçmek ve 
yerleştirmek, ya da öğrencileri veya personeli çeşitli eğitim ve öğretim 
maksatlarõ için gruplandõrmak, 

10)   Rehberlik ve danõşma araştõrmalarõ için çeşitli bilgiler toplamak. 

Testler yolu ile sağlanan objektif bilgiler, kişinin kendini daha gerçekçi bir şekilde 
anlayõp kabul etmesine de önemli ölçüde yardõmcõ olabilir. Ayrõca, danõşma 
görüşmelerinde de somut bir görüşme zemini sağlar. 

Testler, bir seferinde yalnõz bir kişiye veya bir grup kimseye uygulanabilir. Eğer belli 
sürede yalnõz bir kişiye uygulanabiliyorsa buna bireysel testler denir. Türkçeye çevrilmiş ve 
uyarlanmõş olan Stanford -Binet Zekâ ölçeği ve Wechsler Yetişkinler Zekâ ölçeği, bireysel 
testlerdir. Bir seferde yalnõz bir kişiye uygulanabilir. Eğer bir test aynõ sürede birden fazla 
kimselerin oluşturduğu bir grupa uygulanabiliyorsa, buna da grup testi denir. Thurstone 
Temel Kabiliyet Testi, Akademik istidat Testi, Kuder Tercihler Listesi, Gazete Haberleri 
Testi, Gordon Şahsiyet Profili gibi testler de grup testleridir. Grup testleri bireysel olarak da 
kullanõlabilirler. Ama bireysel testler bir gruba aynõ anda uygulanamazlar. Bireysel testlerin 
uygulanmasõ daha çok bilgi ve özen ister; yetişmiş bir test uygulayõcõsõna ihtiyaç gösterir. 
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TESTLERİN TASNİFİ 

Testler,   uygulandõklarõ alanlara göre şu gruplara ayrõlõrlar :  

A.   Eğitsel Başarõ Testleri : 

1)   Standart başarõ testleri : Bu testler belli bir öğrenme alanõnda, veya ders 
konusunda kazanõlmõş bilgileri ölçen testlerdir. Ele alõnan bilgi alanõnda ve 
test tekniği konusunda uzman kimseler tarafõndan, test geliştirme 
tekniklerine uygun olarak hazõrlanmõş ve önceden belirlenmiş niteliklere 
sahip bir grup denek üzerinde denenerek standartlaştõrõlmõş bilgi testleridir. 
Bunlara standart başarõ testleri denir. 

2)   Sõnõf-içi başarõ testleri : Bunlar, bir dersi okutan öğretmen tarafõndan 
öğrencilerin sõnõftaki başarõlarõnõ ölçmek için okutulan konulara ve dersin 
amaçlarõna uygun olarak hazõrlanmõş, fakat test sorulan denenip tahlil 
edilmemiştir; standartlaştõrõlmamõştõr. 

B.   Psikolojik Testler : 

1)   Yetenek testleri 

a.   Genel yetenek testleri (zekâ testleri) : kişinin zekâ seviyesini genel 
olarak ölçer. Meselâ Stanfor - Binet Zekâ Ölçeği, Genel Kabiliyet Testi 
gibi. 

b. Özel yetenek testleri : Bireyin müzik, sanat, yabancõ dil, sözel anlayõş ve 
ifade, sayõsal kavramlar, mekanik kabiliyet, tasarõm yeteneği gibi 
olanlarda ne kadar özel potansiyele sahip olduğunu ölçmeye yarayan 
özel testlerdir. Bunlar da zekânõn bir yönü olmakla beraber, her zeki 
kişide aynõ derecede bulunmaz. Kişinin bu ve benzeri alanlardaki özel 
yeteneklerini ortaya çõkartõr. Türkçeye aktarõlmõş olan DAT (Farklõ 
Kabiliyetler Testleri) bu gruptan testlerdir. 

2)   Kişilik Testleri 

Bireyin kişilik yapõsõ,   kişilik nitelikleri,   ilgileri,   uyum derecesi,   
heyecansal yapõsõ gibi  alanlardaki  şahsiyet  özelliklerini ölçen testlerdir.   
Birkaç kategoride incelenebilir. 

a)   Envanter tipi testler :   Çeşitli kişilik özelliklerini yansõtan ibare veya 
sorulardan oluşur. 
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b)  Değerlendirme cetvelleri : Kişilik boyutlarõna ait bir grup değerlendirme 
cetvellerini içerir. Bu ölçekler, cetvel şeklindedir. Bireyin ele alõnan 
kişilik niteliğindeki derece yeri bu cetveller üzerinde işaretlenir. 

c)  Durum testleri: Bireye standartlaştõrõlmõş kritik durumlar verilir. Bu 
durumlar içinde kişinin davranõşlarõ, tavõrlarõ, ve duruma yaklaşõm 
tarzlarõ ölçülür. 

d) Yansõtma (projektif) testleri : Belgisiz resimler, şekiller, ifadeler ve yarõm 
cümlelerden oluşan kişilik testleridir. Bireyin, bu belgisiz şekilleri, 
resimleri veya ifadeleri anlamlandõrmasõ, yarõm cümleleri kendi içinden 
geldiği gibi tamamlamasõ istenir. Türkiye'de yaygõn olarak Mürekkep 
Lekesi Testi olarak bilinen Rorschach, ve TAT bu tür testlerdir. 

e)  Q-testi: Bireyin 'ben kavramõnõ' ölçmek için kullanõlan bir testtir. Kişi, 
üzerinde 'benlikle' ilgili ibareler bulunan bir deste kartõ, en olumludan en 
olumsuza uzanan 11 kategorili bir değerlendirme cetveli üzerinde bu 
ibarelerin kişinin kendi niteliklerine uyuş derecesine göre kategorilere 
dağõtõr. Böylece 11 kategorilik cetvel üzerinde bir dağõlõm eğrisi elde 
edilir. Cetvelin sol ucu, kişinin kendine hiç uymõyan veya en az uyan, 
sağ ucu da en çok uyan ibarelerden oluşur, ibare kartlarõnõn uyma veya 
uymama derecelerine göre ortalara doğru çoğalan (yõğõlan) normal bir 
dağõlõm göstermesi beklenir, ibarelerin dağõlõmda aldõklarõ yerlere göre 
bireyin kişilik nitelikleri belirlenir. 

Testler yoluyla elde edilen bilgilere, kesin bilgiler gözüyle bakõl-mamalõ; başka 
yollardan da sağlanmõş bilgilerle birlikte dikkate alõnmalõdõr. Kişi, aldõğõ testlerin sonuçlarõnõ 
öğrenmek istiyecektir. Gerçekten, kişinin kendini daha iyi anlõyabilmesi için buna zaten 
ihtiyaç vardõr. Test sonuçlan, kişiye, onun anlõyabileceği seviyede anlamlandõrõlarak 
verilmelidir, öğrenciye, veliye ve hatta öğretmenlere, çocuğun bir testte almõş olduğu puanõ 
söylemenin bir anlamõ yoktur. Sadece test puanõnõ söylemenin birçok sakõncalarõ vardõr. 
Testler konusunda yeter bilgisi olmõyan bir kimse, o puanõn kapsam ve anlamõnõ bilemez. 
Böyle bir kimsenin puana yanlõş anlam vermesi, yanlõş yorumlamasõ ihtimali yüksektir. O 
halde, test puanõnõ söylemek yerine, o puanõn alt 
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orta veya üst grup gibi hangi grupta bulunduğu ve kişinin yapmayõ düşündüğü eğitim veya 
meslek planlamalarõ yönünden taşõdõğõ anlam ve katkõsõnõn ne olabileceği kişiye iletilmiye 
çalõşõlmalõdõr. 

Şimdi, rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnda kullanõlan testleri gözden geçirelim. 

 

REHBERLİK VE DANIŞMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TESTLER (1) 

Genel Yetenek Testleri 

Bireyin öğrenimde ve iş alanõnda başarõ derecesi, geniş ölçüde, sahip olduğu zekâ 
durumu ile ilgilidir. Ohalde kişinin zihin yeteneklerine ait elde edilmiş sağlam bilgi, bütün 
rehberlik ve danõşma faaliyetleri için gereklidir, öğretmenler, her yõl sõnõflarõnda, iyi niyetle 
gayret edip pek çok çalõştõğõ halde ancak vasatõn altõnda başarõ sağlayabilen birçok 
öğrencilerle karşõlaşõrlar. Bunun aksi de olabilir. Zekâ gücünü fazla kullanmadan basan 
sağlõyan çocuklar da vardõr. Zekâ durumu elverişli olmõyan bir çocuğu matematikte, fizikte, 
Türkçede ya da başka bir derste daha fazla basan sağlamõya zorlamak beyhudedir. Böyle 
bir öğrenci yüksek öğrenim yapmak için plânlar kurmakta olabilir. Çocuklarõ kendi realiteleri 
ile karşõlaştõrmak, rehberlik programõnõn görevidir. Rehberlik programõnõn bu hassas görevi 
yapabilmesi için çocuğun zekâ durumuna ait objektif bilgilere ve verilere ihtiyacõ vardõr. 

Zekâ testleri, özellikle eğitsel ve meslek rehberliği alanlarõnda çok yararlanõlan 
testlerdir. Bu testlerin kullanõlmasõnda şu noktalar gözden kaçõrõlmamalõdõr. 

1) Zekâ testleri, okulda sadece birkaç kişiye değil, bütün öğrencilere uygulanmalõdõr. 
Çünkü öğrencilerin genel yeteneklerini bilmek, bütün rehberlik ve danõşma faaliyetleri için 
gereklidir. 

2) İkisi ilkokulda, biri ortaokulda ve biri de lisede olmak üzere çocuğa, 11 yõllõk 
öğrenim hayatõ içinde hiç değilse dört defa genel ye- 

 
------------------------- 
1   Bu bölümde bahsedilen test çeşitlerinden Türkçede olanlar ve bunlara ait geniş bilgi, 

üniversitelerin psikoloji, eğitim ve sosyal bilimiler gibi birimlerindeki ilgililerden ve bazõ illerdeki 
Rehberlik ve Araştõrma Merkezleri ile Millî Eğitim Bakanlõğõ PAK dairesinden sağlanabilir. 
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tenek testi uygulanmõş olmalõdõr. Bu uygulamalardan ilkinin, çocuk birinci sõnõfta iken, 
ikincisinin 4. sõnõf başõnda, üçüncüsünün ortaokul yedinci veya sekizinci ve dördüncüsünün 
de 10. sõnõf başõnda yapõlmasõ, Türk okullarõ için uygun olur. Çocuğun çeşitli yaşlarda 
kaydettiği zihin gelişmesi, bu dört uygulama ile daha iyi görülebileceği gibi, çeşitli se-
beplerle testlerden doğan ölçme hatalarõnõn etkileri de azaltõlmõş olur. 

3) Zekâ testi puanlan, çocuk hakkõnda diğer kaynaklardan toplanmõş bilgilerle birlikte 
gözden geçirilerek kõymetlendirilmelidir. 

4) Eğer bir öğrencinin zekâ testi puanõ ile çocuk hakkõndaki diğer bilgiler arasõnda 
uyuşmazlõk bulunursa çocuğa ikinci bir test uygulanarak zekâ durumu kontrol edilmelidir. 

Özel Yetenek Testleri 

Aynõ genel zekâ derecesinde olan birçok kimseler birbirlerinden farklõ alanlarda zekâ 
üstünlüklerine sahiptirler. Meselâ biri sayõsal problemlerle uğraşõrken biraz daha yavaştõr 
da bir sosyal problemin ayrõntõlarõnõ daha çabuk görüp ortaya çõkartabilir. Biri makinalarla 
uğraşmakta çok mahir olur da diğeri basit bir zil tamirine bile akõl erdiremeyebilir . Bugün 
en çok tanõnmõş olan özel yetenek testleri, DAT (Farklõ Yetenekler Testi)nin Dilsel 
muhakeme, Teorik muhakeme, Mekân kavrama, Makina, Büro işlerinde hõz ve doğruluk, 
Dili kullanma gibi iç-testleri vardõr. Ayrõca Sanat, Müzik, yabancõ dil kabiliyeti gibi özel 
yetenek testleri de vardõr. DAT'nin bazõ alt testleri, mühendislik, dişçilik, büro işleri gibi 
alanlar için öğrenci seçiminde başarõyla kullanõlabilmektedir. Esasen DAT, lise 
öğrencilerine verilecek rehberlik ve danõşma hizmetlerinde kullanõlmak üzere 
hazõrlanmõştõr. 

Bir öğrencinin meslek ve öğrenim sorunlarõ ile uğraşõrken, onun ne çeşit alanlarda 
daha çok yetenekli olduğunu bilmiye ihtiyaç vardõr. Bu hususta objektif bilgiler gereklidir. 
Bu bilgiler için özel yetenek testlerine başvurulur. 

Özel yetenek testleri, özellikle orta öğrenim yõllarõnda kullanõlacak testlerdir. Çünkü 
bu yõllarda öğrenciler kendilerine bir öğrenim plânõ çizmek ve bir meslek seçmek sorunu ile 
bilinçli olarak ilgilenmiye başlarlar. Bununla beraber, özel yetenek testleri gruplar halinde 
bütün öğrencilere birden verilecek testler değildir. Bu testler, belli bir yetenek alanõnda, 
sivrilmesi ihtimali kuvvetli olduğu umulan seçilmiş öğrencilere bireysel olarak ya da küçük 
gruplar halinde uygulanõr. Bir okul- 
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daki bütün öğrencilerin hepsine birden, meselâ müzikal yetenek testi ya da mekanik 
yetenek testi gibi özel yetenek testleri uygulamak, emek ve para israfõ demektir. 

Gerçekte pür anlamõyla özel yetenek testi diye bir test yoktur. Çünkü bir alandaki özel 
yetenek dediğimiz şey, o alanda başarõ sağlanmasõnõ gerekli kõlan birçok bilgi, ustalõk ve 
yeteneklerin özel bir birleşimidir. Bir kimsenin özel bir tecrübe ve bilgi birikimi olmadan bir 
alana gösterdiği yatkõnlõk, özel yetenek olarak düşünülebilir ama o alanda bilgi ve tecrübe 
kazanmõş normal bir kimse için o test, özel yetenek testi değil, bir bilgi (başarõ) testidir. Bu 
sebeplerle, özel yetenek testlerini uygulõyacak kimsenin, mevcut yetenek testleri tiplerini, 
kullanõlõş tarzlarõnõ, yetersiz ya da kõsõtlõ olduklarõ noktalarõ iyice bilmesi gereklidir. Özel 
yetenek testlerinden alõnan sonuçlar, kişi hakkõnda diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerle 
birleştirilerek yorumlan-malõdõr. 

Başarõ Testleri 

Başarõ testleri, özellikle eğitsel rehberlik çalõşmalarõnda kullanõlmakla beraber, 
öğrencinin meslek planlamasõnda, ve araştõrmacõlarõn girişecekleri eğitim araştõrmalarõnda 
da başvurulan testlerdendir. Öğrencinin öğrenim programõnõn düzenlenmesi, okullarda 
sõnõflarõn başarõ durumlarõnõn karşõlaştõrõlmalarõ, öğrencilerin çeşitli başarõ derecesi 
gruplarõna göre kümelendirilmeleri ve hatta bazan öğretmenlerin ve okullarõn 
karşõlaştõrõlarak değerlendirilmeleri gibi değişik amaçlarla kullanõlabilir. 

Rehberlikte özellikle öğrencilerin derslerdeki başarõsõzlõklarõ ve başarõsõzlõk 
noktalarõnõn teşhisi ile uğraşõrken başarõ testlerinden yararlanmak mümkündür. Öğrencilerin 
seçmeli derslerden birini seçerken, okuldaki dallardan birini seçmelerine yardõm ederken, 
öğrenim ve meslek seçmeyi planlarken başarõ test sonuçlarõna ihtiyaç duyulur. Çünkü bir 
öğrencinin geçmişteki başarõ alanõ ve derecesi, onun gelecekteki başarõ ihtimalleri hakkõnda 
bazõ ipuçlarõ 

İlkokulda başarõ testleri, meselâ fen, sosyal bilgiler gibi bilgi alanlarõndaki başarõyõ 
ölçmek amacõyla kullanõlõr. Orta öğrenim okullarõnda ise, daha dar ve belli alanlarda 
kullanõlõr. Meselâ aritmetik, cebir, geometri, biyoloji, yabancõ dil, Türk edebiyatõ gibi. 
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Özellikle okuma, yazma, aritmetik, anadili gibi alanlardaki temel bilgi ve ustalõklar, 
bütün okul çalõşmalarõnõn temel dayanaklarõdõr. Çünkü bu alanlar, öğrencinin diğer ders 
alanlarõndaki okul başarõsõnõn' dayanağõ olan temel vasõta alanlardõr. Yukarõda sayõlan bu 
alanlara, orta öğrenim yõllarõ için bir de fen alanõnõ ekliyebiliriz. Bu sebepledir ki başarõ 
testleri, özellikle bu temel başarõ alanlarõ ile ilgili başarõ testleri, mümkünse her yõl bütün 
öğrencilere uygulanmalõdõr. Her yõl mümkün olmazsa yõl aşõrõ uygulanmalõdõr. Danõşma 
etkileşiminde başarõ testi, danõşanõn, yeteneklerine uygun başarõ gösterip göstermediğini 
anlamak için de uygulanabilir. 

Sõnõflardaki öğrencilerin başarõlarõ birbirlerinden farklõdõr. Kişinin bilgi başarõsõ, onun 
genel yeteneği ile yakõndan ilgilidir. Ohalde başarõ; testlerinden alõnan sonuçlar, genel 
yetenek testleri sonuçlarõ õşõğõnda değerlendirilmelidir. Temel sorumuz şu olmalõdõr: Bu 
öğrencinin eldeki başarõsõ, onun genel yeteneği ile doğru orantõlõ mõdõr? Başarõ ile zihin 
yeteneği arasõndaki bu ilişkiyi somut olarak belirlemek için çeşitli metotlar geliştirilmiştir. 
Bunlar; Başarõ Bölümü metodu, Eğitim ve Zekâ indeksleri metodu, ve Başarõ/Kabiliyet 
karşõlaştõrma Tablosudur. 

Basan Bölümü (BaB) metodunda, bir başarõ testi yolu ile çocuğun ay olarak Eğitim 
Yaşõnõ (EY) buluruz. Yani bu çocuğun şimdiki eğitim yaşõ, kaç yaşõndaki çocuklarõn eğitim 
yaşõna eşittir? Çocuğun: saptanan Eğitim Yaşõ (EY), tõpkõ Zekâ Bölümü (ZB) hesaplanõrken 
yapõldõğõ gibi, Takvim Yaşõna (TY) bölünerek Eğitim Bölümü (EB) elde edilir. Eğitim Bölümü 
(EB) de Zekâ Bölümüne (ZB) bölünerek Başarõ Bölümü (BaB) elde edilmiş olur. Sonucu 
ondalõklardan kurtarmak için 100 ile çarparõz. Bu açõklamamõz formülleştirilirse 

 
Bu formüle göre çõkan sonuç 100'ün üzerinde olursa öğrenci, zekâ: oranõndan daha 

üstün bir başarõ gösteriyor demektir. 100'ün altõnda olursa, zekâ kapasitesinin altõnda 
çalõşõyor demektir. Başarõ derecesinin zekâ derecesine eşit olmasõ halinde 100 ve yakõn 
civarõnda BaB bulunmuş olur. Farzedelim ki sõnõfõmõzdaki çocuklarõn, zekâ derecelerine 
uygun çalõşõp çalõşmadõklarõnõ anlamak ve gerekenlere yardõmõ 



223 

etmek istiyoruz. Bu öğrencilere bir standart başarõ testi bir de zekâ testi uyguluyoruz. 
Diyelim ki öğrenci A'nõn başarõ testindeki puanõ 10 yaş 2 aylõk başarõyõ (BY) gösteriyor. 
Çoğu basan testlerinin norm cetvellerinde başarõ puanlarõnõn yaş karşõlõklarõ gösterilir). 
Çocuğun takvim yaşõ da (TY) 9 yõl 8 ay olsun. Zekâ testinden aldõğõ puan da 10 yaş 6 aylõk 
(ZY) olduğunu göstermiş olsun. Buna göre, 

 
Bu başarõ bölümünü değerlendirelim : Takvim yaşõ (TY) 116 olan bu öğrencinin Eğitim 

Yaşõ (EY) 122 aydõr. Yani takvim yaşõndan daha yukardadõr. Kendi yaşõndaki çocuklardan 
daha üstün başarõlõdõr. Zekâ yaşõ da (ZY) 126 aydõr, ve kendi yaşõndakilerden daha zekidir. 
Ama Başarõ Bölümü (BaB) 98'dir; 100'ün biraz altõndadõr. Bu demektir ki çocuk zekâ 
derecesinin biraz daha altõnda çalõşmaktadõr. Daha fazla "başarõ göstermesi için imkân var 
demektir. Sõnõf ortalamalarõnõ aynõ formülde kullanmak suretiyle sõnõflarõn genel durumunu 
da değerlendirmemiz mümkündür. Tabii bu değerlendirme, öğretmene ve okula bir şey 
öğretecekse yapõlabilir. 

Eğitim ve Zekâ indeksleri metodunda, bir öğrencinin başarõ puanõ ve zekâ puanõ, 
ortalamasõ 50 olan 100 parçaya ayrõlmõş bir cetvel üzerinde belirlenir. Eğitim indeksi (Eİ) ile 
Zekâ indeksi (Zİ) arasõndaki fark hesaplanõr. El, Eğitim Yaşõnõn Takvim Yaşõna 
bölünmesinden, ve Zİ de Zekâ Yaşõnõn Takvim Yaşõna bölünmesinden elde edilir. Böylece, 

Eİ � Zİ = F (Fark) bulunur. 

Çõkan fark (F) artõ ise çocuk, okul çalõşmalarõnda zekâsõnõ yeterince kullanõyor demektir. 
Değilse, çocuğun ya çalõşmalarõ eksiktir ya da kusurludur. Düzeltilmesine çalõşõlõr. Bir 
çocuğun yetenekleri üstünde veya altõnda çalõşmasõnõn sebepleri bulunmõya ve gerekli 
danõşma yardõmlarõ yapõlmaya çalõşõlõr. 

Zekâ seviyesi ile başarõ seviyesi arasõndaki karşõlaştõrmanõn yapõla bileceği diğer bir 
metod da Basan/Kabiliyet Karşõlaştõrma Tablosudur. Bu metot bundan önceki bölümde 
açõklanmõştõr. 

Öğrencinin zekâ seviyesine uygun başarõ gösterip göstermediğini hesaplamada 
kullanõlacak başarõ testlerinin yaşlara ve sõnõf seviyelerine göre normlarõnõn olmasõ 
gereklidir. Aksi halde bir öğrencinin yõldan yõla olan başarõ derecesinin karşõlaştõrõlabilme 
imkânõ kaybolur.   Eğer 
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standart başarõ testleri kullanõlõyorsa,   her birinin hangi çeşit, gruplar üzerinde 
standartlaştõrõlmõş olduğunu da bilmek gereklidir. 

Kişilik Testleri 

Bireyin kişilik (şahsiyet) nitelikleri hakkõnda objektif bilgi edinmek, psikolojik 
danõşmada, ve eğitsel ve meslek rehberliğinde çok gereklidir. Kişilik testleri bu amaçla 
kullanõlõr. Ama kişilik testleri sonuçlarõ büyük bir dikkat ve etraflõ bir değerlendirme ile 
kullanõlmalõdõr. Çünkü kişilik testleri, hâlâ gelişme aşamasõndadõr; çok güvenilir ve kesin 
sonuçlar verememektedir. Bir kere, şahsiyet (kişilik) denen psikolojik niteliğin kesin 
boyutlarõ ile tanõmõ henüz sağlanmõş-değildir. Kişilik kavramõnõn tanõmõ ve sõnõrlarõ, kişilik 
testini hazõrlayanõn kendi anlayõş ve yorumuna göre değişebilmektedir. Testin uygulanmasõ, 
alõnan yanõtõmlarõn değerlendirilmesi, puanlarõn yorumlanmasõ, bu konuda yetişmiş bir 
uzman gerektirir. Bu işler, diğer testlerin gerektirdiğinden daha çok uzmanlõk ister. Sonra, 
kişilik testlerinin yanõtõmlarõnda test alanõn samimi ve açõk davranmasõ gereklidir. Yoksa test 
sonucunu saptõrtabilir. 

Kişilik testleri, normal denen grubun, hudutlarõ dõşõnda kalanlarõ normalden ayõrt 
etmekte daha etkilidir. Ama normal hudut içinde kalan bireylerin kişilik niteliklerini ayõrt 
etmekte pek kesin olamamaktadõrlar. Türkçede Gordon Kişilik Profili ve Minnesota Çok 
Yüzeyli Kişilik Envanteri (MMPI) adlõ testleri vardõr. Rorschach Testi (mürekkep lekesi testi 
de denmektedir), klinik bir kişilik testidir. Daha çok bazõ psikiyatri kliniklerinde 
kullanõlmaktadõr. Uzman bir uygulayõcõya ihtiyaç gösterir. 

Kişilik testleri, psikolojik danõşmada gerek duyulan hallerde uygulanacak testlerdir. 
Bütün öğrencilere birden uygulanmaz. Çoğunlukla kişisel olarak uygulanõr. Aynõ durumda 
olan birkaç öğrenci daha olursa, bazõ kişilik testleri küçük gruplara da uygulanabilir. Kişilik 
testlerini, ilk okuldan ziyade orta öğrenim yõllarõnda uygulamaya ihtiyaç olabilir. 

İlgi Testleri 

Rehberlik programõ, öğrencilerin sosyal, kişisel, öğrenim ve meslek ilgilerini bilmekle 
çok yakõndan ilgilenir. Çünkü girişilecek birçok eğitsel , meslekî ve kişisel sorunlarla ilgili 
danõşma faaliyetleri çocuklarõn ilgi türlerine göre şekil kazanõr. Bu bakõmdan, her okul 
seviyesinde çocuklarõn ilgi alanlarõnõ ve yönelmelerini bilmek, rehberlik ve 
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danõşma açõsõndan zorunludur. Bu bilgiler yalnõz öğrenciler için değil, iş ariyan ya da bir 
yüksek öğrenime girmek istiyen gençler için de gereklidir. Bununla beraber ilgi testleri, her 
yõl bütün öğrencilere toptan uygulanacak testler değildir. Bu testler, genellikle eğitsel ve 
meslekî danõşma çalõşmalarõnda duyulan ihtiyaca göre öğrencilere bireysel ya da küçük 
gruplar halinde uygulanõr. 

Türkçede Kuder Tercihler Listesi (Tan, 1964) ve Gazete Haberler Testi (Tan, 1972) 
adlõ iki ilgi testi vardõr, ilgilerin psikolojik yapõsõ, gelişmeleri ve ilgi testlerine ait daha geniş 
bilgi, Gazete Haberleri Testi (Tan, 1972) kitabõndan alõnabilir. Gazete Haberleri Testi, 
öğrenim ve meslek rehberliği amacõyla lise ve üniversite gençliği için hazõrlanmõş Türkçe bir 
testtir. 12 ilgi alanõnõ kapsamaktadõr. Test; Fen, Teknik, Sanat, Dil ve Edebiyat, Tõb, Eğitim - 
Öğretim, İş ve Ticaret, idarecilik, Hukuk ve Politika, Tarõm, Eğlence ve Açõk Hava ilgileri 
olmak üzere 12 ölçeği içermektedir. Geniş bilgi el kitabõndadõr; TUBİTAK'tan sağlanabilir. 

İlgi testlerinin kullanõlmasõ ve yorumlanmasõnda dikkat edilmesi gereken bazõ önemli 
noktalar vardõr: 

1) İlgiler, yaşla durulma ve devamlõlõk kazanmakla beraber, akõşkandõr, değişebilir. 

2) Bir kimsenin ilgi belirttiği alan, mutlaka başarõlõ olacağõ alan demek değildir. 
Başarõda ilgi önemli olmakla beraber tek faktör değildir. Birçok etkenlerin karmaşõmlõ 
etkisindendir. Bir kimsenin belirttiği ilgi alanõ ile o zaman için gerekli yetenekler arasõnda 
tutarsõzlõklar ya da boşluklar olabilir. 

3) Halen mevcut ilgi testleri, belli sayõda ilgi alanlarõnõ kapsamaktadõr. Testi alan birey, 
bu ilgi alanlarõ ile sõnõrlandõrõlmõş olmaktadõr. O halde bir öğrenciye, mümkünse birden fazla 
ilgi testi uygulanmalõdõr. 

4) İlgi testleri sonuçlan değerlendirilip yorumlanõrken, öğrencinin her yõl uygulanan 
öğrenciyi tanõma anketlerinde ifade ettiği hobiler, toplu dosyasõnda yõl yõl kayõtlõ ilgi alanlarõ, 
öğrencinin bazõ derslere karşõ gösterdiği özel ilgi ve çocuk üzerinde bazõ gözlemler de 
dikkate alõnmalõdõr. 

5) Çoğu ilgi testleri, yetişkinler meslek alanlarõna göre hazõrlanmõşlardõr. Öğrenci, ilgi 
testini cevaplandõrõrken kendini ileri yõllardaki kalõba sokma durumuna girmektedir. Bu 
hususun da dikkat altõnda bulundurulmasõ gerekir. 
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REHBERLİK VE DANIŞMADA TEST PROGRAMI İÇİN BAZI TAVSİYELER 

Okulda, uygulanacak testleri için rehberlik ve danõşma faaliyetleri: arasõnda bir de 
iyibir test programõ olmasõ gerekir. Okulda etkili ve yararlõ bir test programõ, mevcut ihtiyaç 
ve şartlara göre hazõrlanmõş, bir program içinde uygulanmak zorundadõr. Aksi halde, aklõna 
gelen aklõna geldiği zamanda test uygulamaya kalkarsa, okul programõnda karõşõklõklar, 
disiplinsizlikler olacağõ gibi, bazõ öğrencilerin bazõ test puanlan varken en gerekli bazõlarõnõn 
da bu değerlendirmelerden mahrum kalmasõ durumu doğabilir. Aynõ zamanda, sistemsiz 
uygulanan testler, lüzumsuz emek ve masraftan ileri gidemez. Bir test programõnda dikkat 
edilmesi gereken en önemli noktalan belirtelim: 

1) Okul test programõ, okul öğretim üyeleri ile işbirliği yapõlarak planlanmalõdõr. Her 
öğretmen, programa alõnan testlerin niçin ve nasõl kullanõlacağõnõ bilirse, bu test programõnõ 
daha çok destekler ve test sonuçlarõndan daha çok yararlanõr. 

2) Test programõ, uzun süreli bir programa bağlanmak ister. Öğrencinin gelişimi birçok 
yõllar süren ve çok yönlü bir oluşumdur. Bu gelişmeyi izlemek, süreklilik ve sistemlilik ister. 
Uygulanan bir test,. belli amaçlar içindir. Her testten sağlanan bilgiler, birbirlerinin ta-
mamlayõcõlarõdõrlar. Bu sebeple, hangi testlerin hangi sõnõflarda ve ders yõlõnõn hangi 
zamanõnda uygulanacağõ okul yõllarõ boyuna uzanarak önceden planlanmõş olmalõdõr. 

3) Planlanan test programõ işe yönelik (fonksiyonel) olmalõdõr. Gayesizce test 
uygulamaktan kaçõnmak gerekir. Uygulanacak bir testin sonucu eğer kullanõlmayacaksa, 
böyle bir testi programa almaktan ve uygulamaktan vazgeçmek gerekir. 

4) Programa seçilen testler, planlanan amaçlara en uygun testler olmalõdõr. Bu 
sebeple, programa test seçerken şu özelliklere dikkat etmek lâzõmdõr: 

a)   Testin geçerliği, -yani testin neyi ölçtüğü ve bu ölçülen şeyin amaçlarõmõza 
uygunluğu,- dikkate alõnmalõdõr. Testin geçerlik katsayõsõ çoğu hallerde 
0,60'tan aşağõ olmamalõdõr. 

b)   Testin güvenirliği -ölçtüğü şeyi hep aynõ şekilde ölçme derecesi yani 
tutarlõlõğõ- dikkate alõnmalõdõr. Güvenirlik katsayõsõ, çoğu hallerde 0.85'ten 
aşağõ olmamalõdõr. 
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c)   Testin normlarõ, -özellikle başarõ testlerinde hangi puan dilimlerinin hangi 
basan yaşlarõnõ, sõnõflarõm veya derecelerini gösterdiğini bildiren cetveller 
olmalõdõr, öğrenci seviyelerini birbirleriyle karşõlaştõrabilmemiz için 
kullanõlacak testlerin normlarõna ihtiyaç vardõr. Yapõlacak karşõlaştõrmalarõn 
daha somut ve anlamlõ olmasõ için mahalli normlarõn geliştirilmesi bile 
önerilir. Danõşman, bulunduğu şehir ya da bölge çapõnda bu normlarõ 
istatistiksel yollarla geliştirebilir. Normlar zamanla değişebileceğinden, 
normlarõn zaman içinde yoklanmasõ ve tazelenmesi gerekir. 

d)   Test pratik imkânlara sahip olmalõdõr. Testin uygulanmasõnõn, 
puanlanmasõnõn ve yorumlanmasõnõn kolay olmasõ, birden fazla eş - 
formlarõnõn bulunmasõ, para, emek ve zaman bakõmõndan ekonomik olmasõ 
gereklidir. 

5) Test programõ için konuyu bilen bir lidere ihtiyaç vardõr. Bu lider test sonuçlarõnõ 
yorumlar. Bu sebeple, istatistik metotlarõnõ, ölçme tekniklerini, test özelliklerini bilmeli, ve 
psikoloji ve eğitim formasyonuna sahip olmalõdõr. 

6) Okul test programõ, genel basan, genel ve özel yetenek, ilgi ve diğer kişilik 
testlerine dengeli bir şekilde yer vermelidir. 



13.    BÖLÜM REHBERLİKTE GRUP 
FAALİYETLERİ 

Rehberlik, kitabõn başõnda yaptõğõmõz tanõma göre, esas itibariyle bireysel bir 
yardõmdõr. Bu itibarla "grup rehberliği" terimi, rehberliğin tanõmõ ile çelişir mahiyette 
görünmektedir. Bu çelişmeyi önlemek için "grup rehberliği" yerine, rehberlikte grup 
faaliyetleri terimini kullanmak daha yerinde olacaktõr. Ya da "grup rehberliği" denince, bireye 
grup içinde yardõm edilmesi anlaşõlmalõdõr. Yani grup faaliyetleri yapõlõrken de önemli olan, 
gruptaki her bir kişidir. O halde grup faaliyetleri yolu ile yapõlan rehberlikte, grup üyelerinin 
her birinin psiko -sosyo - kültürel nitelikleri, ilgileri, ihtiyaçlarõ ve tavõrlarõ daima göz-önünde 
bulundurulmak zorundadõr. Rehberlikte sonal (nihaî) amaç, daima birey olduğuna göre, 
grup rehberliği, bireysel rehberliği destekleyen ve kolaylaştõran bir rehberlik faaliyeti 
olmaktadõr. Buna göre rehberlikte grup faaliyetleri, okul personeli tarafõndan küçük veya bü-
yük öğrenci gruplarõna yapõlan rehberlik hizmetleri olarak tanõmlanabilir. 

Rehberlikte grup faaliyetleri günümüzde gittikçe daha çok önem verilen ve 
yararlanõlan rehberlik çalõşmalarõ olmaktadõr. Böyle olmasõnõn birçok sebeplen vardõr. Bir 
kere, demokratik hayat tarzõ, bireylerin başkalarõ ile beraber çalõşmalarõnõ, birbirlerinden az 
veya çok olan farklarõ ile beraberce yaşamasõnõ öğrenmelerini icap ettirmektedir, ikinci 
önemli sebep, grup dinamizminin bireyler üzerindeki kuvvetli etkisinin anlaşõlmõş olmasõdõr. 
Birey, grup içinde kendi benliğini ve tavõrlarõnõ dener; gerekli değerlendirmeleri ve 
değiştirmeleri yapar. Kişi, özellikle ergenlik çağõndaki kişi, grubun diğer üyelerinin duygu, 
düşünce ve davranõşlarõndan daha çok etkilenir. Başkalarõnõn da birçok sõkõntõlarõ ve 
çözümlemeye çalõştõğõ sorunlarõ olduğunu görerek, yalnõz olmadõğõnõ görür. Bireysel 
danõşmada karşõsõndakine açamadõğõ bazõ problemlerini, sanki bir başkasõnõn sorunu imiş 
gibi, üçüncü şahõs zamiri kullanarak veya bilgisiz zamir kullanarak gruba ifade edebilir.. 
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Grubun reaksiyon ve eleştirisini görür. Bazõ rehberlik faaliyetleri, vardõr ki grup içinde 
yapõlõrsa, bireysel rehberlikten daha iyi ve etkili sonuçlar alõnabilir. Üçüncü önemli sebep, 
grup faaliyetleri yoluyla rehberliğin, genel olarak, bireysel rehberlikten para ve zaman 
bakõmõndan. daha ekonomik olmasõdõr, îyi yetişmiş bir danõşman'õn yardõmlarõndan aynõ 
anda birden fazla öğrenci yararlanabilecektir. Dördüncü olarak da grupla çalõşma, 
öğrenciler için iyi bir öğrenme ortamõ sağlar, etkili bir eğitim - öğretimi kolaylaştõrõr. 

Rehberlikte grup faaliyetleri, çeşitli okul seviyelerinde çeşitli maksatlarla yapõlabilir. 
Genel olarak, ele alõnan grubun yaş seviyesine, ilgi: ve ihtiyaçlarõna göre girişilen grup 
halinde rehberlik faaliyetlerinin belli: başlõ amaçlan şunlardõr: 

1) Öğrencilerin, öğrenim, meslek ve kişisel - sosyal alanlardaki uyumlarõ için gerekli 
bilgileri onlara vermek ve bütün çocuklara yaymak. 

2) Bireylerle sosyal durumlar içinde yakõn ilişkiler kurarak bireysel danõşma 
faaliyetlerini kolaylaştõrmak. 

3) Öğrencinin, grup içinde kendini daha iyi anlayarak demokratik hayatõn ve günlük 
yaşayõşõn gerektirdiği etkili vatandaşlõk, uygun sosyal davranõş ve ustalõklarõm kazanmasõnõ 
sağlamak. 

4) Grup -dinamizminin birey üzerindeki kuvvetli terapötik etkisinden yararlanmak. 

5) Bazõ rehberlik ve danõşma amaçlarõna, zaman, emek ve masraf bakõmõndan 
bireysel rehberlik ve danõşmadan daha ekonomik ve etkili bir şekilde ulaşmak. 

Yukarõda sõralanmõş olan bu amaçlar, ya- bir öğrenme durumu veya bir .terapi 
durumudur. Bir yazar bu durumlarõ, oryantasyon (duruma alõştõrma)  faaliyetleri- ve terapi 
faaliyetleri olarak adlandõrmaktadõr (Süper, 1949). .Grup içinde birey, yapacağõ eğitsel, 
meslekî ve kişisel - sosyal uyumlarõnda kendine ve içinde bulunduğu imkânlara ait bilgileri 
öğrenebilir. Problemli olanõn yalnõz kendisi olmadõğõnõ görerek karamsarlõktan kurtulur, 
cesaret kazanõr. Aynõ cinsten problemlere sahip olan başkalarõnõn problemlerini çözme 
metotlarõm gözlemleyip onlardan yararlanabilir. Rahat bir grup atmosferi içinde deşarj olma 
fõrsatõnõ bulabilir. 
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Grup içinde öğrencilerin yeni bilgiler kazanabilmesi, gözlemler yapõp onlardan 
yararlanmasõ, terapötik yararlar sağlõyabilmesi, grup liderinin, yani burada danõşman'õn bu 
amaçlara doğru bilinçli ve aktif katkõlarõna yakõndan bağlõdõr. Grup üyelerine, olgulara 
dayanan, kişisel ve duygusal olmayan bilgileri vermek, oldukça kolaydõr. Ama kişisel - 
duygusal problemlerin tartõşmasõnõ yürütmek, danõşmandan uzmanlõk bilgi ve becerileri 
ister. Grup çalõşmalarõ ve tartõşmalarõnda danõşman, en uygun konuşturma (yedme) 
tekniklerini yerinde ve zamanõnda kullanarak grup çalõşmalarõnõ yönlendirebilmeli; grup 
etkileşiminde grup üyelerini olumsuz etkilerden koruyabilmeli; grup çalõşmalarõna fazla 
karõşanlarla hiç karõşamayanlarõ dengeleyebilmelidir. Grubu motive edip ilgileri ayakta 
tutabilmelidir. Gereken hallerde sonuna kadar susmasõnõ, sabretmesini bilmelidir. Yapõlan 
çalõşmalarõn, tartõşmalarõn önemli noktalarõnõ özetleyip ortaya koyabilmeli, onlarõ tahlil edip 
yorumlayarak grup üyelerini aydõnlatabilmelidir. 

Özellikle terapötik amaçlarda, grubun küçük olmasõ, problem çinisinin grubu 
ilgilendirmesi ve çocuklarõn yaşayan ihtiyaçlarõna cevap vermesine dikkat etmek gerekir. 
Bazõ problemlerin ve faaliyetlerin tabiatõ gereği, grup üyelerinin aynõ cinsiyetten olmasõ ya 
da karma olmasõ icap edebilir. Ele alman konu ya da problem, grubun ortak ilgisi olmadõğõ 
takdirde grup, psikolojik anlamõ ile mevcut olamaz. Dolayõsiyle, gruptan, grup 
çalõşmasõndan beklenen sonuçlar sağlanamaz. Tekrar işaret edilmelidir ki grup faaliyetleri 
ne kadar etkili olursa olsun, bu faaliyetler, bireysel rehberliğe gitme imkânõm vermeli, 
bireysel yardõm ilişkilerini kolaylaştõrmalõdõr. 

Rehberlikte grup faaliyetlerinin önemli avantajlarõ vardõr: 

1) Rehberlikte grup faaliyetleri, zaman, personel emek ve masraf "bakõmõndan 
ekonomiktir. Birden fazla öğrenciler aynõ anda faaliyete "katõlmõş olacaklardõr. Kõymetli bir 
personelin tek bir öğrenciye ayõrabileceği çalõşmadan ve süreden bütün grup üyeleri birden 
yararlanacaktõr. Birçok grup faaliyetlerinde, psikiyatrisi, okul psikologu gibi yukarõ seviyede 
uzman kimselere sürekli ihtiyaç yoktur. 

2)  Grup faaliyetleri,  öğretmene  ve  danõşmana,  öğrencileri daha yakõndan ve 
ayrõntõlõ tanõma ve dolayõsiyle onlarla daha iyi ilişki kurma imkânõ sağlar. 

3) Bireysel rehberlik için gerekli gözlem işini kolaylaştõrõr ve bireysel yardõm ilişkilerine 
yol açar. 
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4) öğrencilerin, ortak problemleri üzerinde kollektif düşünmelerini sağlar. 

5) Yalnõz birkaç problem öğrenciye değil, bir köşede unutulmuş, kenarda kalmõş, ya 
da dõş görünüş itibariyle bir sõkõntõsõ olmayan veya kendi problemlerinden henüz haberdar 
olmayan öğrencilere de ulaşma, ve yardõm etme imkânõ elde edilir. 

6) Bazõ hallerde öğrenci, bireysel danõşmada, problemin bazõ yönlerinden kolayca söz 
edemez. Halbuki rahat bir grup atmosferi içinde genelliğe, gayrişahsiliğe sõğõnarak ya da 
gruptaki samîmi havanõn teşvikiyle açabilir. 

7) Bireyin, başkalarõ ile birlikte toplum hayatõnda gerekli davranõş, tavõr ve ustalõklarõ 
kazanmasõna ve onlarõ grup içinde test etmesine imkân sağlar. 

8) Bireyin, bütün ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile beraber bir bütün olarak kendini daha 
iyi anlamasõna, daha realist bir "benlik - kavramõ" geliştirmesine yardõm eder. 

9) Kişi, rahat grup atmosferi içinde, icabõnda problemin kendisine ait olduğunu 
saklõyarak ya da açõktan ifade etmek suretiyle islim boşaltõr, heyecan gerginliklerinden 
kurtulur, başkalarõnõn da problemsiz olmadõğõnõ görerek moral kazanõr. 

10) Grup çalõşmalarõ, öğretmenlerin ve rehber - öğretmenlerin rehberlik anlayõşõ ve 
tekniklerinde daha çok gelişmeleri için iyi bir yetişme ve tecrübe kazanma ortamõ sağlar. 

Okullarõmõzda rehberlik maksatlarõ için girişilecek grup faaliyetleri, genel olarak 
duruma alõştõrma, sõnõf-dõşõ faaliyetler, sõnõf - öğretmenliği, okul toplantõlarõ, çevre meslek 
taramasõ, özel günler, iş yerlerini: ziyaret gibi faaliyetlerdir. 

DURUMA ALIŞTIRMA (Oryantasyon) 

İnsan, yabancõsõ olduğu bir ortamda ürkek, çekingen ve hareketlerinde tutuktur. Spor 
takõmlarõ için de bu böyledir. Deplasmanda oynayan bir spor takõmõ, kazanmaktan daima 
endişelidir. Kendi sahasõnda oynadõğõ zamanda kazanma şansõ yükselir. Bu, sadece 
seyircilerin ve oyun sahasõnõn yabancõ olmasõndan değildir. Yabancõ ortamda kişinin güven 
duygusu biraz daha az olmaktadõr. Ders yõlõ başõnda oku- 
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lun yeni açõldõğõ günlerde eski öğrencilerle okula yeni girmiş öğrenciler arasõnda da buna 
benzer farklar gözlemlenebilir. Eski öğrenciler kendilerini önceden kurulmuş bir arkadaş 
grubu, dost çevresi içinde bulurlar. Okulu ve onunla ilgili kural ve düzenleri bildiklerinden, 
daha kendilerinden emin bir hava içinde hareket edebilirler. Yeni öğrenciler ise kendilerini 
yabancõ bir ortam içinde bulurlar, hareketleri ürkek, etraflarõ ile temaslarõ çekingen, biraz da 
şaşkõndõrlar. Bu çocuklar için ;yeni olan birçok şeyler vardõr. Okul binasõ yenidir; arkadaş 
çevresi yenidir; öğretmenler yenidir; hattâ dersler, kullanõlan öğretim metotlarõ ve okulun 
kurallarõ yeni olabilir. Bu yeni şeylere yeterli uyum sağlamaya çalõşmaktadõrlar. Bu 
çocuklarõn, yeni çevrelerine kõsa yoldan uyum sağlamalarõ için yardõma ihtiyaçlarõ vardõr. 
Rehberlik programõ, çocuklara sistematik bir şekilde yardõm etmeye çalõşõr, öğrencilerin 
yeni okulu, yeni durumu, yeni kişiler ve kurallarõ sistemli bir şekilde tanõmalarõna yardõm 
için rehberlik programõnõn giriştiği bir faaliyet grubu vardõr ki buna "duruma alõştõrma" 
faaliyetleri denir. 

Duruma alõştõrma faaliyetlerini tanõmlamak istersek, gelecek için .aday öğrencilerin 
ve yeni kaydolmuş öğrencilerin okulla, okul personel ve kurallarõ ile, ders programõ ile veya 
karşõlaşõlan başka bir yeni durumla tanõşõklõk kurmalarõnõ, içinde bulunduklarõ imkân ve 
şartlarõ, kural ve nizamlarõ tanõmalarõnõ sağlamak için gruplar halinde yapõlan tanõtma 
faaliyetleridir diyebiliriz. 

Mahiyeti: Yeni duruma girmek demek, ister okula yeni kaydolan "bir öğrenci için, 
isterse yeni bir işe giren yetişkin bir kimse için olsun, az çok bir tedirginlik, güvensizlik 
devresi demektir. Bu tedirginlik ve şaşkõnlõk devresi geçici de olsa, sistemli bir yardõmõ 
gerektirir. Yardõm edilmediği takdirde, sonradan daha ciddî uyum problemleri yaratabilir ki 
birçok emek, para ve zaman harcamasõna yol açar. 

Etkili bir öğretme ve öğrenme durumunda iki önemli temel faktör "vardõr: Çocuğun 
"bir gruba ait olma" duygusu, ve öğretme - öğrenme-etkileşiminin cereyan ettiği sosyal ve 
psikolojik atmosfer. Yukarõda da işaret etmiş olduğumuz gibi, okula yeni gelen bir öğrenci, 
kendisini yeni bir kalabalõk içerisinde yapayalnõz bulabilir. Çocuk, burada "bir gruba ait 
olmadõğõ" için heyecan gerginlikleri geliştirebilir. Bu hususta "birçok araştõrma bulgularõ 
vardõr. Okullarda çabuk ve iyi uyum sağlamõş çocuklarõn okul başarõsõnda da daha başarõlõ 
öğrenciler olduğuna dair birçok araştõrma kantõlarõ vardõr (Pressey ve Robinson, 1989, cilt 
1, Sf. 60). 
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Bu bilgilerin õşõğõ altõnda düşünecek olursak, duruma alõştõrma faaliyetleri, 
okullarõmõzõn en az zahmet ve en çok başarõyla yürütebilecekleri bir rehberlik faaliyet 
türüdür. Bu faaliyetler, rehberlik programõnõ yürür hale sokabilmek için en önemli bir adõm 
olma niteliğine sahiptir. 

Amaç: Duruma alõştõrma programõnõn, genel olarak iki büyük amacõ vardõr: 1) Okulu 
çocuğa tanõtmak, ve 2) Çocuğu okula tanõtmak. Yeni öğrenci okulu tanõyarak yeni duruma 
uyum sağlamaya çalõşõrken, okulun da çocuğun niteliklerini, yeteneklerini, ilgi ve 
ihtiyaçlarõnõ ve problemlerini tanõma fõrsatõ doğmuş olur. Ancak, bu karşõlõklõ tanõma ve 
tanõşma sonucudur ki okul, çocuğa göre kendini ayarlama imkânõnõ bulabilir; çocuk da 
gerekli uyumlarõ daha kõsa sürede sağlayabilir. 

İyi Bir Duruma Alõştõrma Programõnda İlkeler: İyi bir duruma alõştõrma programõnda şu 
ilkelerin çoğu ya da hepsi rol oynar: 

1) Duruma alõştõrma programõ bütün yeni öğrencilere ulaşabilmelidir. Çünkü her yeni 
öğrenci, yeni duruma uyum sağlama zorunda ve çabasõ içindedir. O halde her yeni 
öğrencinin, bu programõn yardõmõna ihtiyacõ vardõr. Duruma alõştõrma faaliyetleri 
çoğunlukla, birinci sõnõfa yeni kaydolan öğrenciler için ders yõlõnõn ilk haftasõnda yapõlmakla 
beraber, ders yõlõ içinde okula yeni nakledilmiş öğrencinin de böyle bir yardõma ihtiyacõ 
vardõr. 

2) Duruma alõştõrma programõ, okulun sürekli bir faaliyeti olmalõdõr, özellikle yeni 
öğrencilerin yeni duruma alõşmasõ, hemen okulun. ilk haftasõnda veya ilk gününde 
yapõlõverecek birkaç konuşma ve gezi ile sağlanmõş olamaz. Bazõ haller vardõr ki 
öğrencilerin alõşmasõ için ders yõlõnõn ortalarõna kadar izlemeyi ve yardõmõ gerektirebilir. Kol 
faaliyetlerine katõlma, ders çalõşma tekniklerini kazanma, demokratik seçim yollarõnõ 
öğrenme gibi faaliyetler buna birer misâldir. 

3) Duruma alõştõrma programõ, bütün faaliyetleri ayrõntõlarõ ile hazõrlanmõş bir program 
olmalõdõr. Bütün rehberlik faaliyetlerinde olduğu gibi burada da plânlõ faaliyet esastõr. 
Plânsõz hareket edildiği takdirde birçok keşmekeşler başgösterebilir. Kimin ne yapacağõ, 
hangi faaliyetin ne zaman yapõlacağõ, kimlerin katõlacağõ, kimlerin hangi gruplarla ne gibi 
faaliyetler yapacağõ, hangi gruplarõn hangi saatte nerede bulunacaktan ayrõntõlarõ ile 
planlanmalõdõr. 
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4) Duruma alõştõrma programõ, çok çeşitli faaliyeleri içermelidir. Bu faaliyetler küçük 
gruplar halinde yapõlmakla beraber, her öğrencinin uyum problemi kişiseldir, kendine 
özgüdür. Bu sebepledir ki, faaliyetlerin, her öğrenciye kişisel olarak seslenebilecek şekilde 
çeşitli ve rengin olmasõ arzu edilir. Bütün bu çeşit ve zenginliğe rağmen gene "bazõ 
öğrenciler kolay uyum sağlayamazlar. Programõ plânlõyanlar, bu çeşit öğrencileri işaret 
edecek tedbirleri de almalõdõrlar. 

5) Tanõma, öğrenme ile ilgili ortak problemler, duruma alõştõrma faaliyetlerinin ağõrlõk 
merkezi olmalõdõr. Her bireyin problemi kendine özgü olmakla beraber,  bu problemler 
arasõnda ortak unsurlar vardõr. Duruma alõştõrma faaliyetleri,  bu ortak taraflarõ  ele   alarak 
harekete geçmelidir. 

6) Eğer yeni öğrenciler hakkõnda, geldikleri okullarca toplanmõş "bilgiler varsa onlar 
da elde edilmelidir. Bu suretle, aynõ bilgileri sağlamak için tekrar zaman ve emek kaybõnõn 
önüne geçilmiş olur. Hem de danõşma faaliyetlerinde öğrencileri biraz daha tanõmõş olarak 
hareket edilir. 

7) Yeni öğrencilerin öğretmenleri, duruma alõştõrma faaliyetlerinin önemli 
unsurlarõdõrlar. Bütün yõl boyunca bu öğrencilerle beraber çalõşacak olan öğretmenler 
arasõnda, ders - dõşõ bir faaliyet yoluyla içten bir ilişki kurulmuş olabilir. 

8) Duruma alõştõrma faaliyetlerinde üst sõnõf öğrencilerinden de yararlanõlmalõdõr. Yeni 
öğrenciler kendi akranlarõ sayõlabilecek bu "abla" ve "abileri" ile daha çabuk kaynaşabilir,   
onlar yoluyla daha rahat öğrenebilir,  hem de  üst sõnõf öğrencilerin rol almasõ,  onlar için iyi 
bir eğitici faaliyet olabilir. 

Bazõ Faaliyetler: öğrencilere küçük gruplar halinde okul gezdirilir, okulun fiziksel 
durumu tanõtõlõr. Kütüphane, lâboratuvar, tuvaletler, yemekhane ve sair gibi kõsõmlar 
gösterilir ve gerekli açõklamalar yapõlõr. Müdür, müdür yardõmcõsõ, öğretmenler, memurlar 
gibi okulun personeli tanõtõlõr; gerekiyorsa her birinin görevleri hakkõnda açõklamalar yapõlõr. 
Okulun kural ve nizamlarõ açõklanõr. Okunacak dersler, seçmeye tâbi dersler ve not sistemi 
hakkõnda bilgiler verilir, öğrenci kollan ve spor takõmlarõ, öğrenci kulüpleri gibi ders - dõşõ 
faaliyetler tanõtõlõr, öğrencilerin, ana - babalarõn ve öğretmenlerin hizmetine açõk bulunan 
yardõm servisleri (meselâ sağlõk, rehberlik ve danõşma servisleri) ve bunlardan faydalanma  
yollan   açõklanõr,   öğrencilerin ders çalõşma 
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teknikleri (okuma, not alma, zamanõ plânlama, kütüphaneden yararlanma usûlleri gibi) 
üzerinde durulur. Okulda açõlmasõ plânlanan kurslar (meselâ yabancõ dil, enstrüman çalma, 
ilk yardõm... gibi) ve bunlara katõlma şartlan hakkõnda bilgi verilir. Bir alt okuldan gelecek 
öğrencilere okul tanõtõlõr. Bir üst okula ziyaretler tertiplenir. Velilere,, okulun durumu ve 
çalõşmalarõ tanõtõlõr. 

Duruma Alõştõrma Teknikleri: Yukarda işaret edilen faaliyetlerin yürütülmesinde 
kullanõlabilecek bazõ teknikler vardõr. Son sõnõftaki öğrenciler, mezuniyetlerine yakõn bir 
zamanda, yani ilkbaharda, gelecek yõl devam edecekleri okulu ziyaret ederek okul 
hakkõnda fikir edinirler. Bunun aksi olabilir. Bir üst okulun personelinden bazõlarõ, bir önceki 
okulu ziyaret ederek öğrencilere üst okul hakkõnda bilgi verirler. Bu iki çeşit faaliyet de 
ilkbaharda yapõlõr. Bir de okulun başladõğõ ilk haftalarda yapõlan küçük grup toplantõlarõ 
vardõr. Yukarda işaret edilen çeşitten faaliyetler küçük gruplar halinde yapõlõr. Okul ve 
çalõşmalarõnõ içeren bir elkitabõ hazõrlanabilir. Bu kitapçõkta okulun tarihçesi, amaç ve 
nitelikleri okutulan ders türleri, okulun düzeni ve kurallarõ, uygulanan not (değerlendirme) 
sistemi, sõnõf geçme sistemi, okulun önemli takvimi, vs. gibi hususlar açõklanõr. Bu duruma 
alõştõrma faaliyetlerinin bir kõsmõ sõnõf-öğretmenleri yoluyla da yapõlabilir. Bu, daha ziyade o 
sõnõf-öğretmeninin sõnõfõna ait bir duruma alõştõrma faaliyeti olur. Sõnõfõn kendi bünyesinde 
yürütülen bu faaliyet daha da devamlõ olabilir. 

Duruma alõştõrma çalõşmalarõ, her okulun, her kuruluşun rahatlõkla yürütebileceği 
faaliyetlerdir, özellikle, uzman personel olmayan küçük okullarõn bile basan ile 
yürütebileceği bir rehberlik çalõşmasõdõr. Bir kere, bu çalõşmalar, okula çok fazla bir maddî 
külfet yüklemeden-yürütülebilir, ikincisi, derin bir uzmanlõğa gerek göstermeden 
yönetilebilir. Üçüncüsü, duruma alõştõrma hizmeti, tedavi edici bir servis olmaktan ziyade, 
önleyici, yani problem doğma şartlarõna imkân vermeyen bir servistir. Bu bakõmdan da 
duruma alõştõrma, büyük problemlerle uğraşma imkânõ olmayan küçük okullarõn işine daha 
çok yarar. 

Görülüyor ki duruma alõştõrma faaliyetleri, okul ve öğrencilerin başarõlarõ için önemli 
bir basamak durumundadõr. 

Yapõlan faaliyetlerin etki derecesi, öğrenim yõllan içinde uygun dönemlerde 
değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapõlarak duruma alõştõrma programõ daha etkili 
hale getirilmelidir. 
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SINIF - DIŞI FAALİYETLER (Kol Faaliyetleri) 

öğrencilerin derslerde öğrendiklerinin günlük hayata transferini kolaylaştõrmak, 
derslerde gölgede kalmõş birçok kabiliyet ve niteliklerinin ortaya çõkmasõna imkân vermek 
ve onlarõn ders dõşõndaki psiko - sosyo -kültürel gelişmelerini sağlamak amacõ ile 
okullarõmõzda yer alan sõnõf-dõşõ faaliyetler, diğer bir adõ ile öğrenci kol faaliyetleri, rehberlik 
amaçlan için büyük değer taşõmaktadõr. Bununla beraber okullarõmõzda kol faaliyetlerine 
gereken önemin verilmediği görülmektedir. Genellikle, yönetmelik zorunluğu olarak, her 
ders yõlõ öğretmenler kurulu, bu kollarõn başõna birer öğretmen seçer. Ama çoğu okullarda 
bu kollarõn arzu edilen rehberlik amaçlarõna hizmet edecek şekilde yürütüldüğünü söy-
lemek zordur. Tabii bunun birçok sebepleri vardõr. 1) Muhtemelen, yönetici ve 
öğretmenlerin, sõnõf - dõşõ faaliyetlere, normal eğitim - öğretim çalõşmalarõnõn bir parçasõ 
olarak bakmamalarõ eğilimi vardõr. Onlarõ bir "angarya", bir "yasak savma" faaliyeti olarak 
görme eğilimindedirler. 2) Bu kollar, bütün öğrencileri değil sadece sõnõrlõ sayõda küçük bir 
öğrenci grubunu kavramaktadõr. 3) Kollar, öğrencilerin gerçek ilgi, ihtiyaç ve 
problemlerinden doğmamõş olmasõ sebebiyle, öğrencilerin ilgi ve heveslerini pek 
çekmemektedir. 4) Kol faaliyetleri, genellikle, öğrencilere yukardan zorlanmaktadõr; 
öğrencilerin yapacaklarõ proje ve plânlardan ziyade, otokratik bir şekilde yürütülme 
eğilimindedir. 5) Çoğu okullarda kol çalõşmalarõ için uygun yer ve maddî imkânlar sağlan-
mamõştõr. 

Halbuki sõnõf-dõşõ faaliyetlerin bünyesinde mevcut birçok rehberlik ve danõşma 
fõrsatlarõ vardõr. Bu kol faaliyetleri, her öğrencinin bir "gruba ait olma" ihtiyacõnõ doyurur. 
Bireyde kendine güven, emniyet, beğenilme ve onaylanma takdir ve tasvip) duygularõnõ 
doyurur ve geliştirir. Öğrencilerin sosyal ilişkilerde etkili davranõşlar ve hünerler ka-
zanmalarõna, meslek ilgileri geliştirmelerine ve kendilerine daha yeni ilgi alanlarõ 
keşfetmelerine yardõm eder. Öğretmen - öğrenci, öğrenci -öğrenci, öğretmen - öğretmen ve 
okul - çevre ilişkilerini geliştirir. Derslerde öğrenilenlere uygulama fõrsatlarõ yaratõr; okul 
eğitim - öğretim programõnõ zenginleştirir. Eğitim - öğretim çalõşmalarõnõ öğretmenlerin 
çocuklarla beraber plânlama imkân ve alõşkanlõklarõnõ arttõrõr. Öğrencilerde özsel nefsî) 
disiplini artõrarak okulda disiplin sorunlarõnõ azaltõr. Çocuklara bir işi beraberce yürütme 
davranõşlarõnõ ve alõşkanlõklarõnõ "kazandõrõr. Çocuğun, sanat ve saire yolu ile kendini ifade 
etmesine, gizli kalmõş yeteneklerini ortaya çõkartarak geliştirmesine fõrsat 
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verir. Çocukta girişim, yaratõcõlõk, etraflõ düşünme, iyi değerlendirme yapabilme gibi 
yetenekleri ve sorumluluk duygusu geliştirir. Çocuklarda yerine göre lider olma, yerine göre 
lidere ve gruba uyma yetenek ve davranõşlarõnõ geliştirir. Kol faaliyetleri, okulun rehberlik 
programõnõn yürürlüğe konmasõnõ kolaylaştõrõr; uygun ortamõ yaratmõş olur. 

Sõnõf-dõşõ faaliyetlerin, yukarda belirtilen yararlarõ sağlayabilmesi için yapõlmasõ 
gereken bazõ öneriler vardõr: Okul öğretim üyeleri, bu faaliyetlerin amaçlarõnõ ve okulda 
işleyiş tarzõnõ yeniden gözden geçirmelidirler. Kollara başkanlõk edecek öğretmenler, 
kendilerinin özel uzmanlõk ilgi ve kabiliyet alanlarõna göre seçilmelidir. Okuldaki bütün 
kollarõn çalõşmalarõnõ koordine edecek ve gereğinde denetliyecek bir "sõnõf-dõşõ faaliyetler 
komitesi" kurulmalõdõr. Bu komite, okul rehberlik komitesinden, okul-aile birliğinden, kollar 
başõndaki öğretmenlerden ve öğrenci temsilcilerinden seçilen üyelerden oluşmalõdõr. 
Komite çok da kalabalõk olmamalõdõr ki toplanmasõ ve çalõşma sürati engellenmesin. 
Komite, önceden saptayacağõ bir takvime göre belli sürelerde toplanõp, her kolun çalõşma 
programõnõ ve çalõşmalarõnõ gözden geçirmeli ve kolun amaçlan içinde değerlendirmelidir. 
Kol başõndaki her öğretmen, kendi kolunun faaliyetlerini plânlatõp düzenletirken ve yü-
rütürken, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarõnõ, yaş seviyelerini esas tutmalõdõr. Bunun için de 
zaman zaman öğrenci yetenekleri, ilgileri, ihtiyaçlarõ, hobileri, hevesleri gibi hususlara ait 
anketler yapmalõdõr. Her kol, belli gün ve saatlerde muntazaman toplanõp çalõşmalõdõr. 
Meselâ, her iki haftada bir çarşamba öğleden sonralarõ, kol faaliyetleri ve toplantõlarõna 
ayrõlmalõdõr. 

SINIF - ÖĞRETMENLİĞİ (Rehber - Öğretmen) 

Sõnõf - öğretmenliği saati, okul programõnda eğitsel rehberlik faaliyetlerinin en iyi 
yürütülebileceği bir zamandõr. Bazõ okullarda "sõnõf-hâmiliği" adõnõ da almõş olan bu kurum, 
eğitim faaliyetleri arasõna, çocuklara rehberlik yapõlmasõ için girmiş bulunmaktadõr. Ama bu 
kurum da, okullarõmõzõn büyük bir kõsmõnda, belki kol faaliyetlerinden de daha az anlaşõlmõş 
ve daha az etkili bir durumda yürütülüyor görünmektedir. Birçok okullarda sõnõf - 
öğretmenliği faaliyetleri için programda yer ayrõlmamõştõr. Ama bazõ okullarõmõzda sõnõf - 
öğretmenliğinin aktif olarak çalõştõrõldõğõ da görülmektedir. Gözlemlenen odur ki birçok 
yerlerde öğretmenler, genellikle, sõnõf - öğretmenliğinin rehberlik değerini pekâlâ takdir 
etmektedirler. Ama bu saatleri nasõl değerlendirecek- 
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leri hakkõnda fikir sahibi değildirler. Meslek öğrenimlerinin bir safhasõnda bu hususta bilgi 
sahibi kõlõnmamõş olduklarõ anlaşõlmaktadõr. Bu. sebeple, öğretmenler, iyi niyetlerine ve 
arzularõna rağmen, sõnõf öğretmenliği saatlerini nasõl işler hâle getireceklerini 
bilememektedirler. 

Halbuki bu saatlerde yapõlacak yararlõ birçok faaliyetler vardõr-Sözgelimi, verimli ders 
çalõşma yollan, üst okullarõn veya yüksek öğrenim kurumlarõnõn tanõtõlmasõ, görgü kurallarõ, 
meslek seçiminde dikkat edilecek hususlar, sosyal ilişkilerde nezaket ve hoşgörü, iş arama 
yollan, okulun ve çevrenin önemli gördüğü bazõ problemlerin tartõşõlmasõ, günlük toplum 
hayatõnda sõraya girme ve başkalarõnõn hakkõna saygõ, fikir ayrõlõklarõnõn toplum 
gelişmesinde önemli, aile içi ilişkilerde dikkat edilecek hususlar, çocuk-anababa ilişkileri, 
ergen kişiler olarak haklarõmõz ve sorumluluklarõmõz gibi projeler ele alõnabilir. Bu proje 
konularõndan bazõlarõnõn hassas noktalara kayõvermesi mümkündür. Onun için sõnõf - 
öğretmeni, önceleri, daha az kişisel olan somut,, olgusal problemleri ele aldõrtarak hem 
kendisinin hem de sõnõfõnõn tecrübe kazanmasõnõ sağlamalõdõr. Hassas konularõn 
yönetilmesi biraz daha fazla bilgi, tecrübe ve karşõlõklõ güven ister. 

Sõnõf - öğretmenliği saati, öğrencilerin ortak problemlerini, öğretmenleri ile birlikte 
tartõşõp inceledikleri bir saattir. Konular, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk seviyeleri, 
çevre şartlan sõnõrlan içindedir. Faaliyetler, bu sõnõrlar içinde yürütülür. Sõnõf - öğretmenliği 
saati, bir ders saati değildir; mütalâa saati de değildir, öğrencilere ahlâk dersi vermek için 
ayrõlmõş bir saat de değildir. Onun için, bu saat için. önceden merkezden saptanmõş katõ bir 
müfredat programõ olamaz. O halde bu saatin verimli bir şekilde kullanõlabilmesi için 
öğretmen ve öğrencilerin, daha dönem başõnda bütün bir dönemi kavrayacak şekilde, bu 
saatte ele almak istedikleri konulan ve faaliyetleri programlaştõrmalõdõr. Aksi halde bu saat, 
kimsenin ne yapacağõm bilmediği angarya bir saat olur. 

Sõnõf - öğretmenliği saatinde grubun çekip çevrilmesinde öğretmen/ öğrenci ilişkileri, 
ders konularõnõ işlerkenkinden daha farklõdõr, öğretmen, grup lideridir. Grup yönetme bilgi 
ve tekniklerinde yetişmiş ve tecrübe kazanmõş olmasõ lâzõmdõr. Ele aldõğõ öğrenci grubunun 
psikolojik özelliklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarõnõ, olgunluk seviyelerini bilmelidir. Toplumu 
tanõmalõ, sõnõfõnda girişilecek faaliyetlere ilgi duymalõdõr. 

Okul yönetimi de, sõnõf - öğretmenliği saatlerini, okul eğitim programõnõn normal bir 
parçasõ olarak düşünmeli ve bu faaliyetler için ders 
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programõnda haftada bir ders saatlik zaman ayõrmalõdõr. Ortaokullarda müfredat 
programõnda gösterilen serbest saatin biri sõnõf - öğretmenliğine ayõrabilir. Bu saatteki 
çalõşmalarda demokratik bir havanõn hâkim olmasõ şarttõr. Girişilen faaliyetler, her 
çalõşmada olduğu gibi, belli sürelerde değerlendirilip yeni kararlar alõnmalõdõr. Sõnõf - 
öğretmeni, danõşman ile sõkõ işbirliği içinde çalõşmalõdõr. Diğer öğretmenlerle de bağlantõ 
kurmalõdõr. 

Bazõ yazarlar, sõnõf-öğretmenliği çalõşmalarõ için grubun 30 kişiden fazla olmamasõnõ 
tavsiye etmektedirler (Peters ve Shertzer, 1963, s. 181). Okullarõmõzda sõnõflar normalin 
üstünde kalabalõktõr; bu tavsiyeyi uygulamaya pek imkân olmayabilir, öğretmen sayõsõnõn 
kalabalõk olduğu okullarda bir sõnõf, sõnõf - öğretmenliği için iki öğretmene bölünebilir. Bu 
gibi hallerde iki öğretmen, faaliyet plânlarõnõ ve metotlarõnõ beraberce kararlaştõrõp 
yürütebilirler. 

Kõsaca, sõnõf - öğretmenliği saatine ait faaliyetler bir programa bağlanmalõ; projeler, 
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarõna dayanmalõ; plânlama öğrencilerle beraber yapõlmalõ; grup 
lideri olan sõnõf - öğretmeni, grup yönetiminde yetişmiş olmalõ; faaliyetler için haftalõk ders 
programõnda ayrõlmõş bir saat olmalõ; ve grup demokratik bir atmosfer içinde yönetilmelidir. 

Sõnõf - öğretmenliğinin işler hale getirilmesi için şu öneriler yapõlabilir: Okul öğretim 
üyeleri, sõnõf - öğretmenliğinin değer ve amaçlarõnõ incelemeli; hâlen nasõl kullanõlmakta 
olduğunu değerlendirmeli ve her sõnõf için bir öğretmen seçilmelidir. Bütün sõnõf 
öğretmenlikleri çalõşmalarõnõ koordine edecek bir komite oluşturulmalõdõr. Bu komitede, 
sõnõf - öğretmenleri ve öğrenci temsilcileri ile okul - aile birliği temsilcileri de bulunmalõdõr. 
Küçük okullarda sõnõf - öğretmenliği komitesi ile sõnõf - dõşõ faaliyetler komitesi 
birleştirilebilir. Okul rehberlik örgütü de, sõnõf - öğretmenliği faaliyetleri için program ve 
malzeme hazõrlamalõ ve çalõşmalarda yardõmcõ olmalõdõr. 

Sõnõf - öğretmeninin rehberliğinde bir sõnõfõn çalõşmaya başlamasõnda şunlara dikkat 
edilmelidir: 1) öğrenciler ve öğretmen, birbirlerini tanõmalõdõr: 2) Sõnõf, beraberce bir 
çalõşma yönetmeliği hazõrlamalõ; kendi ilgi ve ihtiyaçlarõna göre ortak projeler ve amaçlar 
kararlaştõr-malõdõr. 3) Sistemli yönetim için başkan, başkan yardõmcõsõ, sekreter, sayman 
ve veznedar, denetçi ve başka çalõşma gruplarõna istenen sõnõf temsilcileri seçilmelidir. 4) 
Her sõnõf için okul - aile birliğinden bir 



240 

"sõnõf - velisi" seçilmelidir. Bu örnekler dikkate alõnarak yürütülen sõnõf öğretmenliği 
çalõşmalarõ, örgün rehberlik faaliyetlerine geçmek için iyi bir ortam hazõrlar. Rehber - 
öğretmenlerin yetiştirilmesinde en etkin bir araç olur. öğrenci basan seviyesini yükseltir. 
Okul çalõşmalarõnõn daha pürüzsüz ve verimli bir şekilde yürümesini sağlar. Öğretmenler 
arasõnda işbirliğini arttõrõr. Rehberlik ve danõşma çalõşmalarõ güç ve hõz kazanõr. 

GENEL OKUL TOPLANTILARI 

Yõl sonu müsamereleri, öğrenci konserleri, tartõşõlar (münazara), konferanslar, sergi 
açõlõşlarõ gibi vesilelerle bütün öğrencileri (ve hattâ velileri de beraber) biraraya getiren okul 
toplantõlarõ, rehberlik amaçlan için kullanõlabilecek iyi bir grup faaliyetidir. 

Diğer grup faaliyetlerinde olduğu gibi, okul toplantõlarõnõn etkili ve ilginç olabilmesi için 
bu toplantõlarõn, öğretmenlerden birinin, özellikle rehber - öğretmenlerden birinin rehberlik 
ve gözetiminde ayrõntõlarõyla planlanmasõ ve plâna uygun olarak yürütülmesi lâzõmdõr. 

Okul toplantõlarõ, aşağõda işaret edilen rehberlik niteliklerine sahiptir (Crow ve Crow, 
1960, s. 151): 

1) Öğrencilerde okula bağlõlõk, birlik ve beraberlik duygulan geliştirir. 

2) Dõşardan davet edilen konferansçõlar, eğitici tartõşõlar ve filimler yolu ile sõnõfta 
öğretilen bilgiler işlenir ve genişletilir. 

3) öğrencilerde, iyi bir dinleyici olma davranõş ve alõşkanlõklarõnõ geliştirir. 

4) öğrencilerin bizzat yönettiği programlar yolu ile çocuklarõn toplum karsõsõnda 
davranma ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir. 

5) öğrencileri, demokratik yaşayõşõn bir gereği olan oylama işlemlerine alõştõrõr. 

6) öğrencilerin, okul ve çevredeki hal ve hareket standartlarõna karşõ duyarlõğõnõ ve 
ona göre davranma alõşkanlõklarõnõ arttõrõn. 

7) önemli çevre ve okul fâaliyet ve imkânlarõndan öğrencileri haberdar eder. 
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Okul toplantõlarõnõn rehberlik amaçlarõna hizmet edebilmesi için, ta başõndan beri 
öğrenciler tarafõndan planlanmalõ ve yürütülmelidir. Rehberlik programõ, çocuklara bu plân 
ve programda ve toplantõlarõn yürütülmesinde yardõmcõ olmalõdõr. Bu çalõşmalarda, 
öğrencilerin gelişip olgunlaşmalarõ için grup çalõşmalarõnõn ve toplantõnõn psiko -sosyal 
dinamiğinden iyi yararlanõlmalõdõr. 

ÖZEL GÜNLER 

Okullarda özel günler düzenlenmesi için birçok fõrsatlar vardõr, öğrencilerin, özellikle 
son sõnõf öğrencilerinin bir okul veya meslek seçmelerine yardõm için ders yõlõnõn sonuna 
doğru "meslekler günü", "bir okul seçiyorum", "silâhlõ kuvvetler günü" gibi belli bir alanõ 
tanõtacak konferans ve tartõşma günleri düzenlenebilir. 

"Meslekler günü"nde çeşitli meslek gruplarõ ve kademelerinden konuşmacõlar davet 
edilebilir. Konuşmacõlar, çalõştõktan işe ait olgularõ anlatõrlar ve öğrencilerin sorularõnõ 
cevaplandõrõrlar. Konuşmacõlar konusunda dikkat edilecek bazõ noktalar vardõr. Tabiatiyle, 
davet edilen konuşmacõlarõn, çalõştõklarõ işlerde tecrübeli, başarõlõ, etrafõn saygõ ve 
sempatisini kazanmõş, öğrencilere bilgi vermesini bilen bir kimse olmasõna dikkat edilir. 
Konuşmak için davet edilen kimselerden bazõlarõ öğrenci seviyesine inmesini, öğrencilerin 
asõl ihtiyaç duyduktan "bilgileri kestirmesini beceremeyebilir. Konuşmacõlara, öğrencilerin 
genel nitelikleri, neler öğrenmekten hoşlanacaktan belirtilmeli; konunun ana hatlarõnõ 
belirten bir şema verilmeli ve konuşma süresi õsrarla belirtilmelidir. Bu süreyi uygun şekilde 
ayarlayõp öğrencilerin soru sormalarõna, sorunlarõn açõklanmasõ ve tartõşõlmasõna mutlaka 
zaman ayõrmasõ rica edilmelidir. Program buna göre yapõlmalõdõr. 

"Meslek günleri", iş dünyasõ hakkõnda çocuklarõ aydõnlatõr; onlara yeni fikirler ve 
hevesler verir. Ele alõnan işin mahiyeti hakkõnda gerçekçi bilgi verir. Hemen işe girebilme 
imkânlarõ, girişte iş saatleri, işe hazõrlõk ihtiyacõ, vs. gibi hususta onlarõ aydõnlatõr. Genel 
amaç, öğrencilerin o işe girmelerini sağlamak değil, onlarõn iş dünyasõna ait ufuklarõnõ 
genişletmek; işte çalõşacak kimselerin ilgi ve yeteneklerini o işin gereklerine göre 
ayarlamalarõ hususunda onlarõ bilinçlendirmek ve heveslendirmektir. 

"Okul günleri" de aynõ genel ilkeler çerçevesinde düzenlenir. Yöneticilerin, bütün bir 
ders gününü böyle "gün" faaliyetlerine ayõrmak 
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istemiyeceklerine göre, bu çeşit meslekler günü veya okullar günü, bütün ders yõlõ içine 
kõsa süreler halinde yayõlabilir. Meselâ, ayda bir kere bu amaçlar için akşam toplantõlarõ 
programlanabilir. 

"Günlerin" beklenen rehberlik amaçlarõna hizmet edebilmesi için plânlõ programlõ 
olmalarõ gerekir. Programlõ ve plânlõ yürütülecek bu özel gün faaliyetleri için her ders yõlõ 
başõnda, öğrenci, okul - aile birliği temsilcilerinin de yer aldõğõ özel bir komite oluşturulur. 
Komite, anketler ve benzeri yollarla öğrencilerin bu konulardaki ilgi ve ihtiyaçlarõnõ belirler, 
özel günler, bu bulgulara göre ayarlanõr. Düzenlenen özel günün programõ çoğaltõlõp 
öğrencilere ve velilere önceden dağõtõlõr. Davetiyelerin gönderilmesi, konuşmacõlarõn ve 
davetlilerin ağõrlanmasõ, programõn yürütülmesi işlerine öğrencilerin katõlmasõ sağlanõr. Her 
özel gün faaliyetinden sonra bir değerlendirme yapõlmalõdõr. 

ÇEVRE MESLEK TARAMASI 

özellikle meslek rehberliği için çevredeki iş çeşit ve imkânlarõnõn bilinmesine ihtiyaç 
vardõr. Çevre meslek taramasõ, öğrenciler tarafõndan girişilebilecek bir grup çalõşmasõdõr. 

Çevre incelemesi üzerinde etraflõ çalõşmalar yapmõş olan Olsen (1946, s. 171-172), 
konuyu şöyle tanõmlamaktadõr: Çevre taramasõ, sosyal ya da nesnel verilerin özellikle 
mahallî şeklini ve sebep - sonuç ilişkisini, örgün bir inceleme yolu ile sağlõklõ bir biçimde 
saptama çalõşmasõdõr. Çevre taramasõ çalõşmalarõ, ele alõnan sosyal ya da nesnel bir 
konunun o çevredeki durumuna ait bilgiler sağlamakla kalmaz. Taramayõ yapan 
öğrencilerin beraber plânlama ve çalõşma yeteneklerini arttõrõr. Çocuklarõn, çevrelerini 
gerçek boyutlarõ ile daha yakõndan görüp tanõmalarõna yardõm eder. Çevredeki sorunlara 
karşõ onlarõ daha bilinçli ve duyarlõ kõlar. Çok yönlü eğitici bir grup çalõşmasõdõr. 

Çevre Taramasõ Nasõl Yapõlõr? 

Bir araştõrma metodu olarak çevre taramasõ, hazõrlõk, uygulama ve yorumlama 
aşamalarõ olarak üç kõsõmda düşünülebilir. 

A.  Hazõrlõk aşamasõ: 

1)  Taramayõ yönetecek öğretmen tarama için hazõrlanõr. Taranacak konu, yer, 
zaman, araştõrmanõn muhtemel imkânlarõ, kullanõlacak araçlar ve ölçüler, ve 
benzeri yönlerden konu üzerinde etraflõca düşünür; gerekli gözlemlerde bu-
lunur. 
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2)  Tarama için öğrencilerde ilgi ve istek yaratõr. Onlarõ fikren hazõrlar. Taramayõ, 
öğretmen/öğrenciler arasõnda plânlanan bir araştõrma projesi haline getirir. 

3)  Araştõrma problemi ve amaç saptanõr. Bu noktada, çok ayrõntõlõ fikirlere girip 
kaybolmaktan çekinilir. Problem ve amaç, mütevazi fakat realist ve kesin bir 
ölçü içinde belirlenir. Meselâ konu, belli bir çevredeki iş çeşitlerini belirlemek 
ise, taramanõn hangi sokaklarõn sõnõrladõğõ bölgede ve ne çeşit problemlerin 
taranacağõ kararlaştõrõlmalõdõr. 

4)   Problem üzerinde derinleşmek ve daha etraflõ görüş kazanmak için okuma 
ve konu hakkõnda inceleme faaliyetlerine girişilir, önce problemin genel 
mahiyetine ait okuma ve tartõşmalarla işe başlanõr. Bundan sonra problemin 
ayrõntõlarõna inilir. 

5)  Problem tahlil edilir; ana öğeleri ve ayrõntõlarõ ortaya konur. Ama problemin 
içindeki alt-problemler belirlenir. 

6)  Taramanõn kõsõtlõ yanlan belirlenir. Bu kõsõtlõlõklar, Öğrencilerin olgunluk 
seviyesi, çevrenin töre ve alõşkanlõktan, taramanõn realize kabiliyeti gibi 
yönlerden incelenir. 

7)  Tarama için toplanmasõ gerekli veriler saptanõr. 

8)  Taramada kullanõlacak yöntem, teknik ve araştõrma araç-lan kararlaştõrõlõr. Bu 
yöntem ve teknikler, anket, mülakat, gözlem gibi yollar olabilir. Her 
araştõrma tekniğinin kendine göre bazõ sõnõrlõlõktan olacağõ da dikkate 
alõnmalõdõr. 

9)  Taramada gerekli çalõşmalarõ yürütecek ve koordine edecek komitelerin; 
komitelere başkan, yardõmcõsõ, sekreter, yazõşmalar başkanõ ve benzeri 
görevlileri seçme gibi demokratik usûller öğretilir. Araştõrma sõrasõnda 
konuşma, not alma, toplanan bilgileri rapor haline getirme yollan öğretilir. 
Araştõrmada kullanõlacak formlarõ hazõrlama komitesi, haberleşme ve 
duyurma komitesi gibi komiteler kurulur. Komitelerin cinsi ve görevleri, 
taramanõn mahiyetine ve ihtiyaçlara göre oluşturulur. Çalõşmalar süresince 
her komite, belli aşamalar sonunda, elde edilen çalõşmalarõ bir rapor halinde 
özetleyerek gelişmeler hakkõnda genel kurula bilgi verecektir. 

10)  Her komitenin çalõşma alam açõklõkla belirlenir. 



11) Komite faaliyetlerini izleme ve koordine için, bir "hareket komitesi" kurulur. 
Genel olarak bu komite, taramayõ yöneten ve denetliyen öğretmen ile diğer 
komitelerin başkanlarõndan oluşur. 

12)  Taramayõ yönetecek bir başkan seçilir. 

13) Mümkün olan hallerde bu tarama için çevredeki iş adamlarõndan bir de 
danõşman seçilmesi yararlõ olur. 

14) Toplanan bilgilerin (verilerin) kaydõ için formlar hazõrlanõr. Duyurma mektuplarõ 
hazõrlanõr. Verileri toplayacak mülâkatçõlar yetiştirilir. Adres listeleri 
hazõrlanõr. 

15) Taramanõn yürütülme şekli son olarak bir kere prova ve kontrol edilir. 

B.  Taramanõn yapõlmasõ aşamasõ: 

1)   Yapõlacak tarama için okul idaresinden ve çevredeki ilgili ve yetkililerden izin 
alõnõr. 

2)  Yapõlacak tarama çalõşmalarõ hakkõnda duyurma faaliyetlerine girişilir; 
kamuoyu hazõrlanõr. 

3) Toplanmasõ plânlanan verilerin, planlandõğõ tarz ve sõnõrlar içinde 
toplanmasõna başlanõr. 

4)  Araştõrma gruplarõnõn ya da ekipten her bir kişinin topladõğõ bilgiler, 
özetlenerek bir rapor halinde merkez komitesine verilir. 

5) Her grup kendi çalõşmalarõnõ ve bulgularõnõ genel kurula (sõnõfa) takdim eder ve 
tartõşmaya açõlõr. 

6)  Bütün bilgiler, merkez komitesinde birleştirilir, özetlenir ve tasnif edilir. 

C.   Tarama malzemesinin yorumlanmasõ aşamasõ: 

1) Toplanõp özetlenmiş ve tasnif edilmiş veriler tahlil edilir ve yorumlanõr. 

2) Elde edilen bulgular ve vargõlarõ içeren bir araştõrma raporu hazõrlanõr. 

3) Araştõrma sonuçlarõ, çevre halkõna ve ilgililere duyurulmak üzere, araştõrma 
raporu özeti yöresel gazetelerde yayõnlanõr. Varsa yöresel radyoda konuşma 
yapõlõr. Araştõrma bulgularõ üzerinde konferanslar düzenlenir. 

244
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4)   Elde edilen bulgular õşõğõnda harekete geçilir. Çevre taramasõ sonuçlan bir 
harekete yok açmalõdõr, iyi bir tarama çalõşmasõnõn, okul içinde ve çevrede 
yeni hareketlere yol açmasõ beklenir. 

Çevre taramasõ, genel olarak, sõnõf öğretmenliği için ayrõlmõş saatlerde plânlanõp 
yürütülebilir. Sõnõftaki bütün öğrencilerin katõlmasõna özen gösterilmelidir. 

İŞ YERİNİ ZİYARET 

Öğrenci gruplarõ ile iş yerlerine yapõlacak plânlõ ziyaretler de rehberlik maksatlarõ için 
yapõlmõş bir grup faaliyeti olabilir. Bu iş yeri ziyaretlerinde öğrenciler, iş yerlerini, oradaki 
şartlan ve çalõşmalarõ kendi gözleri ile görür, ilk elden gözlemlerde bulunurlar, îşi yapmakta 
olanlarla konuşurlar. Kitap ve konferans gibi kaynaklarda bulamõyacaklarõ canlõ bilgileri 
sağlamõş olurlar. 

İş yeri ziyaretlerinin yararlõ ve verimli olabilmesi için grup, ziyarete gitmeden önce, 
orada karşõlaşacaklarõ işler hakkõnda biraz tartõşmalõ, bilgi sahibi olmalõdõr. Ziyaret 
esnasõnda nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerinde durmalõ; neleri nasõl soracaklarõnõ 
belirlemelidirler. Eğer tehlikeli bir iş yeri ziyaret edilecekse, ne gibi sakõnma ve korunma 
önlemlerine dikkat etmeleri gerektiğini bilmelidirler. Gitmeden yeter süre önce iş yeri ile 
temas kurarak gerekli izni almalõdõrlar. Gittikleri zaman kime başvuracaklarõnõ ismen 
öğrenmelidirler. Okul müdürünün bu gezi için izni alõnmõş olmalõdõr. Gidiş gelişlerin nasõl ve 
ne çeşit araçlarla yapõlacağõ kararlaştõrõlmalõ; gerekli taşõtlar için ayarlamalar yapõlmalõdõr. 
Bu geziler için velileri de haberdar etmek yararlõdõr ve gerekir. Bazõ velilerin bu gezilere 
katõlmalarõ mümkündür. Gezinin yürütülmesinde bu velilerden de yararlanõlmalõdõr. 

Ziyaretten sonra, ziyarette elde edilen bilgiler ve gözlemler sõnõfta tartõşõlõp 
değerlendirilmeli ve gelecek ziyaretler için önerilir çõkartõlmalõdõr. Ziyaret yerine teşekkür 
mektubu yazõlmalõdõr. Mümkünse yöresel gazetelerde, ziyaretle ilgili haber yayõnlanmalõdõr. 
Bütün bunlarõ öğrencilerin yapmasõ düşünülmelidir. Sherttzer ve Peters (1965, s. 228), 
öğrencilerin, kendi meslekler dosyasõ için, ziyaret edilen işler ve iş yeri hakkõnda bir rapor 
hazõrlamalarõnõ tavsiye etmektedirler. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK - F.17/18 



14.   BÖLÜM 

REHBERLİK ÖRGÜTÜ VE PERSONEL 

Rehberlik faaliyetlerinin koordine edilmesi, planlõ ve verimli bir şekilde yürütülmesi 
için okulda bir rehberlik örgütüne ihtiyaç olacağõ aşikârdõr. Bu bölümde, bir rehberlik 
programõnõn organizesinde yapõlacak temel hazõrlõk faaliyetleri, örgütün şekli, programõn 
harekete geçirilmesi, personel ve rehberlik çalõşmalarõna õşõk tutacak ilkeler incelenecektir. 

REHBERLİK PROGRAMININ ORGANİZESİNDE TEMEL 
HAZIRLIK FAALİYETLERİ 

Rehberlik programõnõn organizesinde hazõrlayõcõ temel faaliyetlere geçmeden önce 
hemen belirtmek lâzõmdõr ki standart bir rehberlik programõ yoktur. Her okulda uygulanan 
rehberlik programõ, birçok bakõmlardan o okulun kendine özgü bir faaliyettir. Çünkü 
rehberlik; okul, öğrenci ve çevrenin ilgi, ihtiyaç ve imkânlarõna dayanõr. Bu ilgiler, ihtiyaçlar 
ve imkânlar, okuldan okula, öğrenciden öğrenciye, çevreden çevreye ve zamandan 
zamana değişeceğine göre, uygulanacak rehberlik programõnda da okula göre değişiklikler 
olacaktõr. 

1953 yõlõndan bu yana birçok okullarõmõzda rehberlik programõ organize edilme 
çabalan görülmüştür. Çoğu halde bu gayretler fazla ömürlü olmamõştõr. Rehberlik 
faaliyetlerinin organize bir faaliyet olarak yürütülememesinde birçok faktörlerin etkisi 
olmuştur. Humphreys, Traxler ve North (1960, s. 375), okullarda rehberlik programõnõn 
yerleşmesini engelliyen olumsuz faktörleri şöyle sõralamaktadõrlar: 

1.  Programõ oluşturan servisler ve fonksiyonlarõn sõnõrlan iyi belirlenmemiştir. 

2.  Sõnõrlan belirsiz bir programda birçok yerlerde aynõ faaliyetler başka başka 
kimseler tarafõndan tekrardan yapõlmõştõr. 
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3.  Yetki ve sorumluluk zinciri belirsiz kalmõştõr. 

4.  Gerek rehberlik servislerinde çalõşan personelin kendi aralarõnda, gerekse diğer 
eğitim hizmetleri personeli ile olan çalõşmalarõnda ilişkilerin şekli ve derecesi 
belirlenmemiş ve saptanmamõştõr. 

5.  Rehberlik işlerini üzerine alan personel arasõnda olabilecek kõskançlõk ve rekabet 
duygulan dikkate alõnmamõştõr. 

6.  Programla temasõ olacaklara program yeteri kadar duyurulma-mõş ve duyurma 
işine devam edilmemiştir. 

Bu faktörlere okullarõmõz için şunlarõ da eklememiz gerekir: O tarihlerde, okul 
çalõşmalarõnda rehberlik faaliyetleri için zaman, para ve personel ayrõlmamõştõr. Rehberlik 
programõ gerekli araç ve gereçlerden yoksun olmuştur. Müfredat programõnda rehberlik 
faaliyetlerinden bahsedilmekle beraber, her ders için haftada kaç saat harcanacağõ be-
lirtilirken, rehberlik faaliyetleri için zaman gösterilmemiştir. Hattâ öğretmenlerin rehberlik 
faaliyetleri için sarfettikleri saatler haftalõk çalõşma saatlerinden sayõlmamaktadõr. M. E. 
Bakanlõğõnca son yõllarda gösterilen gayretlerin, bu hatalarõ düzeltici yönde olduğu da 
burada hemen belirtilmelidir.1 Öğrencilerle mülakat, onlarõ tanõmak için test uygulamak, 
gözlemler yapmak, sõnõf öğretmenliği yapmak gibi faaliyetler, zaman ve planlama istiyen ve 
devamlõ olmasõ gereken gayretlerdir. Keza, danõşman, kayõt işleri, yazõşmalar, tasnif ve 
dosyalama, duyuru gibi birçok rutin işler için yardõmcõlara muhtaçtõr. Sonra, öğretmenlerin 
çoğu rehberlik konusunda pek fazla bilgi ve anlayõşa sahip olmadõklarõ (Bak: Kepçeoğlu, 
1974) için rehberlik programõnõ pek kabullenmemektedirler. Hattâ birçok okul müdürleri, bir 
öğretmenin veya müdür yardõmcõsõnõn danõşman olarak isimlendirilmesini, bu işlerin halline 
yeteceği kanõsõndadõrlar. Bir de, rehberlik programõ için görev-içi yetiştirme çalõşmalarõna 
girişilmeden işe başlanmaktadõr. Herkesin iyi niyetlerine rağmen, ne yapacağõnõ, ne zaman 
ve nasõl yapacağõnõ bilemedikleri için işler yürümez hale girmektedir. Rehberlik programõnõ 
denemekte olan okullarõmõzda yapõlan yeni bir incelemede, ulaşõlan vargõlar da, yukarõdaki 
fikirleri desteklemektedir (Bak:M.E. Bakanlõğõ PAK Dairesi, Değerlendirme Raporu, 1972). 

--------------------------- 
1 1974-75 ders yõlõnda rehberlik çalõşmalarõna ayrõlan saatin, öğretmenin normal ders yüküne 
sayõlmasõ fikri uygulama alanõna konmuştur. Bu, iyi bir başlangõçtõr. 
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İki yazar (Peters ve Shertzer, 1963, s. 82), bir rehberlik programõnõn şu dört temele 
dayanarak başlamasõnõ tavsiye etmektedir: 

1.  Öğrencilerin ne gibi rehberlik ihtiyaçlarõ vardõr? 

2.  Yeterli bir rehberlik programõnda temel servisler neler olmalõdõr? 

3.  Rehberlik programõnõn geliştirilmesinde öğretim üyeleri hangi noktalara ağõrlõk 
verilmesi eğilimindedir? 

4.   Rehberlik programõna karşõ öğretmenlerin tavõr ve tutumlarõ nedir? 

Okulunda rehberlik programõ organize etmeyi düşünen her yönetici ve her sorumlu 
bu noktalan dikkate almak durumundadõr. 

Standart bir rehberlik programõ olmamakla beraber, eğer kurulacak rehberlik 
programõnõn, zorlama bir faaliyet olmamasõ; aksine, okulun bünyesinden doğan tabiî bir 
faaliyet haline girmesi ve bunlarõn devam etmesi isteniyorsa, bazõ temel hazõrlõklarõn 
yapõlmasõ gerekir. Bu hazõrlõklar, aşağõda sõralanmõştõr. Bu hazõrlõklarõn, mutlaka aşağõda 
veriliş sõrasõna göre yapõlmasõ şart değildir. Hattâ bazõlarõ, diğer bazõlarõ ile beraberce 
yürür. 

1 � Anlayõş Birliğinin Sağlanmasõ: Rehberlik programõnõn organizesi ve çalõşmasõ, 
okulda bazõ temel noktalarda anlayõş birliğine ihtiyaç gösterir. Bu anlayõş birliği 
sağlanmadõkça, girişilecek faaliyetlerin anlamlõ ve devamlõ olabilmesi imkânsõzdõr. 
Rehberlik faaliyetleri, tek bir kişinin gayretiyle yürütülebilecek bir faaliyet grubu değildir, ilgili 
bütün şahõslarõn işbirliğini icap ettiren bir çalõşmadõr. Okul yöneticilerinin, velilerin ve 
çevredeki bütün kaynaklarõn işbirliğine ihtiyaç gösterir. O halde rehberlik için gerekli anlayõş 
birliğini, yani gerekli atmosferi hazõrlamak ve ilgili herkesin işbirliğini sağlamak, rehberlik 
programõnõn ilk temel taşõdõr. Son yõllarda, ülkemizde şurada burada girişilen rehberlik 
denemelerinin oldukça kõsa bir denemeden sonra başarõsõzlõğa uğramasõ, gerekli atmosfer 
ve işbirliği sağlanmadan işe girişilmiş olmasõndan ileri -gelmektedir. Sõnõf öğretmenleri, 
tepeden inme emirlerle yürütülmeye çalõşõlan rehberlik programlarõnõ desteklemezler. Hatta 
okul müdürlüğünce zorlanan programõn başarõsõzlõğa uğramasõnõ görmekten tuhaf bir zevk 
bile duyabilirler. Görülüyor ki gerekli görüş birliği sağlanmadan işe girişmek, rehberlik 
programõnõ daha başlangõçta başarõsõzlõğa mahkûm etmektedir. Eğer bu görüş birliği 
sağlanmamõşsa, planlõ rehberlik faaliyetlerine girişmemek daha hayõrlõdõr. Zaten 
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demokratik bir okul yönetimi, faaliyetlerini, öğretmen ve öğrencileriyle ortaklaşa planlayan 
veya onlarõn bilgi ve onayõnõ sağlayan bir okul yönetimidir. 

Rehberlik anlayõşõ üzerinde yapõlan bir araştõrmada, rehberlik çalõşmalarõnda başarõlõ 
olan ortaokullardaki yönetici ve öğretmenlerin rehberlik anlayõşlarõ, ortalama olarak, 
rehberlik çalõşmalarõnda başarõsõz olan okullarõnkinden daha yüksek bulunmuştur. 
(Kepçeoğlu, 1974). Bu araştõrmada, rehberlik anlayõşõnõ ölçmek üzere bir ölçek 
geliştirilmiştir. Rehberlik çalõşmalarõna başlayacak bir okul, hazõrlõk faaliyetlerine başlarken 
ve programõ harekete geçirme kararõndan önce bu aracõ uygulayarak aradaki gelişmeyi 
ölçebilir ve gelişmenin yeterli olup olmadõğõ üzerinde bir karara varabilir. 

Görüş birliğini ve işbirliğini sağlamak için bazõ faaliyetlere girişilebilir. Meselâ 
öğretmen toplantõlarõ yapõlarak yalnõzca rehberlik sorunlarõ tartõşõlabilir, öğrenci ihtiyaçlarõ 
ve problemleri üzerinde yapõlan tahlil ve inceleme bulgularõ tartõşõlabilir. Rehberlik 
çalõşmalarõnõn basan kazandõğõ okullardaki yaklaşõmlar ve faaliyetler gözden geçirilebilir. 

2 � Rehberlik Kurullunun Oluşturulmasõ: Bir kere rehberlik için gerekli atmosfer 
hazõrlandõ mõ, diğer faaliyetlerin organizatörü olarak kurulacak bir rehberlik kuruluna ihtiyaç 
vardõr. Bu kurul, genellikle, idare, öğretmen, öğrenci ve okul-aile birliği temsilcileri ile, bu 
işe ilgi gösteren bazõ kimselerden oluşur. Küçük okullarda, bütün öğretim üyeleri bu 
kurulun üyesidir. Temsilciler yoluyla kurulun oluşturulmasõ, ancak kalabalõk okullar için 
düşünülür. Esasen bu kurul, rehberlik örgütü ve programõ kesinleşinceye kadar görev 
yapacak geçici bir kuruldur. Bu kesinleşme hasõl olduktan sonra danõşma kurulu ma-
hiyetinde asõl bir kurul oluşturulur ki bu da rehberlik danõşma kurulu olur. Hazõrlõk 
devresindeki bu rehberlik kurulu, bütün organize işlerinin bir tek kişi üzerinde kalmamasõnõ 
sağlayacaktõr. Yani, zaten okulun diğer işleriyle dolmuş olan okul müdürünün omuzuna 
yeni bir iş daha yükletilmemiş olacaktõr. Bundan başka kurul, sorumluluklarõ, bünyesindeki 
temsilciler yolu ile, temsil edilen bütün zümrelere benimsetme kolaylõğõna sahiptir. Diğer bir 
ifadeyle, kurulun faaliyetleri, öğretmenler ve öğrenciler gözünde, bir tek şahsõn düşünce ve 
faaliyeti olmayacak, herkesin "ortak faaliyeti" haline girecektir. 

3 � İhtiyaç ve Problemlerin Saptanmasõ: Rehberlik programõ ve bu programõn 
ortak planlanmasõ, hayallere değil, somut olgulara, sap- 
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lanmõş kanõtlara dayanmak zorundadõr. Sonra, yukarda bahsetmiş olduğumuz gibi, 
rehberlik programõ, ihtiyaç ve imkânlara dayanõr. Aksi halde rehberlik programõ, okulda 
canlõlõk ve işlerliği olan bir program haline gelemez. 

İhtiyaç ve problemleri saptamak için öğrenci problem tarama listeleri kullanõlabilir. 
Okuldan ayrõlan öğrencilerin ve eski mezunlarõn neler yapmakta olduklarõ incelenebilir. 
Çevredeki meslek ve iş imkânlarõ taranabilir. Problem çocuklar incelenerek, okul ve 
çevredeki problem tipleri ve onlarõn özellikleri belirlenebilir. Okulda rehberlik mahiyetinde 
yapõlmakta olan faaliyetler ve rehberlik imkânlarõ olan servisler gözden geçirilebilir. Bu 
suretle elde edilen sonuçlar, yalnõz rehberlik programõna şekil ve yön vermekle 
kalmayacak, öğretmen, yönetici ve diğer ilgilileri, "bu problem için ne yapmalõ?" diye 
düşünmeye sevkedecek; onlarõ rehberliğin lüzumuna inandõracaktõr. Bu sebeple, elde edi-
len sonuçlan, öğretmenler kurulunda tartõşmak, olumlu sonuçlar sağlayan bir zarurettir. 

4 � Amaçlarõn Saptanmasõ: Rehberlik programõnõn hangi amaçlara erişmeye 
çalõşacağõnõn saptanmasõ, rehberlik faaliyetlerinin planlanmasõ ve rehberlik örgütünün 
kurulmasõnda temel noktalardan bir diğeridir. Ulaşõlacak amaçlarõn belirlenmesi, rehberlik 
programõna yön ve şekil verir. Bu sebeple, amaçlar, somut ve gerekçeli bir şekilde sap-
tanmalõdõr. Aksi halde, ilk heyecanla işe başladõktan kõsa bir süre sonra, faaliyetler kolayca 
bürokratik bir karakter kazanmaya başlayabilir veya ilk düşünüldüğü zamanki amaçlara 
hizmet etmekten uzaklaşabilir. Amaçlarõn saptanmasõ, hem faaliyetlerin yönlü ve devamlõ 
olabilmesi, hem mahiyetini değiştirmemesi, hem de saptanan hedeflere ulaşmadaki ba-
şarõyõ değerlendirme bakõmõndan lüzumludur. Bu son nokta, özellikle üzerinde önemle 
durulmasõ gereken bir noktadõr. Çünkü problemleri saptayõp tartõşarak rehberlik programõ 
için amaçlar ortaya konduktan sonra iş bitmiş değildir. Asõl faaliyet yeni başlamaktadõr. Bu 
faaliyetleri zaman zaman değerlendirmek, düşünülen (planlanan) hedeflere ulaşmadaki 
basan derecesini görmek ve elde edilen bulgulara göre faaliyetleri düzeltmek ve 
geliştirmek gerekir. 

Amaçlar, hayalî ve belirsiz olmaktan ziyade, eldeki imkânlar dikkate alõnarak somut 
bir şekilde ifade edilmelidir. Meselâ, "Bütün öğrencileri tanõmak" veya "iyi öğrenciler 
yetiştirmek" gibi belirsiz ifadeli amaçlardan kaçõnmalõdõr. Bunun yerine, eldeki personel, 
diğer imkânlar, ihtiyaç ve problemler düşünülerek daha realist ve somut amaçlar saptamak 
gerekir. Meselâ: 
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a) Öğretmenler ve danõşmanlarõn, öğrencilere daha iyi yardõm edebilmek için onlar 
hakkõnda bilmeye muhtaç olduklarõ bilgileri toplamak, 

b) Öğrenciler için bir toplu dosya sistemi geliştirmek ve öğrenciler hakkõnda toplanan 
bilgileri buraya kaydetmek, 

c) Rehberlikte grup faaliyetlerinden yararlanmak için öğrenci kol faaliyetlerini daha 
zengin bir şekilde organize ederek her çeşit öğrenci-cinin bu faaliyetlerden birine 
katõlmasõnõ sağlamak. 

d) Sõnõf öğretmenliklerini (sõnõf hamiliği), çocuklarõn ihtiyaç ve problemleriyle daha 
canlõ olarak ilgilenen birer kurum haline getirmek. 

e)  öğrenciler için bir danõşma   (yönteme)   servisi kurmak. 

f)  Sõnõfta kalma ve okulu terketme oranõm azaltmak. 

g) Testler ve benzeri araçlar kullanarak öğrencilerin özel kabiliyetlerini ve kişilik 
niteliklerini saptamak. 

h) Okulu bitirenlerden bir üst okula devam edenlerin oranõnõ artõrmak. 

õ) Öğretmenlerin rehberlik anlayõş ve tekniklerinde gelişmelerini sağlamak için bir 
görevli yetişme faaliyetleri programõ, hazõrlamak. 

Yukarda sõralanan bu amaçlar birer örnektir; amaçlarõn tamamõ değildir. Her okul 
kendi ihtiyaç ve problemlerine göre gerekli olan benzeri somut amaçlan saptar. 

5 � Gerekli İmkânlarõn ve Liderliğin Sağlanmasõ: Hiçbir program, lidersiz 
yürürlüğe konamaz. Rehberlik programõnõn da iyi bir şekilde yürütülebilmesi için, gerekli 
bilgi ve yeteneklere sahip bir baş danõşman'a (danõşman'a), bir lidere ihtiyaç vardõr. Bu 
liderin, karşõlaşõlan güçlüklerde yardõm edebilecek, rehberlik programõnõ bir bütün olarak 
koordine edebilecek durumda olmasõ gerekir. Küçük okullarda bu liderlik işi, çoğu kez okul 
müdürü veya müdür yardõmcõsõ üzerinde olabilir. Bu görevi müdür yardõmcõsõ üzerine aldõğõ 
takdirde, kendisinin mümkün mertebe diğer yönetim işlerinden kurtarõlmasõ lâzõmdõr. Hele 
disiplin komitesi başkanlõğõ gibi işler kendisine asla verilmemelidir. Rehberlik programõ 
lideri, gereken hallerde, disiplin komitesinde bir gözlemci olarak oturabilir fakat çocuklarõn 
gözünde, ceza veren bir organõn temsilcisi olarak belirmemelidir. Baş danõşman, program 
lideri olarak öğretmenler arasõndan seçilen bir kimse olursa, okulda kendisine müdür 
yardõmcõsõ statüsü verilmesi yararlõdõr. 

Eğer kasabada birkaç okul varsa, bütün okullarõn rehberlik programõnõ bir lider 
koordine edebilir. 
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Keza, rehberlik programõnõn etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bazõ araç ve 
kolaylõklarõn da sağlanmasõ icap eder. Meselâ, rehberlik işiyle uğraşarak bir kimsenin 
yalnõz rehberlik faaliyetlerine ayrõlacak zamana ihtiyacõ vardõr. O halde, diğer okul 
görevlerinden bazõlarõ, danõşman üzerinden alõnmalõdõr ki rehberlik işine daha çok zaman 
sarfedebilsin. Rehberlikte bazõ testlere ihtiyaç hasõl olabilir. Bu testlerin sağlanmasõ 
gerekir. Çevrede rehberlik için yararlanõlabilecek kaynaklarõn belirlenmesi ve bunlardan 
nasõl yararlanõlacağõnõn saptanmasõ gerektir. 

6 � Faaliyetlerin Muntazam Bir Plana Bağlanmasõ: Okullarõmõzda yer yer ve 
zaman zaman yapõlmakta olan birçok rehberlik faaliyetleri vardõr. Fakat bunlar bir plana 
bağlanmadõğõ için ömürsüz ve kararsõz olmaktadõr. Yukarda sözü edilen temel noktalar 
sağlandõktan sonra, girişilecek faaliyetler, zamanlan ve yerleri belirlenmek suretiyle bir 
plana bağlanmalõdõr. Kimin ne yapacağõ, ne zaman yapacağõ, nasõl hareket edeceği, ve 
hangi hedeflere varõlmaya çalõşõlacağõ kesin olarak bilinmelidir. Yani ders müfredat 
programõ gibi, okulun bir de yõllõk rehberlik çalõşmalarõ programõ olmalõdõr. Bu konu daha 
ayrõntõlõ olarak 15. Bölümde ele alõnmõştõr. Bir noktaya dikkat etmek icap eder: özellikle 
yeni işe başlanõrken, en çok ihtiyaç duyulan ve en basit olan sorundan başlamak uygun 
olur. Basit problemlerle uğraşõlarak görgü, ustalõklar ve güven kazanõldõkça daha karmaşõk 
problemlere doğru gidilebilir. Faaliyetler planlanõrken zaman, zemin, personel ve materyal 
imkânlarõ gözönünde tutulmalõdõr. Altõndan kalkõlamayacak işlere girişmek, bütün rehberlik 
programõ için olumsuz bir hava yaratõr. 

Yukarõda açõklanan temeller atõldõktan sonra rehberlik örgütünün şekli ve rehberlik 
programõnõn harekete geçirilme işi gelmektedir. Şimdi rehberlik örgütünün şekline 
geçebiliriz. 

REHBERLİK ÖRGÜTÜ 

Yukarda, bir okulun rehberlik programõ için gerekli temel faaliyetlerden bahsedilmiş, 
bir okulda rehberlik faaliyetlerinin olumlu sonuçlar alabilmesi, bütün kaynaklarõn işbirliğinin 
sağlanabilmesi için bu temel hazõrlõk faaliyetlerinin lüzumu belirtilmişti. Bu hazõrlõklara 
paralel olarak düşünülecek en önemli noktalar şunlardõr: 

1. Rehberlik örgütünün şekli, 

2. Gerekli personelin sağlanmasõ, 

3. Programõn harekete geçirilmesi. 
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Asõl amaç, rehberlik programõnõn işler bir hale gelmesidir. Programõ öyle bir şekilde 
organize edelim ve öyle elemanlarla idare edelim ki beklediğimiz iyi sonuçlar hasõl olsun. 
Ayrõ ayrõ bahisler gibi yazõlmõş bu üç nokta, uygulamada birbiri içindedir. 

REHBERLİK ÖRGÜTÜNÜN ŞEKLİ 

Rehberlik devamlõ ve sistemli bir faaliyettir. Aksi halde yapõlacak faaliyetler, 
tesadüflere kalacaktõr ki bugünkü rehberlik anlayõşõ ile, rehberlik olmaktan uzaktõr. Her 
devamlõ ve sistemli faaliyet gibi reh-berlik de örgütlenme ister. Rehberlik örgütünün şekli, 
daha ziyade, okulun içinde bulunduğu ihtiyaç ve şartlara göre olmak zorundadõr. Okulun 
eğitim anlayõşõ, sahip olduğu parasal kaynaklar, okuldaki öğrenci çeşitleri, rehberlik 
servisleri için yetişmiş eleman veya elemanlarõn mevcudiyeti gibi faktörler, öğütün şekli 
üzerinde rol oynayan faktörlerdir. 

Bir rehberlik örgütünün ana unsurlarõ   13-1. Şekilde gösterilmiştir. 

Şemada görüldüğü gibi rehberlik örgütü, esas itibariyle okul müdürünün yönetimi 
altõndadõr. 

Fakat okul müdürü bu fonksiyonu, baş danõşman ve rehberlik kuruluna terkeder. Baş 
danõşman, rehberlik alanõndaki özel bilgi ve ustalõklarõ dolayõsiyle, bütün rehberlik 
örgütünün koordinatörü, lideridir. Programda planlanan işlerin gerektirdiği sayõda danõşman 
ve/veya rehber - öğretmen, başdanõşmanõn yardõmcõsõdõr. Örneğin, her dersanenin bir 
rehber öğretmeni olabilir. Yahut da birinci sõnõflara bir rehber öğretmen, ikinci sõnõflara diğer 
bir rehber öğretmen, ilh... verilebilir. Çoğu kez programõn ilk uygulamaya konduğu yõl, az 
sayõda ve basit işler ele alõndõğõ gibi; rehberlik programõ, sõnõrlõ sayõda öğrencileri 
kapsamõna almalõdõr. Örneğin, yalnõz birinci sõnõflar ele alõnõr. Gelecek yõl program, yeni 
birinci sõnõflara da yayõlarak genişletilir. Bu demek değildi ki program dõşõnda kalan 
sõnõflarla meşgul olunmayacak. Faaliyetlerin asõl yoğunlaştõrõlacağõ alan, programõn teşmil 
edildiği sõnõflar olacak demektir. 



1   Okul idaresi temsilcisi, öğretmenler, öğrenci temsilcileri, okul-aile birliği temsilcisi, 
çevre temsilcisi ve baş danõşmandan oluşur. 
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Şemada görülen rehberlik kurulu, rehberlik programõnõn ana öğelerinden biridir. 
Çünkü bu kurul, bütün öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerine katõlmasõnõ ve sorumluluklarõn 
bütün öğretmenler tarafõndan "benimsenmesini sağlayan demokratik bir kuruluştur. Bu 
kurul, ya okul müdürünün bazõ rehberlik düşüncelerine dayanarak seçtiği veya öğretmenler 
kurulunun seçtiği öğretmen ve ilgililerden oluşur. Okul müdürü ve baş danõşman, bu 
kurulun doğal üyesidir, çoğu kez de baş danõşman, bu alandaki uzmanlõğõ dolayõsiyle 
rehberlik kurulunun başkanõdõr. Öğrenci ve okul - aile birliği temsilcileri de bu kurulda 
bulunur. Çevreden bazõ kimseler de bu kurula alõnabilir. Kurulun kolay çalõşabilmesi için 15 
kişiden fazla olmamasõna önem verilmelidir. Rehberlik "kurulu, danõşma fonksiyonuna 
sahiptir. Baş danõşman, bu kurulun icra makamõdõr. 

Şemada görülen örgüt, daha ziyade bir okulun içindeki örgüttür. Rehberliğin 
gerektirdiği uzman elemanlar ve özel araçlar düşünülürse, küçük bir okulun böyle bir işe 
girişememesi ihtimali vardõr. Bu takdirde, kent içindeki bütün okullar için 14-2. Şekilde 
gösterilen ortak "bir rehberlik örgütü kurma yoluna gidilebilir. Böylece aynõ eleman ve 
imkânlardan bütün okullarõn yararlanmasõ sağlanabilir. Böyle bir örgütte rehberlik kurulu, 
örgüte dahil bütün okul temsilcilerinden oluşur. Kentte, okul rehberlik faaliyetleriyle ilgili 
kurum temsilcilerinin de bu kurulda rol almalarõ, işlevsel yararlar sağlar; okullarla çevreyi 
birbirine yaklaştõrabilir. 

Yukarõdaki aynõ esaslardan   yararlanmak   suretiyle il çapõnda bir örgüt de kurulabilir. 
Buna il öğrenci Kişilik Hizmetleri Kurulu demek lâzõm gelir. 11 öğrenci kişilik hizmetleri 
kurulu, her seviyeden okul temsilcileri (öğretmen ve yöneticiler) ile toplumdaki ilgili kurum 
temsilcilerinden oluşur. Bu çeşitli kaynaklarõn temsilcileri, gençliğin yetiştirilmesinde çeşitli 
ilgi ve görüşleri yansõtacak ve çeşitli imkânlar sağlayacaktõr. Rehberlik kurulu yanõnda, 
eğitim müdürlüğünde oluşturulan öğrenci kişilik hizmetleri bürosu, bir okul veya kent 
rehberlik örgütüne oranla daha çok sayõda ve nitelikte yetişmiş eleman kullanabilme 
imkânõna sahiptir. Bu büro, ihtiyaca göre, ilk, orta dereceli ve meslek okullarõ olarak 
faaliyetini kõsõmlara ayõrabilir. 11 öğrenci kişilik hizmetleri örgütü, alt kademedeki ilçe ve 
okul rehberlik örgütleri için "bir yönetme organõ olmaktan ziyade bir danõşma ve yardõm 
organõ olacaktõr. 



 
14-2. Şekil:  Kaza veya bir kentteki rehberlik hizmetlerini koordine edecek 

örgüt şemasõ. 
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REHBERLİK PROGRAMININ ORGANİZESİNDE PRENSİPLER 

Rehberlik programõnõn dikkatle planlanmõş olmasõ ve tedricen gelişerek topyekûn 
eğitim faaliyetlerinin bir parçasõ haline gelmesi şarttõr. Program, şu ilkelere uygun olarak 
organize edilmelidir: 

1.  Rehberlik programõnõn gelişmesinde okul müdürü liderlik etmeli 

-ve programõn gelişmesini kendi sorumluluklarõ arasõnda görmelidir. 

2. Rehberlik programõ, amaç ve fonksiyon bakõmõndan, okulun tüm eğitim programõ 
ile ahenk içinde olmalõdõr. 

3. Rehberlik programõ, okul ve çevrenin ihtiyaç ve imkânlarõ çerçevesi içinde 
olmalõdõr. 

4. Programõn planlanmasõnda ve uygulanmasõnda bütün öğretmenler emek ve fikir 
sahibi olmalõdõr. 

5. Rehberlik programõnõn amaç ve faaliyetleri, kesin ve açõk bir şekilde saptanmalõdõr. 

6. Programõn uygulanmasõna, yeter derecede bilgi, hüner ve kişiliğe sahip elemanlar 
seçilmelidir. 

7. Programõn başarõ ile yürütülebilmesi için, zaman, yer, araç ve kitap gibi lüzumlu 
kaynak ve imkânlar sağlanmalõdõr. 

8. Program, öğretmenleri, rehberlik anlayõşõ, bilgi ve hünerleri bakõmõndan devamlõ 
surette geliştirmelidir. Yani bir de görev-içi yetiştirme çalõşmasõ olmalõdõr. 

Kõsaca özetlenecek olursa, rehberlik örgütünü 3 tip olarak görürüz: 1) Bir tek okul 
içinde rehberlik örgütü, 2) Bir şehirdeki okullarõn ortak rehberlik örgütü, ve 3) İl rehberlik 
örgütü. Hangi seviyede örgüt olursa olsun, mevcut ihtiyaç ve imkânlara uygun bir örgüt ol-
malõdõr. Örgüt, okulun topyekûn faaliyetleri içinde, diğer faaliyetlerle ahenk içinde ve onlarõ 
tamamlayõcõ nitelikte olmalõdõr. Faaliyetler, basitten başlayarak giderek gelişmelidir. 

REHBERLİK PROGRAMININ HAREKETE GEÇİRİLMESİ 

Rehberlik programõnõn hareket geçirilmesinde değişik bazõ yollar tutulabilir. (Peters 
and Shertzer, 1963, s. 94-96). Bir yol, rehberlik ve danõşma alanõnda yetişmiş bir kimseyi, 
okul bünyesinde görevlendire- 
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rek rehberlik programõnõ onun başlatmasõnõ istemektir. Bu suretle birçok faaliyetler tedricen 
başlayacak, danõşman'õn yükü arttõkça yanõna yeni yardõmcõlar verilecektir. Bu şekilde 
program genişleyecek ve diğer öğretmenler bu faaliyetlerin etkisini gördükçe programa 
daha çok bağlanacaklar ve yardõmcõ olacaklardõr. Fakat bu alanda yetişmiş elemanõ, 
bulmak sõkõntõsiyle karşõlaşmamõz şimdilik çok muhtemeldir. Bir de, bu yolun başarõsõ, 
danõşman'õn bu işi akõllõca ve ustalõkla yürütebilmesine bağlõdõr. 

Diğer bir yol, özellikle kalabalõk okullarda veya kent içinde bir seviyedeki okullar için 
bir rehberlik işleri âmiri (veya koordinatör danõşman) atamaktõr. Böyle bir âmirin resmî 
hüviyeti olduğu için, birçok gerekli incelemeleri ve temaslarõ daha rahatlõk ve yetki ile 
yapacaktõr. Fakat böyle bir makam, süratle hareket edip ayrõ ayrõ okullarda veya okul 
binalarõnda rehberlik faaliyetlerini hemen başlatamazsa, programõn gerçekleşme ihtimali 
çok zayõflayacaktõr. Rehberlik işleri amirliği makamõndaki kimse, danõşma işlerinden çok bu 
işlerin organizesi ve yönetimiyle uğraşacağõ için, hem rehberlik alanõnda uzman bir kimse 
olmasõ, hem de iyi bir yönetici olmasõ gerekmektedir. Böyle bir elemanõ bulmak, birinci 
yolda olduğu gibi, şimdilik çok zor olabilir. Keza,, böyle bir başlama tepeden inme bir 
başlama olacaktõr ki öğretmenlere rağmen bir başlayõş olabilir. 

Üçüncü yol, rehberlik anlayõşõna sahip bir okul müdürünün, bu-işi üzerine alarak, 
gerekli liderliği yapõp faaliyetleri organize etmesidir. Okul müdürlüğünün yetkisi bu yolun bir 
avantajõdõr, fakat müdürün diğer yönetim işlerine zamanõ kalmamasõ çok mümkündür. Bu 
bakõmdan müdürün, yöneticilik rolü ile rehberlik organizatörlüğü rolü birbirini engelliyebilir. 
Esasen rehberlik alanõnda yetişmiş bir okul müdürümüzün olmasõ henüz beklenemez. Yani 
muhtemelen okul müdürünün sempatisi ve hevesi, program için büyük bir kazanç ve 
destektin. 

Dördüncü bir yol da, okul öğretmenlerinden oluşan kurul ve komiteler yoluyla 
başlatmaktõr. Tecrübeler göstermiştir ki bu yol, en etkili yoldur. 

Okul müdürü okulda rehberlik imkânlarõnõ araştõrmak üzere bir kurul oluşturur. Bu 
kurul, plânlõ ve sistemli bir şekilde toplanõp çalõşmalõdõr. Kurul, gerekli gördüğü hallerde 
öğrenci ve veli temsilcilerini ve çevreden bazõ kimseleri de bünyesine alabilir. Ama özellikle 
Başlangõçta, bu temsilcilerin, gerektikçe fikir ve görüşlerine başvuru- 
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lacak davetliler olmasõ tercih edilmelidir.   Komitenin daimi üyesi olmalarõ,  toplanmalarõ 
zorlaştõrabilir,  çalõşma hõzõm düşürebilir. 

Öğretmenlerimiz komiteler halinde çalõşmaya alõşkõn olmayabilir. Takat okul 
müdürünün desteği ile buna çabucak alõşabilirler. Bu çalõşmalar, öğretmenler için de 
yetiştirici bir faaliyet olacaktõr. 

REHBERLİK KURULU 

Özellikle rehberlik örgütünün kurulup işlemeye başlamasõnda Rehberlik Kurulunun 
önemi büyüktür. Çünkü esas itibariyle danõşma (istişarî) fonksiyonu olan bu kurul, rehberlik 
programõ asõl şeklini bulup harekete geçinceye kadar icra rolüne sahip bir kuruldur. 

Rehberlik faaliyetleri için zaman ve ortamõ uygun gören bir okul müdürü, ilk iş olarak 
bir rehberlik kurulu oluşturur. Kurulun oluşturulmasõ çeşitli şekillerde olabilir. Gönüllülerden 
oluşabileceği gibi, okulun büyüklüğüne göre, öğretmenlerden veya öğretmen temsilcile-
rinden meydana getirilebilir (Mortensen ve Schmuller, 1966, s. 141). Bu kurulu oluşturan 
okul müdürü, kurul üyelerini, tecrübe, tahsil, ilgi ve mevkileri bakõmõndan rehberlik programõ 
için en uygun olan öğretmen veya kişilerden seçmeye dikkat eder. Eğer okulda, özel olarak 
yetiştirilmiş bir danõşman yoksa, mevcutlar içinde rehberlik çalõşmalarõna en yatkõn, öğrenci 
ve öğretmenlerle iyi iletişim içinde olan ve öğrenip gelişmeye çok istekli bir öğretmeni 
kafasõnda peyliyerek rehberlik kuruluna alõr. 

Rehberlik kurulu üyelerinin sayõsõ, kurulun etkili bir şekilde çalõşabilmesi için çok 
kabarõk olmamalõdõr. 5 ilâ 13 arasõnda olmasõ en uygundur. Kalabalõk kurullarõn 
toplanmasõnda, yer ve zaman bakõmõndan güçlükler çõkabilir. Sonra, kalabalõk kurullarda 
bir konunun tartõşõlõp karara bağlanmasõ, daha çok zamana lüzum gösterebilir. Tabiatiyle 
öğretmen kadrosu 8'i geçmeyen okullarda, bütün öğretmenler, rehberlik kurulunun 
üyesidir. 

Rehberlik kurulunun fonksiyonunu şöylece  sõralayabiliriz: 

1. Rehberlik açõsõndan okulun ihtiyaç ve problemlerini gözden geçirir; bunlarõn somut 
olarak belirlenmesi yollarõnõ arar. 

2. Bir kurul olarak kendisinden beklenenleri saptar. Yani kendisine düşen işleri 
tartõşõp plânlar. 
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3. Mevcut ihtiyaç ve imkânlara göre inceleme komitelerinin kurulmasõnda, okul 
müdürüne yardõm eder. 

4. İnceleme komitelerinin çalõşmalarõnõ muntazam izler, gerekli tavsiyelerde bulunur 
ve komite faaliyetlerini koordine eder. 

5. Kendi faaliyetlerini ve inceleme komitelerinin faaliyetlerini, zaman zaman öğretmen 
kuruluna duyurur. Öğretmen kurulunun önerilerini alõr. 

6. İnceleme komiteleri çalõşmalarõnõ bitirdikten sonra, bütün komite raporlarõnõ 
özetliyen bir rapor hazõrlayarak öğretmenler kuruluna-götürür. 

7. Havale edilen rehberlik programõ ile ilgili ilke ve politika problemlerini inceleyip 
tavsiyelerde bulunur. 

8. İnceleme komitelerinin elde ettikleri sonuç ve yaptõklarõ tavsiyeler ve diğer 
tartõşmalar õşõğõnda, rehberlik örgütünün şeklini ve yönetimini saptayarak uzun süreli bir 
plâna bağlar. 

9. Rehberlik programõ için gerekli personelin seçiminde okul müdürüne yardõm eder. 

Bu noktada rehberlik kurulu,  icra fonksiyonunu tamamlamõş olur. 

İNCELEME KOMİTELERİ 

Rehberlik kurulunun fonksiyonundan anlaşõlacağõ gibi, okul müdürünün atacağõ ikinci 
adõm, kurulun belirlediği ihtiyaçlara göre inceleme komitelerini (veya alt-komiteleri) 
oluşturmaktõr, inceleme komiteleri, rehberlik programõ için en uygun şeklini inceleyip rapor 
halinde rehberlik kuruluna bildirir. 

İnceleme komitelerine alõnan öğretmenler, özel yetişme alanlarõ ve ilgilerine göre 
seçilir. Belki de okul müdürü, komitelerin oluşturulmasõndan önce, inceleme komitelerini bir 
kâğõda yazarak öğretmenler arasõnda dolaştõrabilir. Her öğretmen, ilgi duyduğu ve en çok 
yararlõ olabileceği komiteye kendi adõnõ yazar. 

Komiteler, başlangõçta çalõşma hedeflerini ve plânlarõnõ kararlaştõrdõktan sonra, 
muntazam aralõklarla ilerlemelerini rehberlik kuruluna bildirirler. 



261 

Oluşturulacak inceleme komiteleri şunlar olabilir: öğrenciyi tanõma komitesi, Öğrenim 
ve mesleklere ait bilgi ve malzeme toplama komitesi. Ders programõ ve sõnõf öğretmeninin 
rehberlik imkânlarõ komitesi, Ev, okul ve çevre ilişkileri komitesi, Yerleştirme ve sonucu -
izleme komitesi. Görev-içi yetiştirme komitesi, Duruma alõştõrma komitesi. Öğrenci kollan 
komitesi, Sõnõf öğretmenliği komitesi, vb. 

Bu komitelerin isimlerinden de anlaşõlacağõ gibi, bazõlarõnõn doğa? üyeleri vardõr. 
Meselâ kütüphaneci veya kütüphaneyi idare eden Öğretmen, öğrenim ve mesleklere ait 
bilgi toplama komitesinin doğal üyesidir. Kütüphanedeki ilgili kitaplarõn listesini çõkartabilir, 
öğrenim ve-mesleklerle ilgili yayõnlan, kütüphanenin ayrõ bir tarafõnda toplayõp kolayca 
kullanõlabilecek bir hale getirebilir. Keza öğretmenler için bir meslek kütüphanesi 
düzenleyebilir. Okul müdürü veya bir müdür yardõmcõsõ da Ev-okul-çevre ilişkileri 
komitesinin doğal üyesidir. Çünkü,, yönetici olmasõ, ona, çevreye karşõ okulu temsil etme 
yetkisi vermektedir. Keza, ev-okul-çevre arasõnda iyi bir ilişki kurmak, müdürün, zaten belli 
başlõ sorumluluklarõndan biridir. 

Öğrenciyi tanõma komitesi, öğrenciyi tanõmak için okulda mevcut kayõtlan ve varsa 
bunlarõn eksiklerini tamamlama yollarõnõ inceler. Bir toplu dosya geliştirir. Test programõnõ 
planlayabilir, öğrenciyi tanõmak için çeşitli teknikleri gözden geçirerek gerekli önerileri 
yapabilir. Danõşman olarak görevlendirilecek kişi bu komitede çok verimli olabilir. 

Rehberlik programõnõ harekete geçirmede okul müdürünün atacağõ üçüncü adõm, 
bütün rehberlik programõnda liderlik edecek baş danõşmanõ atamaktõr. Rehberlik kurulunun 
çizdiği plâna göre, baş danõşmana yadõm edecek rehber öğretmenleri seçer. Bu bahis, tek 
başõna ele alõnabilecek önemde bir konudur. 

Bundan sonra Okul Müdürünün önemli bir sorumluluğu daha vardõr: Rehberlik 
programõnõn yürürlüğe konup etkinliğe kavuşmasõnda gerekli olan araç - gereçler için okul 
bütçesinde bir bölüm, okul eğitim -öğretim programõnda zaman ve okul binasõ içinde 
mekân sağlanmasõ gerekmektedir. 

Bir rehberlik programõnõ harekete geçirmede atõlacak adõmlan kõsaca özetleyecek 
olursak, diyebiliriz ki ilk sorumluluk okul müdürüne düşmektedir. Okul müdürü, rehberlik 
kurulunu teşkil eder, inceleme komiteleri kurar, rehberlik programõ için gerekli personeli 
seçer, ve gerekli araç gereç, zaman ve mekânõ sağlar. 
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REHBERLİK PROGRAMINDA PERSONEL 

Rehberlik pogramõnõn basan derecesi, onu yönetenlerin güçlülük derecesine sõkõ 
sõkõya bağlõdõr. Bu sebeple okul müdürü rehberlik programõnõn başõna getireceği lideri 
seçerken etraflõ düşünmek zorundadõr. 

Bundan başka düşünülecek iki önemli husus daha vardõr ki seçilen .şahsa rehberlik 
faaliyetlerini yürütmesi için ders pogramõnda zaman ayõrmak ve rehberlik programõ için 
okul bütçesinde yer ayõrmaktõr. 

Rehberlik programõ uygulamalarõndan elde edilen görüşlere göre her 200-300 
öğrenciye bir danõşman olmasõ lâzõm gelmektedir. Yani 250 mevcudu olan bir okula, 
zamanõnõ bütünüyle rehberlik faaliyetlerine "veren bir danõşman lâzõmdõr. Bu orana göre 
okulda bir saat için danõşmana 40 öğrenci düşmektedir. Bu noktada özellikle belirtmemiz 
lâzõmdõr ki verilen bu oran, diğer öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerinden uzak kalacaklarõ 
anlamõna gelmemelidir. Bir kere rehberlik programõnõ idare edecek şahsõn (baş 
danõşman'õn) da öğretmen olarak 4-8 saate kadar ders okutmasõ yararlõdõr. Sonra, 
öğretmenlerin yardõmõ olmadan baş danõşman'õn bütün öğrencilerle uğraşabilmesi 
imkânsõzdõr. Yukarda verilen oran dahilinde öğretmenler (sõnõf - öğretmenleri), okul saatinin 
bir kõsmõnõ rehberlik faaliyetine ayõrõr. 

Genel Olarak Bir Danõşmanda Araşõlacak Nitelikler: 

Rehberlik programõnõ basan ile yürütebilecek bir kimsede aranan "belli başlõ nitelik 
gruplarõ şunlardõr: öğrenim ve eğitim, tecrübe ve "kişilik. 

Danõşman, hele baş-danõşman, esas itibariyle bir psikologdur. {Brammer, 1968). Baş-
danõşmanlõk yapacak bir kimse, üniversite seciyesinde bir öğrenim görerek ruh sağlõğõ, 
insan gelişimi, müfredat programõ, eğitim felsefesi, çocuk psikolojisi, test ve ölçme tekniği, 
araştõrma metotlarõ, öğrenme psikolojisi, kişilik gelişimi, anormal psikoloji, sosyoloji, 
ekonomi, iş yasalarõ ve problemleri alanlarõnda ders görmüş olmalõdõr. Bu genel 
öğrenimden sonra en az bir yõl ihtisasa girerek rehberliğin prensipleri ve uygulamasõ; 
bireyin incelenmesi; öğrenme, mesleklere, sosyal ve ekonomik duruma ait bilgiler; 
danõşma teori, teknik ve uygulamasõ; rehberlik programõnõn yönetimi; ve araştõrma 
teknikleri alanlarõnda çalõşmalar yapmalõdõr. Yeni gelişmelere açõk olmalõdõr (Bak: Amer. 
Per. Guid. Ass. 1961; Cowley, 1936; Mathewson, 1965; Willey ve Andrew, 1955; Roeber, 
Smith ve Erickson, 1955, 4. Bölüm; Peters ve Shertzer, 1963, s. 127-134 ve 144-147; 
Brewster. 1960). 
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Danõşman olacak öğretmenler, öğrencilerin ve iş dünyasõnõn problemlerini yakõndan 
görerek öğrenmesi için hiç değilse iki yõl öğretmenlik yapmõş olmalõ, öğretmenlik ve 
rehberlik dõşõnda çeşitli işlerde görgüler kazanmalõdõr. Bir araştõrma (Peterson ve Brown, 
1968), öğretmenlik tecrübesi olan danõşmanlar ile olmayanlarõn rehberlik faaliyetlerindeki 
etkileri arasõnda, meslekî bilgileri toplama ve kullanma hususu hariç, bir fark bulamamõştõr. 
Ama, bu hüküm, danõşmanlarõn kendi görüşüne dayanmaktadõr. Gerçek verimlilikleri, 
kendilerinin kendi görüşlerinden farklõ olabilir. Bu konudaki literatür, daha çok, öğretmenlik 
tecrübesinin olmasõ yönündedir. 

Rehberlik, öğretmen, öğrenci ve velilerle ilişki kurmayõ gerektiren, yani beşerî ilişkilere 
dayanan bir iştir. O halde danõşman'õn bu ilişkileri iyi bir şekilde kurabilecek ilgi ve kişilik 
özelliklerine sahip olmasõ gerekir. Danõşman'õn çevredeki kuruluşlarda ve faaliyetlerde rol 
alan, heyecansal bakõmdan olgun ve istikrarlõ, ev hayatõ düzenli, sarhoşluk ve saire gibi 
kötü huylan bulunmayan bir kimse olmasõ lâzõmdõr. Aynõ zamanda giyiniş, görünüş, sağlõk 
ve hareketleri bakõmõndan da danõşman'õn incelenmesi icap eder. Baş-danõşman, bireye 
önem veren, hoşgörülü ve açõk fikirli olmalõdõr. (Bak: US Off. of. Ed., 1949; Froehlich ve 
Spivey 1949; Kremen, 1951). 

Tabiatiyle, bu şartlarõn hepsine sahip birini el altõnda buluvermek imkânsõzdõr. Hele 
küçük okullarda müdür, baş-danõşmanõ mevcut öğretmenler arasõndan seçmek zorundadõr. 
Bu takdirde şu ölçü kullanõlabilir. Seçilecek bu öğretmende şu sorularõn cevaplan 
aranmalõdõr. 

1.  Öğrencilerin sevdiği ve dertlerini açtõğõ bir öğretmen midir? 

2. Zaten bazõ rehberlik faaliyetlerini yapmakta olan ve rehberlik faaliyetlerini üzerine 
almaya arzulu bir öğretmen midir? 

3. Okuyarak, kurslara katõlarak kendini geliştirebilecek kabiliyette ve buna istekli bir 
öğretmen midir? 

4. Öğretmen ve öğrenciler arasõnda, çevrede saygõ kazanacak karakter ve 
alõşkanlõklara sahip bir öğretmen midir? 

Okul Müdürünün Fonksiyonu: 

1. Rehberliğin önem ve lüzumuna inanõr ve programõ şahsen destekler. 

2.  Rehberlik programõ için en uygun kişiyi seçer. 

3.  Rehberlik kurulunu kurar. 
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4.   Bütün öğretmenleri rehberliğin lüzumuna inandõrõr ve faaliyetlerine karşõ 
ilgilendirir. 

5.   Okul içindeki bütün kaynaklan,   rehberlik programõm destekleyecek şekilde 
koordine eder. 

6.   Rehberlik faaliyetleri için parasal imkânlarõ sağlar. 

7.  Rehberlik programõnõn,  bütün personelin işbirliğiyle ortaya çõkarõlmasõnõ ve 
yürütülmesini sağlar. 

8.   Psikolojik danõşma faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplu dosyalarõn muhafaza 
edilmesi için yer sağlar. 

9.   Okul programõnõ,   her öğrencinin danõşma servisinden yararlanabileceği şekilde 
düzenler. 

10.   Rehbere,   rehberlik faaliyetleri için zaman sağlar. 

11. Okul müfredat programõnda öğrenci ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmek için mümkün 
değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmaya çalõşõr. 

12. Öğrenci kol faaliyetlerinin gelişmelerini sağlar. 

13. Rehberlik programõnõn değerlendirilmesini sağlar. 

14. Görev-içi yetiştirme faaliyetlerini sağlar. 

15. Toplu dosya sisteminin kurulup devam etmesini sağlar. 

16. Fazla mesai için rehber (veya rehberlere)  parasal karşõlõk tanõr. 

17. İyi bir okul-ev-çevre ilişkileri kurar (Bak: Brooks ve Kaplan, 1961; Dugan, 1951; 
Roeber et al., 1955, s. 29-30; Peters ve Shertzer, 1963, s. 118-122). 

Baş - danõşman'õn Rolü : 

Bütün rehberlik programõnõn lideri olan baş-danõşman : 

1.   Uygun bir rehberlik programõ geliştirir ve koordine eder. 

2.   Okulun test programõnõ ayarlar,   bazõ testleri   uygular,   değerlendirir ve 
öğretmenlerin hizmetine sunar. 

3.   Çevredeki kurum ve kaynaklarla işbirliği yapar,   bazõ vakalarõ ilgili kurumlara 
gönderir;   velilerle görüşür, 
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4. Vaka incelemelerini hazõrlar, vaka konferanslarõna katõlõr ve klinik yöntemleri yapar. 

5.   Öğretmenlerin ve danõşmanlarõn havale ettiği vakalarõ yönetir. 

6.   Okuldaki grup faaliyetlerini ayarlar ve denetler. 

7. Öğrenim ve mesleklere ait bilgi ve materyal toplar, öğretmen ve öğrencilerin 
hizmetine hazõr tutar. 

8.   Öğrencilerin bir işe veya okula yerleştirilmeleriyle uğraşõr. 

9. Okula gelen öğrencilerin geldiği okullar ile mezunlarõn gittiği okullar arasõnda 
bağlantõ kurar. 

10. Çeşitli araştõrmalarõ idare eder; sonuçlan yorumlayarak ilgililerin istifadesine hazõr 
tutar. 

11. öğrencileri daha iyi anlõyabilmelerinde öğretmenlere yardõm eder. 

12. Görev-içi yetiştirme faaliyetlerinde okul müdürüne yardõm eder. (Bak: Smith, 1951, 
s. 261-270; Roeber et al., 1955, s. 30-31; Peters ve Shertzer, 1963). 

Rehber - öğretmenin Fonksiyonu (Sõnõf - Öğretmeni): 

Okul baş-danõşmanõ veya danõşmanõn yanõnda çalõşacak olan rehber-öğretmenden 
de yukarda belirtilen islerin çoğu istenir. Genel olarak 40-60 öğrenciden sorumludur. 
Rehberlik alanõndaki yetişmesi sõnõrlõ olduğu için, yetkisi dõşõna çõkan vakalarõ, danõşman'a 
veya baş -danõşmana havale eder. öğrencilerle olan grup faaliyetlerinin çoğunu, yürütür, 
öğrencilerini inceler, dosyalarõnõ tutar, gücü içinde kalan, yöntemleri yapar ve bütün 
rehberlik faaliyetlerinde danõşmanla yakõn işbirliği yapar. Rehberlik anlayõş ve 
tekniklerindeki yetkisini artõrmak için gerekli çalõşmalarõ yapar ve yeni gelişmeleri izler (Bak: 
Smith, 1961, s. 270-275; Roeber et al., 1955, s. 30). 

Danõşmanlarõn görev ve nitelikleri konusunda 10. Bölümün Danõşma Servisi bahsi 
burada tekrar gözden geçirilmelidir. 

Öğretmenin Rolü: 

Öğrencilerle yakõn temasõ olan bir kimse olarak öğretmen, rehberlik faaliyetlerinde 
önemli bir mevki işgal eder. Rehberlik programõnõn 
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taşarõ derecesi, onun katõlma ve işbirliğine bağlõdõr. Rehberlik alanõnda -özellikle yetişmiş 
olmamakla beraber, etkili bir şekilde yardõm edebileceği taraflar vardõr. Her şeyden önce 
rehberlik programõnõn dayandõğõ felsefeyi anlayõp bütün kalbiyle desteklemesi, programda 
öğretmenin sağlayacağõ faaliyetlerin temelini teşkil eder. Rehberlik programõnda genel 
olarak öğretmenden şunlar beklenir (Bak: Smith, 1951, s. 273-275; Roeber et al., 1955, s. 
31; Traxler ve North, 1966, 16. Bölüm): 

1. Öğrencilerini gözlemler ve onlarõ bireysel olarak anlamaya çalõşõr. 

2. Öğrenci hakkõnda bilgi toplanmasõna yardõm eder. 

3. Öğrenciyi tanõma fişlerini en son durumu gösterecek şekilde canlõ tutar. 

4. İncelenen bir öğrenci hakkõnda danõşman'õn ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamaya 
çalõşõr. 

5.  öğrencilerin velileriyle görüşür. 

6. öğrencilerdeki sosyal, heyecansal veya akademik problemlere karşõ uyanõk olur ve 
öğrencilerin onlarõ çözümleyebilmeleri için tedbirler alõr. 

7. Grup rehberliği tekniğinden yararlanarak ve basit yöntemeler yaparak öğrencilerin 
bir bütün olarak gelişmesini sağlar. 

8. Kendi yetkisi dõşõna çõkan problemleri rehber-öğretmene, danõşmana veya baş-
danõşmana gönderir. 

9. Öğrencisi için diğer öğretmenlerle, danõşmanla ve lüzumunda çevredeki 
kurumlarla temasa geçer. 

10. Öğrencinin gelişmesini değerlendirir ve kaydeder. 

11. Öğrenim ve mesleklere ait bilgilerin toplanõp öğrencilere duyurulmasõnda baş-
danõşmana yardõm eder; okuttuğu dersin ilişkili olduğu mesleklere öğrencinin dikkatini 
çeker. 

12. Öğrencilerinin, kendi kabiliyet ve imkânlarõnõ anlayarak realist planlar yapmalarõna 
yardõm eder. 

13. Kol faaliyetleri, geziler, temsiller gibi çeşitli rehberlik faaliyetlerinde rol alõr. 

14.  Rehberlik komitelerinde hizmet eder. 

15.  Görev-içi yetiştirme faaliyetine katõlõr. 
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REHBERLİK PROGRAMININ DAYANACAĞI BAZI 
TEMEL ANLAYIŞLAR 

Kitapta buraya kadar olan tartõşma ve açõklamalardan çõkartõlabilecek bazõ temel 
anlayõşlar veya kavramlar vardõr. Rehberlik faaliyetlerine yön veren ve õşõk tutan temel 
anlayõşlara veya kavramlara burada topluca bakmak yararlõ olacaktõr, özellikle rehberliğin 
tarifi, mahiyeti, çeşitleri, servisleri, teknikleri, örgütü ve personeli gibi çeşitli yönleri 
inceledikten sonra, bu faaliyetlerin dayanacağõ temel anlayõş ve kavramlarõn birarada 
görülmesi, rehberlik programõnõn daha iyi anlaşõlmasõna yardõm edecektir. Bunlara, temel 
prensipler de diyebiliriz. Şimdi önemli gördüğümüz bu anlayõş ve kavramlara geçebiliriz. 

1. Rehberlik programõ, okulun eğitim programõnõn bir parçasõ ve onun bütünleyicisidir. 
Genel olarak, okul programõ, öğrencinin her cephesi ile en yüksek derecede gelişip 
olgunlaşmasõna yardõm etmelidir. Bu maksatla, okul programõnõn bir cephesinde yapõlan bir 
faaliyet, lüzumsuz yere bir başka cephesinde de tekrar edilmemelidir. Rehberlik faaliyetleri, 
eğitimin ulaşmaya çalõştõğõ amaçlarla öğrenciye yardõm ederek eğitimin ayrõlmaz bir 
parçasõ olmaktadõr. O halde rehberlik programõ, öğretim faaliyetlerinden ayrõ bir tarafta, 
soyut bir halde kalmamalõdõr. Bunun için okuldaki bütün faaliyetlerin koordine edilmiş 
olmasõ lâzõmdõr. 

2. Rehberlik programõ, okul içinde ve dõşõndaki bütün kaynak ve imkânlardan 
yararlanmaya çalõşõr, öğrenci, yalnõz okulun değil, ev ve toplumun ortak sorumluluğudur. 
Okul rehberlik programõ, okul içi ve okul dõşõ bütün kurum ve imkânlar arasõnda «bir işbirliği 
ve ahenk kurarak öğrencinin gelişmesine hizmet etmelidir. Bu kaynaklar, okul doktoru, 
öğretmenler, okul ve halk kütüphaneleri ve kütüphanecileri, iş adamlarõ, resmî ve özel 
bütün daireler, yardõm kurumlan, hastaneler ve benzerlerinden oluşur. Rehberlik programõ, 
bunlarõn gerekenlerinden gerektiği zaman yardõm sağlõyabilecek bir durumda olmalõdõr. 

3. Rehberlik servisleri her öğrenciye erişmeyi hedef tutar. Rehberliğe ihtiyacõ olan 
yalnõz birkaç "tembel" öğrenci veya "problem çocuk" değildir. Sayõlan çok olmõyan bu tip 
problem öğrencilere de yardõm edilmesi lâzõm geldiği gibi, bir kenarda sessiz oturan, hiçbir 
şeye karõşõp hiçbir istekle bulunmõyan öğrencinin, üstün yetenekli öğrencinin, vasat fakat 
kendine bir hayat planõ hazõrlamakla uğraşan bir öğrencinin de rehberliğe ihtiyacõ vardõr. 
Hiçbir öğrencinin dikkatten 



268 

kaçmamasõ için, rehberlik programõnda, her öğrencinin hiç değilse her dönem bir defa 
rehber-öğretmenle veya danõşmanla görüşmesi planlanmalõdõr. 

4. Her öğrenci için bir kişisel dosya (toplu dosya) tutulmasõ ve "birey hakkõnda bilgi 
toplanmasõ, rehberliğin temelidir. Etkili bir rehberliğin yapõlabilmesi, birey hakkõnda 
toplanmõş objektif ve lüzumlu bilgilere dayanõr. Bu bilgilerin õşõğõ altõnda bireyin gelişme 
hikâyesi doğru olarak görülebilir ve problemler gerçek mahiyeti ile belirlenerek yardõmda 
bulunulabilir. Böyle bir bilginin toplanmasõ ise devamlõ bir iştir. Uzun zaman ve dikkatli bir 
emek mahsulü olacak bu bilgiler, çocuğun toplu dosyasõnda muhafaza edilmelidir. Aksi 
halde çocuk hakkõnda elde edilmiş birçok kõymetli bilgi zamanla unutulur, kaybolur veya 
yanlõş anlam kazanabilir. 

5. Rehberlik, devamlõ ve topyekûn bir iştir. Yalnõz meslek seçimi, okul veya sağlõk 
durumunun düzeltilmesi hususunda yardõm yapmakla rehberlik işi tamamlanmõş olmaz. 
Birey devamlõ olarak gelişmekte olan karmaşõk bir varlõktõr. Bu varlõğõn her gelişme 
aşamasõnda yeni problemleri olacaktõr, öğrenci her ihtiyaç alanõnda ve devamlõ olarak reh-
berliğe lüzum gösterir. 

6. Meslek ve öğrenim imkânlarõna ait yayõnlar ve diğer kaynaklardan elde edilen 
bilgiler, okulda, öğrencilerin istifadesine hazõr bulundurur, öğrenci, seçeceği meslek ve okul 
hususunda bazõ olgu ve bilgilere ihtiyaç hissedecektir. Okul rehberlik servisi bu bilgileri 
verebilecek kitaplarõ, broşürleri ve istatistikleri öğrencinin istifadesine hazõr bulundurmalõ ve 
bu kaynaklarõn varlõğõnõ duyurmalõdõr. 

7. Bireysel rehberlik ve grup rehberliği için okul programõnda zaman ayrõlmasõ gerekir. 
Yeni gelen öğrencilerin okulu tanõmalarõna yardõm edecek duruma alõştõrma faaliyetleri, 
problemli öğrencilerin terapiye gelip gidebilmeleri, öğrenci kabiliyetlerinin testlerle tesbiti ve 
saire rehberlik faaliyetleri için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin haftalõk ders dağõtõm 
cetvelinde ayrõlmõş zamanlara ihtiyaçlarõ olacağõ aşikârdõr. Aksi halde, bu faaliyetler, onu 
yürütecek öğretmenler için fazladan bir yük olacak ve rehberlik, gerekli yaran 
sağlayamayacaktõr. 

8. Rehberlik programõnõn, bu alanda yetişmiş bir lidere ihtiyacõ cardõr. Rehberlik 
programõ, bir bütün olan bireyin bütün cepheleri ile gelişmesine yardõm eden servislere 
sahiptir. Bu servislerin işlemesini koordine edecek ve okuldaki diğer faaliyetler arasõndaki 
ahengi sağlõ- 
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yacak bir lidere ihtiyaç olacağõ doğaldõr. Bu lider, hem öğretmenlerin ve rehber-
öğretmenlerin daha ileri rehberlik anlayõş ve tekniklerine doğru gelişmelerini sağlar, hem 
de rehber - öğretmenin halledemediği problemlerle uğraşõr. Keza okuldaki rehberlik 
faaliyetleri ile çevre kaynaklan arasõnda bağlantõlar kurar. Bu faaliyetler, liderin rehberlik 
alanõnda yeteri kadar ihtisas yapmõş olmasõnõ gerektirir. 

9. Her öğrencinin belli bir rehber-öğretmeni ya da danõşmanõ olacaktõr. Rehberlik 
hizmetlerinin her öğrenciye ulaşmasõ ve her öğrencinin problemleri ile gereği kadar 
uğraşabilmesi için, her öğrenci bir rehber - öğretmenin ya da danõşman'õn yardõmõ altõna 
verilmelidir. Bu yol, aynõ zamanda, rehberlik yapacak kimsenin öğrenciyi daha yakõndan ve 
bir zaman seyri içinde tanõmasõna imkân verecektir. 

10. Her rehberlik programõnõn bir yerleştirme ve sonucu - izleme servisi olacaktõr. 
Yapõlan bir rehberlik faaliyeti, bireyi bir sonraki basamağa hazõrlamalõdõr. Meselâ bireye 
yapõlan meslek rehberliği, onun iş alanõnda bizzat görgü kazanmasõnõ da icap ettirebilir. Bu 
tip öğrencileri işe yerleştirmek için bir yerleştirme servisi olmalõdõr. Okul, bu hususta, 
çevrede mevcut kurumlarõn yerleştirme faaliyetlerinden yararlanabilir. 

İşe yerleştirilen bir kişinin o işte'ki başarõsõ ve uyum derecesi de ayrõca izlenmeli; 
gereken noktalarda icap eden yöntemeler (danõşma) yapõlarak, yardõm edilmelidir. Bu 
suretle okul, yapõlan rehberliğin sonucunu izleyerek değerlendirebilir, hem de programõnda 
ayarlamalar yapabilir. O halde bu değerlendirme işi üzerinde õsrarla durulmalõdõr. 

11. Öğretmen, rehberlik programõnda stratejik bir noktada ve stratejik öneme sahip bir 
unsurdur, öğrenci ile her ders karşõ karşõya bulunmasõ ve onu çeşitli durumlar içinde 
gözlemleyebilmesi gerçeği, rehberlik programõnda öğretmene önemli bir yer vermektedir, 
öğretmenin anlayõşõnõ ve işbirliğini sağlamadan bir rehberlik programõnõ işler hale getirmek 
mümkün değildir. Zira rehberlik faaliyetlerinin büyük bir kõsmõnõ yürütecek öğretmendir. 
Meselâ testlerin uygulanmasõnda, çocuk hakkõnda bilgi toplanmasõnda, problemlerin ilk 
gözlenmesinde, öğretmenin yardõmõ büyüktür. 

12. Standart bir rehberlik örgütü yoktur. Rehberlik, her okulun mevcut şart ve 
ihtiyaçlarõna göre ayarlanmasõ gereken bir faaliyettir. Her çevrenin ve okulun ihtiyaçlarõ 
birbirinden ayrõ olabileceğine göre, bir okula uyan bir rehberlik örgütü diğer okulda 
başarõsõzlõğa uğraya- 
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bilir. O halde, bir okulun rehberlik programõ organize edilirken, mevcut imkân ve 
ihtiyaçlardan hareket ederek öğrencilere en iyi hizmet edebilecek bir örgüt geliştirmek 
lâzõmdõr. 

13. Rehberlik, çocukla ilgili herkesin işbirliğini isteyen bir faaliyettir. Rehberlik 
programõ; okul idaresinin, öğretmenlerin, çevredeki kaynaklarõn ve ailenin anlayõş, 
desteklik ve yardõmõ olmadan, çocuğun topyekün gelişmesinde etkili olamaz. Çocuğun her 
yönden gelişmesini kavrayan rehberlik faaliyetleri, tek bir kişi, yani başdanõşman veya 
danõşman tarafõndan yürütülebilecek bir iş değildir. 



15.   BÖLÜM 

YILLIK REHBERLİK FAALİYETLERİNİN PROGRAMLANMASI 

Rehberlik örgütü bölümünde, okulda bir rehberlik programõ örgütlenirken programõn 
ana amaçlarõnõn ve girişilecek belli başlõ faaliyetlerin ana ayrõntõlarõnõn saptanmasõ ve 
planlanmasõ gereği üzerinde durulmuştu. Bu bölümde ise rehberlik programõnõn ana 
amaçlan çerçevesi içinde her yõl yapõlacak rehberlik çalõşmalarõnõn daha ayrõntõlara inilerek 
planlanmasõ ele alõnacaktõr. 

Rehberlik çalõşmalarõnõn, sistemli, planlõ ve profesyonel bir yardõm faaliyeti olduğu, 
kitabõmõzõn buraya kadar olan inceleme ve tartõşmalarõndan anlaşõlmõş olmasõ gerekir. Her 
sistemli çalõşmada olduğu gibi, bir ders yõlõ süresince yürütülecek rehberlik çalõşmalarõnõn 
da bir plan ve programa bağlanmasõ gereği aşikârdõr. Nasõl ki her ders yõlõ, okutulacak 
derslerin bir müfredatõ ve konularõn ders günlerine bölünmesini gösteren bir konulan 
dağõtma programõ (yõllõk müfredat programõ) varsa ve öğretmen her ders saatõnda 
okutacağõ ders konusunu kendine göre bir plana bağlõyarak ders verirse, o yõl yürütülecek 
rehberlik faaliyetlerinin de amaçlarõnõ, kapsamõnõ, zamanõnõ, yöntemini ve yükümlü 
personelini belirten bir programõn hazõrlanmasõna ihtiyaç vardõr. 

Yõllõk rehberlik faaliyetleri planlanõrken, okulun yer, personel ve diğer imkânlar 
yönünden gerçekçi olmak lâzõmdõr. Bir taraftan da okulun ve rehberlik programõnõn temel 
felsefe ve amaçlarõndan planlamayõ yapmak gerekir. 

Bir rehberlik programõnõn gerçekleşmesi, programda rol alan bütün personelimizin 
rehberlik anlayõş ve rehberlik konusundaki bilgi ve becerileri ile sõnõrlõdõr. Bu sebeple, yõllõk 
programa alõnacak faaliyetler, bu açõdan da elenerek, gücümüzün içinde problemlerden 
seçilmelidir. Yani hem okulun genel amacõ, hem rehberlik programõnõn genel amaçlan ve 
hem de girişilmesi düşünülecek faaliyetleri gerçekleştirebilme imkân ve gücümüz 
yönünden seçerek yõllõk programõmõza almamõz gerekmektedir. 
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Yõllõk rehberlik programõnõn hazõrlanmasõnda izlenmesi tavsiye edilebilecek şu 
aşamalar vardõr. 

1) O yõl yapõlmasõ düşünülen faaliyetlerin bir ön-listesini hazõrlamak; 

2)  Ön-listeye dayanarak yõllõk faaliyetlerin ana planõnõ hazõrlamak; 

3) Girişilecek rehberlik faaliyetlerini, sömestirler itibariyle aylara dağõtmak; 

4)   Her ayõn faaliyetlerinin   haftalara   göre   takvimini   yapmak ve 

5) Haftalara dağõtõlmõş faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanõlacak bir çalõşma 
planõnõ hazõrlamak. 

Şimdi bu aşamalarõ sõrasõ ile gözden geçirelim. 

PROGRAMLAMA AŞAMALARI 

Ön - listenin Hazõrlanmasõ: 

Bir yõllõk rehberlik faaliyetlerini programlama gayretlerinde atõlacak ilk adõm, o ders yõlõ 
süresince girişilmesi ve gerçekleştirilmesi düşünülen ve arzu edilen rehberlik faaliyetlerini 
kâğõt üzerine dökerek bir listesini çõkartmaktõr. 15-1. Tablo, bu çalõşmaya bir örnektir*. 

Böyle bir listeyi hazõrlarken baş-danõşman, okul rehberlik programõnõn ve okulun ana 
amaçlarõnõ ve okulun imkânlarõm dikkate alõr; bir önceki yõlda girişilmiş olan faaliyetleri ve 
onlarõn sonuçlarõnõ göz önüne getirir; diğer danõşman ve rehber-öğretmen arkadaşlarõnõn 
görüş ve önerilerini alõr; öğretmen ve öğrencilerin fikir ve izlenimlerinden yararlanõr; 
velilerle olan temaslardan sağlanan duygu ve düşünceler gözden geçirilir. Danõşman, bir 
Önceki yõl boyunca, sohbetler ve akademik temaslar esnasõnda, yukarda belirtilen ve 
benzeri kaynaklardan rehberlik programõna ait olarak belirtilen önemli ifade ve eleştirileri 
defterine not etmelidir. Bunlar, yeni yõlõn programõnõ yaparken kendisine õşõk tutacaktõr. 

Plan ve programõ yapmak kendi sorumluluğu olmakla beraber baş danõşman, 
program ve planlamada, diğer yardõmcõlarõnõn (rehber-öğretmen ve danõşman) yardõm ve 
katkõlarõnõ sağlamalõdõr. 

 

------------------------ 

* Tablo, bütün rehberlik faaliyetlerini gösteren kesin bir liste olarak düşünülmemelidir. Her okul 
kendi imkân ve ihtiyaçlarõna göre bu listeye birçok yeni maddeler ekliyebileceği gibi birçoklarõnõ da 
başka yõllara bõrakabilir. Tablo, bir misaldir. 
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15-1. Tablo:   YILLIK REHBERLİK FAALİYETLERİNİN 
PLANLANMASINDA ÖN-LlSTE 

1) Rehberlik yönetim bürosunun yönetim ve çalõşma düzeni,  ve planlama çalõşmalarõ 

Yönetim ve yöntemlerde yapõlacak yeni gelişmeler  

Danõşma ve rehberlik faaliyetlerinde izlenecek yeni yollar 

Danõşmanlar ve rehber - öğretmenler arasõnda işbölümü, yetki 
ve sorumluluk kapsamlarõ 

Planlama çalõşmalarõ 

2)  Duruma alõştõrma (oryantasyon) Yeni  
öğrenciler Eski Öğrenciler 
Veliler Yeni Öğretmenler 

3)   Test uygulamalarõ 

Grup testleri (zekâ, ilgi, özel kabiliyet, basan vb... testleri) Bireysel 
testler 

4)   Sõnõf-öğretmenliklerinin oluşturulmasõ 
Öğretmenlerin seçimi 

Sõnõf öğretmenliği çalõşma programlarõnõn yapõlmasõ 
Faaliyet ve gelişmeler hakkõnda ara raporlar  

Raporlarõn genel kurula sunuluşu  

Yõllõk faaliyetlerin değerlendirilmesi 

5)   Kol-faaliyetlerinin düzenlenmesi 

Kol çeşitlerinin saptanmasõ 

Kol öğretmen ve üyelerinin seçimi 

Kol çalõşma planlarõnõn yapõlmasõ 

Kol çalõşmalarõna alt ara raporlar (gelişme raporlarõ) 

Raporlarõn genel  kurula sunulmasõ 

Kol faaliyetlerinin koordinesi (bir danõşman ya da yönetici 
tarafõndan) 
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6) Toplu dosya çalõşmalarõ 

Dosya geliştirilmesi 

Dosyadan yararlanacaklar ve tarzõ 

Dosya sorumlularõnõn belirlenmesi 

Dosyaya girecek bilgilerin toplanmasõ 

Dosyaya bilgilerin işlenmesinde sorumlularõn belirlenmesi 

7) Psikolojik danõşma çalõşmalarõ 

Ele alõnacak problem tipleri 

Kimlerin ne seviyede danõşma yapacağõ (Genel sõnõrlar) 

Havale şartlan ve yollan 

Sömestirde en çok ve en az danõşma sayõsõ 

Danõşmanlar arasõ meslek toplantõlarõ 

8) Özel günler 

Ulusal, yörel ve sosyal günler öğrencilerin 
katkõsõ ve hazõrlanmalarõ Tarih ve yöntemlerin 
saptanmasõ 

9) Meslekler haftasõ 

Mesleklerin, konuşmacõlarõn ve görüşme yöntemlerinin  seçimi 
Haftanõn yürütülmesinde sorumlularõn belirlenmesi  

Tarih ve yöntemlerin saptanmasõ 

10) Okullar haftasõ 

Tanõtõlacak okullarõn saptanmasõ 

Sorumlularõn saptanmasõ 

Tarih ve yöntemlerin saptanmasõ 

11)  Kütüphanenin çalõşmasõ ve kütüphaneden yararlanma 
Kütüphanenin düzenlenmesi  

Kütüphanenin çalõşma tarzõ 

Kütüphaneden yararlanma yollarõnõn  öğrencilere  öğretilmesi 
Kütüphanede okuma ve kitap tanõtma çalõşmalarõ 
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12) Mesleklere ve okullara ait bilgilerin toplanmasõ 

Hangi meslekler ve hangi okullar olmasõ düşünüldüğü 

Ne çeşit bilgiler istendiği 

Yazõşmalardan ve bilgileri toplamalardan sorumlu olanlarõn saptanmasõ 

Bilgilerin nerelerde nasõl saklanacağõnõn ve nasõl kullanõlacağõnõn 

 saptanmasõ  

 Eskiden toplanmõş bilgilerin elden geçirilmesi 

13) Öğrencilere uygulanacak anketler,  problem tarama listesi,   otobiyografi, sosyometri,   
anket gibi şeylerin saptanmasõ 

Ne çeşit uygulamalar yapõlacağõnõn saptanmasõ 

Yürütmeden sorumlu olanlarõn saptanmasõ  

Uygulama tarihlerinin saptanmasõ 

14) Vaka incelemesi ve vaka konferanslarõ 

Ne çeşit vakalar inceleneceğinin düşünülmesi 

Yöntemin belirlenmesi 

Ne sõklõkta yürütüleceğinin belirlenmesi 

15) Terapi gruplarõnõn oluşturulmasõ  

Ne çeşit gruplar olacağõ  

Kimlerin yürüteceği 

16) Öğrenci sağlõk muayeneleri, ve gelişmelerinin izlenmesi 

Genel sağlõk muayenesi   (diş, göz, işitme,   gelişme, beden arõzasõ) 

Zamanlarõn belirlenmesi 

Kayõt işlerinden sorumlularõn belirlenmesi 

17) Rehberlik ve danõşma görev-içi yetişme ve yetiştirme 

Danõşmanlarõn  ve  rehber - öğretmenlerin  gelişmeleri   için   girişilecek 

  faaliyetler 

Öğretmenlerin gelişmeleri 

Velilere yapõlacak yardõm 

18) Rehberlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi 
Değerlendirme amaçlarõ 

Değerlendirme yöntemleri  

Görev alacaklar  

Rapor haline getirilmesi 
Sonuçlardan yararlanma 
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Ön-listeye alõnacak faaliyetler, okulun gerçek problem ve ihtiyaçlarõna cevap verecek 
faaliyetler olmalõdõr. Aynõ zamanda, okulun imkân ve şartlan (personel sayõsõ, para durumu, 
yer durumu, öğretmenlerin ve yöneticilerin tavõr ve tutumlarõ vb.) içinde 
gerçekleştirilebilecek faaliyetler olmalõdõr. Okul rehberlik personelinin meslekî yetişme se-
viyesi ve yapma gücü içinde bulunan faaliyetler olmalõdõr. 

Özellikle rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn yeni başladõğõ yõllarda kolay ve basit 
faaliyetlerden işe başlanmasõ tercih edilmelidir. Okul rehberlik programõndaki personelin 
rehberlik ve bilgi ve tecrübesi arttõkça ve rehberlik ve danõşma ustalõklarõ geliştikçe daha 
karmaşõk ve köktü sorunlara el atmaya doğru gidilebilir. 

Kolay ve basitten başlamanõn iki önemli yaran vardõr. Rehberlik ve danõşma 
çalõşmalarõnda personel, kolay ve basit faaliyetlerden başlõyarak tecrübe, bilgi ve ustalõk 
kazanõr. Kendilerine güvenleri artar. Kolay ve basit sorunlar kõsa zamanda başarõlõ bir 
sonuca erdirilebileceğinden, ilgili herkese, rehberlik programõnõn yaran ve personelin gücü 
hakkõnda somut örnekler verecek, programa ilgiyi artõracak, ve programa karşõ güvensiz ya 
da şüpheli olanlarda daha olumlu bir tavõr gelişmesini sağlayacaktõr. 

Listeye alõnacak faaliyetlerin, okul rehberlik programõnõn ana amaçlarõna yöneliktik 
derecesi de ayrõca dikkate alõnmak suretiyle rehberlik programõ amaçlanõnõz daha 
somutluk kazanacaktõr. Yani amaçlar, teorik ifadeler olmaktan çõkõp olgular ve davranõşlar 
halinde ortaya çõkacaktõr. 

Ön-listeye, yukarõdaki ilkeler düşünülerek alõnan maddeler, liste tamamlanõnca, aynõ 
düşünceler dikkate alõnarak bir kere daha gözden geçirilmeli, ve bu ikinci elemede uygun 
bulunmayanlar listeden çõkartõlmalõdõr. Böylece bu aşama tamamlanmõş olacaktõr. 

Ana Planõn Hazõrlanmasõ: 

Ön-listenin hazõrlanmasõndan sonra yapõlacak iş, listedeki faaliyetlerin bir ana 
planõnõn düzenlenmesidir. Bu basamakta, ön-listeye aldõğõmõz rehberlik faaliyetlerinin daha 
somut amaçlan, bu faaliyetlerle kimlere hizmet edilmiş olacağõ ve faaliyetlerin nasõl 
yapõlacağõ, ana hatlarõ ile açõklanõr. Bu suretle ortaya, ana hatlarõ ile belirlenmiş bir faaliyet 
planõ çõkacaktõr. 15-2. Tablo, bir örnek olarak konmuştur. 
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Dikkat edileceği gibi, Tablo'da dört sütun vardõr, îlk sütun, o yõl girişmek için ön-
listeye almõş olduğumuz faaliyetlerin adõnõ gösterir, ikinci sütun, bu faaliyetlere niçin 
girişmek istediğimizi belirtecek fikirlere ayrõlmõştõr. Yani, girişeceğimiz faaliyetlerin 
gerekçesi ve amacõ, bu sütunda somutluk kazanacaktõr. Üçüncü sütunda, bu rehberlik 
faaliyetleri ile kimlere hizmet etmeyi hedef aldõğõmõz belirtilir. Son sütunda ise, önceki 
sütunlarda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için girişilecek işler kaydedilir. 

Böylece hazõrlanan tablo, elimizde bir ana-plan olacaktõr. Daha sonraki 
basamaklarda faaliyetler takvimini hazõrlarken rehberimiz olacaktõr. Böyle bir tablo 
geliştirilirken, ön-listenin hazõrlanmasõnda ileri sürülen, amaç, ihtiyaç, kolaylõk ve imkân 
ilkelerine uyma bakõmõndan gözden kaçmõş faaliyetlerin bir kere daha ayõklanmasõ 
mümkün olacaktõr. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planõ somutluk kazanõrken, bazõ 
faaliyetlerin belirtilen ilkelere uymazlõğõ daha iyi ortaya çõkmõş olacaktõr. Böyle faaliyetler 
varsa listeden düşülür. 

Faaliyet Takviminin Yapõlmasõ: 

Ön-liste ve ana planõn hazõrlanmasõnda sonra, o yõl girişilecek rehberlik faaliyetleri 
kesinlik kazanmõş olacaktõr. O halde sõra, kesinlik kazanmõş rehberlik faaliyetlerinin 
sömestirler itibariyle aylara, daha sonra da haftalara dağõtõlmasõna gelmektedir. Buna 
faaliyet takvimi denebilir. 

Yõllõk faaliyet listesine girmiş olan faaliyetler, sömestir itibariyle hangi aylarda 
yapõlacaksa, o aylara dağõtõlõr. Genellikle ağustostan başlõyarak şubata, ve şubattan 
başlayarak temmuza kadar dönemler halinde düşünülebilir. 15-3. Tablo, hangi aylarda 
hangi faaliyetlerin ele alõnacağõnõ gösteren bir örnektir. 

Genellikle temmuz ayõ serbest bõrakõlmalõdõr. Bu ay, hem danõşmanlarõn tatil ayõ 
olarak kullanõlõr, hem de bazõ artan faaliyetler için bir çeşit yedek zaman olabilir. 

Faaliyetlerin aylara göre yerleri saptandõktan sonra, her ay içinde de haftalara göre 
dağõtõmlarõ yapõlõr. Genellikle bu dağõtõm, takvim, önümüze konarak yapõlmalõdõr. Bayram, 
ve saire gibi tatiller ile aşõ ve benzeri ârõzi tatiller dikkate alõnarak faaliyetler o ay içindeki 
haftalara bölünmelidir. 154. Tablo, bu çalõşmalara bir misaldir. Aylar, genellikle 4 çeyreklik 
dönemlere bölünmüştür. Faaliyetler her ay bu 
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çeyrek dönemlere dağõtõlõrken takvime bakarak, çalõşma günleri itibariyle hafta birimi 
dikkate alõnmalõdõr. Yani pazartesinden pazartesiye olan birime göre çalõşmalar planlanõr. 

İş Planõnõn Hazõrlanmasõ: 

Akademik yõlõn sömestirlerine, sömestirler içinde aylara ve aylar içinde de haftalara 
bölünmüş faaliyetlerin başlatõlõp yürütülmesi ile ilgili bir iş planõnõn hazõrlanmasõ gereklidir. 
Bu iş planõ, programlamanõn gerçekleştirilmesinde en önemli bir aşamadõr. 

Haftalara bölünmüş işler nasõl, ne zaman, kimin yürütücülük ve koordinatörlüğünde 
başlatõlacaktõr? Hangi gün ve saatte yapõlacaktõr? Bütün okul eğitim programõ ders 
saatlerine bölünmüş olmasõ dolayõsiyle, faaliyetin kapsõyacağõ ders saatlerinin belirtilmesi 
özellikle önemlidir. Faaliyetin gerçekleştirilmesinde gerekli olan araç ve gereçler ile 
bunlarõn nasõl sağlanacağõ ve faaliyetin yürütüleceği yer (sõnõf, salon, bahçe ya da okul 
dõşõnda bir yer vs. gibi), ayrõntõlarla belirtilmelidir. 

Bunun için, altõ sütunlu bir tablo hazõrlanõr, îlk sütun, o hafta için planlanmõş faaliyetin 
adõnõ gösterir, ikinci sütun, faaliyetin hangi danõşman ya da öğretmenin koordinatörlüğünde 
(mümkün olduğu kadar isim verilerek) yürütüleceği işaret edilir. Üçüncü sütunda, bu faali-
yetin gerçekleşmesinde yükümlülükler alacak yönetici, öğretmen, veli, ya da öğrenci adlan 
ve ne yapacaklarõ belirtilir. Dördüncü sütunda da faaliyetin hangi gün, hangi saatte ve 
nerede yürütüleceği gösterilir. Beşinci sütunda gerekli olan araç ve gereçler ile bunlarõn 
nasõl sağlanacağõ ve muhafaza ve kontrolünden kimlerin sorumlu olacağõ kaydedilir. Son 
sütun ise, yapõlan çalõşmalar sonunda alõnan sonuç ve gözlemlere ait notlara ayrõlõr. 
Burada, karşõlaşõlan önemli durumlar, daha sonraki çalõşmalara yararlõ olacak düşünceler 
ve gelecek yõl için tavsiyeler not edilir. Gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin sebepleri açõkça 
belirtilir. 

İş planõ yapõlõrken, ana plan ve aylõk ve haftalõk faaliyet takvimleri temel 
dayanaklardõr. İş planõnõn onlara koordine olmasõ gereklidir. Bu suretle yõllõk rehberlik 
faaliyetlerinin program ve planlanmasõ tamamlanmõş olur. Dikkat edileceği gibi, bu 
çalõşmalar, dikkatli ve titiz düşünme ve planlamalarõ gerekli kõlmaktadõr. Danõşmanlar, bu 
konuda tecrübe ve hüner kazandõkça, yõllõk faaliyet planlarõnõn yapõlmasõ pek yorucu 
olmayacaktõr. 
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16.   BÖLÜM 

REHBERLİK   PROGRAMININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Değerlendirme, her bilimsel çalõşmanõn temel unsurlarõndan biridir. Rehberlik 
hizmetlerinin gelişmesi ve devamlõlõğõ için de sistemli ve sürekli bir değerlendirme faaliyeti 
şarttõr. Bir kere tüm olarak okul, saptadõğõ rehberlik ve eğitim amaçlarõna ne dereceye 
kadar ulaştõğõnõ görebilmek için çalõşmalarõnõ değerlendirmek zorundadõr. Birçok de-
nencelere (hipotezlere) dayanarak bazõ faaliyetlere girişmiştir. Bu denencelerin ne 
dereceye kadar geçerli olduğu ancak değerlendirme sonuçlarõyla öğrenilebilecektir. Sonra, 
bu değerlendirme sonuçlan, diğer eğitim hizmetlerinde olduğu gibi, rehberlik programõnda 
yeni hizmetler geliştirilmesine, mevcutlarõn düzeltilmesi ve iyi hizmetlerin de devam 
ettirilmesine imkân sağlõyacaktõr. Rehberlik programõnda değerlendirme faaliyetleri, öğretim 
üyeleri ve rehberlik personeli için öğretici bir faaliyettir de. Birçok öğretmenler ve 
danõşmanlar, değerlendirme çalõşmalarõnõn çeşitli yönlerinde yüklenmiş olduklarõ faaliyetler 
yoluyla, yeni anlayõş ve görüşler kazanacaklar, birçok hususlarda fikir birliğine varacaklar 
ve araştõrma metotlarõnda bilgi ve beceriler kazanacaklardõr. Bunlardan başka, araştõrma 
sonuçlan, okulu ve rehberlik programõnõ çevreye ve velilere daha' iyi tanõtacaktõr. Okul 
rehberlik programõ kendini çevreye ve velilere anlatõrken daha somut kanõtlara 
dayanacaktõr. Olumlu sonuçlan gören çevre halkõnõn ve velilerin okula karşõ olan tavõr ve 
destekleri de, tabiatiyle, olumlu olacaktõr. 

Bu önem ve faydalarõna rağmen, rehberlik programõnõn en çok ihmal edilen tarafõ, 
değerlendirme alanõ olmuştur. Şimdiye kadar yapõlan az sayõda değerlendirme çalõşmalarõ 
da yetersiz bulunmaktadõr. Ancak, son yõllarda, rehberlik alanõndaki bu boşluğu doldurmak 
için daha fazla gayret sarfedilmiye başlanmõştõr. Ülkemizde de, M. E. B. Planlama, 
Araştõrma ve Koordinasyon Dairesinin Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Bölümü (1972), 
rehberlik çalõşmalarõna girişen 45 okul- 
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daki faaliyetleri iki yõl değerlendirmiştir. Bu çalõşma raporlarõ, değerlendirme çalõşmalarõ 
hakkõnda okuyucuya daha somut bilgiler verebilir. Tabiatiyle bu çalõşmalarõn daha objektif 
esaslara ve yöntemlere ulaşmõş olmasõ arzu edilir. 

Rehberlik değerlendirme çalõşmalarõnõn yeter derecede olmamasõna sebep olan bazõ 
faktörler vardõr. Yakõn yõllara kadar rehberlik alanõ, kendini ortaya koymak ve ispatlamak, 
sõnõrlarõnõ çizmek, kavramlara aydõnlõk kazandõrmak, metot ve teknikler geliştirmek gibi 
temel sorunlarla uğraşmõştõr. Değerlendirme konusuna eğilme gücünü ve zamanõnõ ancak 
bulmaya başlamõştõr denebilir, ikincisi, rehberlik alanõ çok geniş, ve komplekstir. Kişinin 
bütün gelişme ve uyumu ile uğraşõr. Bu sebeple topyekûn rehberlik çalõşmalarõnõ 
değerlendirmek çok zor bir iş olmaktadõr. Keza, bireydeki bir değişme ve gelişmenin ne 
kadarõnõn öğretimden, evden, çevreden ve ne kadarõnõn rehberlik programõnõn etkisinden 
geldiğini belirlemek çok zordur. Değerlendirme çalõşmalarõnda, değişmeleri etkiliyen 
faktörlerin kontrolü, imkân dõşõna çõkacak bir hal almaktadõr. 

Peters ve Shertzer (1963, s. 488-492), değerlendirmede karşõlaşõlan güçlükleri dört 
ana grupta toplamaktadõr ki yukarda belirtilen noktalara bunlarõ da eklememiz gerekir: 
Rehberlik programõnda amaçlar, kesin ve somut bir şekilde tesbit edilmemiştir ve 
dolayõsiyle bu amaçlara ulaşma derecesini ölçmede kullanõlacak ölçütler (kriterler) de ke-
sinlik ve geçerlik kazanmamaktadõr. Değerlendirme çalõşmalarõnda deneysel grupla kontrol 
grubu iyi bir şekilde tayin edilememektedir. Söz gelimi, bir okuldaki öğrenciler arasõnda 
seçilen araştõrma gruplarõ, zekâ, yaş, cins, sosyo-ekonomik durum gibi değişkenler 
yönünden eşleştirilmekte ve deneysel gruba danõşma hizmetleri yapõlmakta, kontrol grubu 
kendi haline bõrakõlmaktadõr. Araştõrma süresi sonunda iki grup karşõlaştõrõlarak yapõlan 
rehberlik hizmetlerinin etkisi hakkõnda hüküm çõkarõlmaktadõr. Meselâ burada deneysel 
grubu oluşturan öğrencilerin danõşma motivasyonu ve hizmetlerden yararlanmaya "hazõr 
olma" dereceleri kontrol edilememiş olmaktadõr. Ama, kusurlardan kaçõnmak veya en aza 
indirmek için araştõrma plan ve metodunda bazõ değişiklikler yapõlabilir. Meselâ, deneysel 
grup, kendisinin kontrolü olabilir. Grup, başlangõçta değerlendirilir, bir süre beklenir, tekrar 
değerlendirilir, sonra rehberlik hizmetleri başlar. Belli bir sürenin sonunda üçüncü defa 
değerlendirilir, ilk iki değerlendirme arasõnda fark yok da üçüncü değerlendirme fark 
gösteriyorsa, bunun rehberlik hizmetlerinden ileri geldiği kabul edilir. Veya deneysel gruba 
hizmetler yapõlõr. 
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Bu hizmetler kontrol grubuna bir süre geciktirilir. Gene, gruplar araştõrma başõnda, 
hizmetlerin kontrol grubuna verilmiye başladõğõ zaman -ve araştõrma sonunda olmak üzere 
üç kere değerlendirilir. Bulunan farklar yorumlanarak programõn etkisi hakkõnda fikir 
çõkartõlõr. Buna benzer bazõ araştõrma tarzlarõ uygulanabilir. Üçüncü olarak da, araştõrmaya 
alõnan gruplar, rehberlik faaliyetlerinin etki derecesini belirtmiye uygun örnek gruplar 
olmõyabilir. Çünkü bir okulda yapõlan değerlendirme çalõşmasõ, ancak o okulun ve çevrenin 
özelliklerini yansõtabilir; yani daha geniş bir toplum için tipik bir grup olmõyabilir. Son olarak 
da, insan davranõmõnõ etkiliyen faktörler çok karmaşõktõr ve kontrolü mümkün olamõyabilir. 

Bunlardan başka, rehberlik programlarõnda değerlendirme için personel yetersizliği 
vardõr. Değerlendirme faaliyetleri için bütçede yeter para yoktur. Rehberlik personeli, 
okulda danõşma ve diğer rehberlik faaliyetlerinden, hatta yönetim külfetlerinden baş 
kaldõramamaktadõrlar. Bir kõsõm personel de araştõrma metotlarõnda kendilerini yeterli 
bulamamaktadõrlar (Mortensen ve Schmuller, 1963, s. 422). 

Araştõrma konusundaki güçlüklerden başka, yapõlmõş değerlendirme çalõşmalarõ da 
yetersiz bulunmaktadõr. 

Bu araştõrmalarõn belli başlõ eksiklikleri, a) rehberlik sonuçlarõnõn kesin olarak 
saptanmamõş ve tamamlanmamõş olmasõ, b) programõn topyekûn ve etraflõ bir şekilde 
değerlendirilmesi yerine dar bir alanda değerlendirme yapõlmasõ, c) toplanan veriler teker 
teker değerlendirilmesi yerine bir "yõğõn" halinde değerlendirilmiş olmasõdõr (Strang, 1950). 

Değerlendirme, tamamen bir bilimsel araştõrma çalõşmasõdõr. Bu sebeple 
araştõrmalarda aranan aynõ genel plan ve hususlarõn, değerlendirme faaliyetinde de 
gerçekleştirilmesi lâzõmdõr: 1) Problemin dikkatle belirlenmesi ve tanõmlanmasõ, 2) 
denencelerin ve ölçütlerin (kriterin) saptanmasõ, 3) toplanan malzemenin ölçütler (kriter) 
karşõsõnda incelenmesi için uygun bir araştõrma metodunun planlanmasõ (ki burada verilerin 
toplanmasõnda kullanõlacak araçlarõn düzenlenmesi ve verilerin elde edileceği kaynaklarõn 
saptanmasõ da dikkate alõnõr), 4) toplanan bilgilerin, kriter karşõsõnda tahlil ve yorumu, ve 5) 
vargõlara ulaşõlmasõ. Değerlendirmenin araştõrmadan en açõk farkõ, rehberlik hizmetlerinin 
kõyaslanacağõ bir kriterin ortaya konmuş olmasõdõr. 
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Rehberlik programõnõn değerlendirilmesinde �ki bunlar diğer eğitim hizmetlerinin 
değerlendirilmesi için de doğrudur� üç önemli ana nokta vardõr: Her şeyden önce, çeşitli 
bölümlerde de õsrarla belirtilmiş, olduğu gibi, rehberlik programõnõn ulaşmaya çalõştõğõ 
amaçlar somut olarak ortaya konmalõdõr. 

İkinci ana nokta, bu amaçlara erişmek için ne gibi hizmetlerin, faaliyetlerin ve 
metotlarõn planlanmõş olduğunu tespit etmektir. Meselâ,. amaçlardan biri, her öğrencinin 
zekâsõnõ veya ilgilerini saptamak ise, bir hususta bazõ testlerin uygulanmasõ, anketlerin 
veya gözlemlerin yapõlmasõ ve sonuçlarõn toplu dosyaya kaydõ planlanmõş olacaktõr. Her 
amaca ulaşmak için planlanmõş bu gibi faaliyetlerin kâğõt üzerinde tesbiti gerekir. 

Üçüncü ana nokta da, bu amaçlara ulaşmakta girişilen faaliyetlerin ve amaçlarõn 
geçerlik derecesinin nasõl değerlendirileceğinin karara bağlanmasõdõr. Yani araştõrma plan, 
metot ve araçlarõnõn saptanmasõdõr. Değerlendirme araştõrmasõnõn bu aşamasõnda, 
araştõrma metodolojisi, konusunda yetkili bir kimse ile mutlaka görüşülerek planlanmalõdõr. 
Hattâ bazõ Amerikan okullarõ, araştõrma işini okul dõşõndan bir araştõrõcõya veya araştõrma 
kurumuna ücret karşõlõğõnda yaptõrtmaktadõr. Ancak, bu daha çok büyük okullar veya bir 
çevredeki okullar için uygulanmakta olan bir yoldur. 

Araştõrma tekniği yönünden, bir rehberlik programõnõn değerlendirilmesi hususunda 
karşõlaşõlan en büyük güçlük, uygun ve yeterli, diğer bir ifadeyle, kendini ispatlamõş bir 
kriterin (ölçütün) veya kriter takõmõnõn geliştirilememiş olmasõdõr. (Bak: Froehlich, 1949, 
Stott, Viteles, 1936). Halbuki, bir yazarõn da (Wrenn, 1951, s. 476-477) dediği gibi hangi 
araştõrma metodu kullanõlõrsa kullanõlsõn, araştõrmada toplanan verileri karşõlaştõrmak için 
mutlaka bir kriter (ölçüt) takõmõ olacaktõr. 

Görülüyor ki amaçlar, kriter ve araştõrma metodu konulan, rehberlikte değerlendirme 
işlerinin temel güçlük noktalan olmaktadõr. 

A.   AMAÇLAR 

Rehberlik programõ çalõşmakta olan birçok okullarda bile bu "amaç-larõn somut olarak 
belirlenmesi işi" ihmal edilmiş görünmektedir. Halbuki bir program, etki derecesini, ancak 
amaçlarõna ne dereceye kadar ulaşõldõğõnõ görerek anlõyabilir. Amaçlarõn saptanmasõnda 
özel- 
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likle, genel lâflardan ziyade somut davranõm değişiklikleri halinde ifade edilmiş olmasõna 
dikkat edilmelidir. 

Amaçlarõn çok genel hedefler olmaktan ziyade elle tutulup gözle görülebilecek, yani 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi mümkün somut davranõmlar halinde ifade edilmesi gerektiği 
birçok bahislerde belirtilmiş ve bunlara örnekler verilmiş bulunmaktadõr. Meselâ, "her 
öğrencinin iyi bir vatandaş olarak yetişmesine yardõm etmek" diye ifade edilen bir amaç 
somut bir amaç olamaz. Bunun yerine, "her öğrencinin zekâ durumunu tesbit etmek; her 
yõlki ihtiyaç ve problemlerini tesbit etmek; iğrencinin kabiliyet, ilgi, ihtiyaç ve şartlarõna 
uygun bir meslek seçmelerine yardõm için meslek danõşmasõ yapmak; velilerle her 
sömestir çocuğun eğitim ve meslek planlan üzerinde görüşmek, ilh.." gibi ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi mümkün amaçlar saptanmõş olmalõdõr. Bu amaçlar, danõşman'õn 
kafasõnda değil, kâğõt üzerinde olmalõdõr. 

B.   DEĞERLENDİRMEDE KRİTER (ÖLÇÜT) 

Rehberlik çalõşmalarõnõn değerlendirilmesinde sağlam ye güvenilir bir kriter takõmõnõn 
bulunmasõndaki güçlükler, her şeyden önce rehberlik programõnõn mahiyetinden 
gelmektedir. Rehberlik programõ, birçok servislerden meydana gelir. Bütün bu birbirinden 
farklõ servislerin hepsini kavrayarak rehberlik programõnõn topyekûn değerlendirilmesine 
yarayacak bir kriter takõmõ bulmak zordur. Sonra, öğrencilerde vukua gelen değişmelerin 
ne kadarõnõ rehberlik programõndan, ne kadarõnõn başka etkilerden (meselâ iyi öğretim, 
çocuktaki normal gelişme vesaîreden) geldiğini saptamak zordur. Bundan başka, rehberlik 
servislerinin amaçlarõnõ, ölçülebilir somut maddeler halinde belirlemek zordur. Keza, 
rehberlik alanõ henüz oldukça yeni olduğu için, değerlendirmede kullanõlacak kriterler lâyõkõ 
ile kendilerini ispat edip oturmamõşlardõr. 

Travers (1949), sübjektif ve objektif olmak üzere iki tip kriter zikretmektedir. Bireyin 
kendi yargõsõ, danõşmayõ tatminkâr buluşu, ve saire sübjektif gruba; notlar, eski mezunlarõn 
kazanç durumu, iş değiştirmeleri, test sonuçlan ve saire de objektif gruba girmektedir. Bu 
kategoride zikredilen kriterlerin objektiflik derecesi tartõşma götürmekle beraber, yazarõn, 
ölçülebilir, sayõsal ve objektif kriterler üzerinde õsrar ettiğini göstermesi yönünden önemlidir. 

Şimdiki imkânlar içinde,  rehberlik programõnõn çeşitli seviyelerde ve farklõ açõlardan 
değerlendirerek bunlarõ birbirlerine bağlamak uygun görünmektedir. Bunlar, şunlardõr: 1) 
Rehberlik servislerinin, araç ve 
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imkânlarõnõn, personelin mevcudiyeti ve faaliyetlerin derinlik ve genişliği; 2) Servislerden 
yararlanõlmasõ; 3) Servislerin, öğrenciler ve diğer ilgili şahõslar üzerindeki etkisi, ve 4) 
Servisler hakkõnda öğrencilerin, öğretmenlerin ve uzmanlarõn kanõsõ. 

1. Rehberlik servislerinin, personelin, araç ve imkânlarõn mevcudiyeti ve 
faaliyetlerin derinlik ve genişliği: 

Servislerin, personelin ve rehberlik imkânlarõnõn mevcudiyeti, rehberlik programõnõn 
verimini garanti edememekle beraber, bunlar, bir rehberlik programõnõn başlamasõ için ilk 
unsurlardõr. Wrenn ve Kamm (1948), değerlendirmede ilk işin, iyi bir rehberlik programõnda 
olmasõ lâzõm gelen servislerin tesbiti olduğunu; Strang (1950) de servislerin ulaşmak 
istediği amaçlarõn belirlenmesi ve tanõmõ gerektiğini belirtmektedirler. Wrenn ve Kamm, 
üniversite rehberlik programõnda 14 esas servis saptamõşlar ve bu servislerin dõşardan 
uzmanlar tarafõndan değerlendirilmesi için bir form geliştirmişlerdir1. Bu araç ile iyi sonuç 
aldõklarõnõ bildirmektedirler (Wrenn ve Kamm, 1948). Bir başka grup (North Central 
Association, 1949) şu alanlardaki rehberlik faaliyetlerinin, program içindeki elemanlar 
tarafõndan taranmasõ için bir form geliştirmiştir: a) Rerberlik anlayõşõ, b) öğrenciler hakkõnda 
bilgi, c) rehberlik programõnõn örgüt ve yönetimi (personel ve yetişme seviyeleri dahil), d) 
danõşma servisi, e) öğretmenlerin programda rolü, f) çevredeki kaynaklardan yararlanma 
derecesi ve g) yerleştirme ve sonucu izleme faaliyetleri. 

2.  Servislerden yararlanma oranõ: 

Servisler ne kadar mükemmel olursa olsun, öğrenciler ve diğer ilgili kimseler bu 
servisleri kullanmadõkça rehberlik programõnõn çalõşmakta olduğu söylenemez. Şurasõ da 
hemen işaret edilmelidir ki servislerin kullanõlmasõ da mutlaka servislerin verimliliğini ifade 
etmiyebilir. Servislerin kullanõlmasõ; kullanan öğrenci sayõsõ, işe yerleştirilen öğrenciler, ve 
saire gibi sayõsal bilgilerle değerlendirilir, Ama bu yolla elde edilen yargõlar, servislerin etki 
derecelerine ait diğer değerlendirme ölçüleri ile desteklenmelidir. 

 

-------------------------------- 
1   Bu form.   Wrenn.   1951.  Ek-A'dõr. 
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3.  Servislerin, öğrenciler ve diğer ilgili kimseler üzerinde  etkisi: 

Burada servislerin etki derecesini ölçmek için temel kavram, rehberlik programõnõn, 
öğrencilerde meydana getirdiği değişikliklerdir. Bu değişiklikler şunlar olabilir: Notlarda 
yükselmeler, mezunlarõn ve okulu terk edenlerin sayõsõ, bir üst okula devam edenlerin 
oranõ, uygun meslek seçmeleri ve işte devamlõ kalabilmeleri, işten memnun olma, ölçü 
araçlarõna göre öğrenci tavõrlarõnda olumlu gelişmeler, disiplin vakalarõnõn azalmasõ. 
Froehlich (1949), kendi denekleri üzerinde, danõşma oluşumunun etkisini değerlendirirken 
şu kriteri kullanmõştõr: 

a)  Meslek uyumu kriteri 

1.  İşten memnun olma 

2.   İş değiştirme arzusu 

3.  Meslek uyumuna ait değerlendirme sonucu 

b)   Kişisel uyum kriteri 

1.  Devam etmekte olan problemlerin mevcudiyeti 

2.  Kişilerin uyum değerlendirme sonucu (rating) 

c)  Yapõlmõş olan psikolojik danõşmaya karşõ danõşanõn tavrõ kriteri 

1. Yöntemenin  (danõşma) hatõrlanmasõ 

2. Danõşman'õn yardõmõ 

3. Yöntemeyi başkalarõna tavsiyesi 

d)   Statüde değişme kriteri 

1.  Meslek değiştirme (daha iyiye doğru) 

2.  Daha ileri öğrenime devam etme 

Ama bu kriter takõmõnõn da kusurdan uzak olduğu iddia edilemez. Yukarõdaki 
maddelerden hiçbiri, bir kriter olarak kendi başõna yeterli değildir. Meselâ, düşük notlar, 
mutlaka "uyumsuzluk" ifade etmez. işde memnununiyete veya devamlõ kalmaya etki yapan 
meselâ âmir ve memurlar arasõndaki beşerî ilişkiler, ekonomik şartlar, ilgiler ve saire gibi 
birçok faktörler vardõr. Yüksek okula girip girememek de, rehberlik servislerinin etki 
derecesiyle orantõlõ olmayabilir. Zira bugünkü sõkõşõk şartlar ve geçersiz uygulamalar 
altõnda lise mezunlarõnõn en uygun fakülteye girmesi oldukça zor olmaktadõr. Orta öğrenim 
okulu 
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bulunan yerlerdeki ilkokul mezunlarõ için bu kriter düşünülebilir. Kõsacasõ görülüyor ki tek 
bir madde, kendi başõna yeterli bir kriter olamamaktadõr, 

4.  Servisler hakkõnda öğrenci, öğretmen ve uzmanlarõn kanõlarõ: 

Rehberlik hizmetleri, öğrenciler için olduğuna ve bütün öğretimi üyelerinin ortak bir 
gayreti olduğuna göre, programla ilgili herkesin rehberlik hizmetlerine ait kanõlan, bir kriter 
olarak değer taşõr. Keza. uzmanlarõn kanõlan da tabiatiyle, teknik yönden önemlidir. Şunu 
da hatõrda tutmak lâzõmdõr ki kanõlar, değerlendirmede sübjektif bir yoldur. Bu sebeple, 
kontrol edilemiyen birçok faktörlerin etkisi altõnda kalabilir. 

Hasõlõ, rehberlik servisleri değerlendirilirken yukarda bahsedilen çeşitli kriter 
gruplarõndan bir veya birkaçõnõn birden ihtiyaç olabilir. Meselâ sonucu - izleme servisini 
değerlendirmede, bu servisin mevcudiyetini, sonucu - izleme faaliyetlerinin frekansõ, 
kavradõğõ alan ve bulgulardan yararlanma gibi hususlara bakõlõrken bireyi tanõma 
servisinde, hizmetlerin mevcudiyeti ve kullanõlmasõ, bilgileri kullananlarõn kanõlan da alõnõr. 
Ama hemen işaret edilmelidir ki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesinde birden fazla 
kriterlerin bileşimi kullanõlmalõdõr. 

C.  DEĞERLENDİRME METOTLARI 

Değerlendirme çalõşmalarõnda, kullanõlacak metot ve yollar da çalõşmanõn değerini 
etkiler. O bakõmdan kullanõlan metotlarõ da gözden geçirmek yararlõdõr. 

1. Dõş kriter � (Şunu yapar mõsõnõz?) 

2. Sonucu - izleme metodu � (Sonra-ne oldu?) 

3. Danõşanõn kanõsõ metodu � (Duygunuzu açõklar mõsõnõz?) 

4. Uzman kanõsõ metodu   (Açõklar mõsõnz?) 

5. Belli noktalan inceleme metodu � (Parça - parça) 

6. Gruptaki değişmeler metodu � (Rehberlikten önce/sonra) 

7.   Gruplar arasõnda farklar metodu � (îki grup arasõndaki fark nedir?) 

Yazar bu metotlardan hiçbirinin "en iyi metottur" diye anlamayacağõ kanõsõna 
varmõştõr (Froehlich, 1949-A). 
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Wrenn, değerlendirme metotlarõnõ üçe ayõrmaktadõr: a) Tarama metodu b) kesitleme 
(cross-section) deneme metodu ve c) gelişmeyi kovuşturma (sonucu - izleme) metodu. Bu 
metotlardan her birinin, kendine has eksiklikleri olduğunu belirtmekte ve bir kontrol grubu 
olmak şartõ ile yeter bir süreyi kavrayan sonucu - izleme (kovuşturma) metodunu 
diğerlerine göre en sağlam metot bulmaktadõr. (Wrenn, 1951 s. 487-490). 

Strang, kullanõlmakta olan metotlarõ doyurucu bulmamõş, verilerin teker teker 
incelenmesi metodunu önermiştir. Ona göre, vaka incelemeleri yolu ile öğrencinin sosyal, 
heyecansal, bedensel ve zihinsel gelişmeleri incelenir ve istatistiksel olarak 
değerlendirilebilir (Strang, 1950). 

Yukarõdaki tartõşmalarõ özetliyerek, rehberlik faaliyetlerini değerlendirme metotlarõnõ 
şu üç grupta toplamak mümkündür: a) Deneme ve kontrol gruplarõnõn oluşturduğu deneme 
metodu, b) Tarama metodu, ve c) Vaka incelemesi metodu . 

Denesel Metot: 

Bilimsel araştõrmalarõn temel metodu olan deneysel metot, deneme grubu ve kontrol 
grubu diye adlandõrõlan iki grup üzerinde yapõlan bir araştõrmadõr. Bu iki grup, etkisi 
araştõrõlan değişken hariç, yaş, cins, zekâ, sõnõf seviyesi gibi araştõrmayõ etkiliyebilecek 
bütün diğer faktörler yönünden eşleştirilir. Söz gelimi, iyi ders çalõşma metotlarõnõ çocuklara 
öğretmenin onlarõn akademik başarõsõnõ nasõl etkilediğini görmek istiyorsak, deneme grubu 
ile kontrol grubunu sõnõf seviyesi, zekâ, yaş, cins, sosyal ve kültürel ortam, okul başarõsõ... 
gibi değişkenler yönünden eşleştiririz. Deneysel gruba, iyi ders çalõşma tekniklerini 
öğretiriz. Kontrol grubunu ise böyle bir yetiştirmiye tâbi tutmayõz. Kontrol gruplarõndakiler 
eski metotlarõ ile çalõşmalarõna devam ederler. Araştõrma için plânlanmõş sürenin sonunda 
her iki grubu da okum^ sürati, kavrayõş sürati, sõnavlarda basan derecesi (veya derslerde 
aldõklarõ notlar) gibi yönlerden ölçüp deneme grubu sonuçlarõnõ, kontrol grubu sonuçlan ile 
karşõlaştõrabiliriz. Eğer alõnan sonuçlar, deneme grubu lehine ise, öğrencileri iyi ders 
çalõşma teknikleri üzerinde yetiştirmenin yararlõ bir yol olduğuna hükmedebiliriz. Bu örnekte 
bahsedilen hususlar, tabiatiyle okuyucuya metot hakkõnda bir fikir vermek; içindir, bir 
araştõrma planõ değildir. 
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Bazõ hallerde de aynõ grup kendisi için kontrol grubu görevini yapabilir. Meselâ 
yukarõdaki örnekte grubu seçeriz. Bu noktada grubu çeşitli değişkenler yönünden ölçeriz. 
Yetiştirme programõnõ plânõmõzdaki süre kadar uygularõz ve bu yetiştirme etkisinin 
görülebileceği süre .sonunda grubu tekrar ölçeriz, îki değerlendirme arasõndaki farkõn ye-
tiştirme çalõşmalarõndan ileri geldiğine hükmedebiliriz. 

Deneysel metot, yalnõz kontrol ve deneme gruplarõnõ iyi bir örnekleme yoluyla tesbit 
etmekle kalmaz, toplanan verileri istatistiksel yollarla kõymetlendirir. Görülüyor ki deneysel 
metot sistemli ve objektif l»ir yoldur. 

Tarama (Sürvey) Metodu: 

Tarama metodu, mevcut bir durumu şimdiki şekliyle saptayan bir araştõrma 
metodudur. Araştõrma yapõlan anda hangi faktörlerin ne durumda olduğunu saptamaya 
yarar. Bu sebeple, tarama metodu, bir programa uygulanmasõ sonucu değişiklikler hasõl 
olup olmadõğõnõ göstermez. Çünkü, bu metot, işin öncesine ait bir fikir vermez. Ancak, 
araştõrma yapõldõğõ âna ait toplanan bilgiler, bazõ önceden tesbit edilmiş kriterlere göre 
kõyaslanarak programõnõn etkililik ve yeterlik derecesi hakkõnda bir fikir çõkarõlabilir. 

Bu kusuruna rağmen, tarama metodu, birçok araştõrmalarda olduğu gibi, rehberlik 
programõnõn değerlendirilmesinde de en çok kullanõlan bir metotdur. Bu metot, hem 
objektif, hem sübjektif kanõtlan kullanabilir. Mülakat, problem tarama listeleri, veya anket 
formlarõ kullanõlabilir. Deneysel metodu, araştõrmanõn başlangõcõndan itibaren, bağõmsõz 
değişkenin (yani denemeye tâbi tutulan faktörün) etkisini belirlemek için bir süre beklemek 
gerekmektedir. Halbuki tarama metodunda böyle bir beklemeye ihtiyaç yoktur. 

Vaka İncelemesi Metodu: 

Yukarõdaki metotlar, daha ziyade gruplarõn gelişmelerini saptama ile ilgilenmektedir. 
Vaka incelemesi (veya etüdü) metodu, bireyi ele alõr. Onun kendi amaç, kabiliyet, ihtiyaç 
ve imkânlarõna göre gelişmesini inceler. Rehberlikte asõl amaç olan bireyi incelemesi 
bakõmõndan, bu metot iyi bir değerlendirme metodudur. Fakat herhangi bir okulda 
öğrencileri seri olarak vaka incelemesine tâbi tutarak rehberlik programõnõ değerlendirme 
yoluna gidilmesi, ekonomik ve pratik bir yol olmaktan uzaktõr. Bundan başka, vaka 
incelemesi metodu, uzmansal yargõya çok dayandõğõ için, bunu uygulamak her zaman 
mümkün olmayabilir. 
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D. DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR 

Değerlendirme çalõşmalarõnda en çok kullanõlan araçlar, soru listeleri, tarama listeleri, 
mülakat, testler, gözlem, sosyometrik araçlar ve değerlendirme cetvelleridir. Bir 
araştõrmada, amaç ve eldeki zaman, para ve personel imkânlarõna göre bu araçlardan 
birden fazlasõ kullanõlabilir. Bir aracõn eksikliği diğerleri tarafõndan tamamlanabilir. 

Bilgiler, çeşidine göre, öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden, işverenlerden, 
çevredeki kurumlardan toplanabilir; fakat en çok kullanõlan bilgi kaynağõ, öğrenci ve 
öğretmenlerdir. 

E.  ÖRNEKLEM 

Değerlendirme çalõşmalarõ için bir de örnekleme konusuna dokunmak lüzumu vardõr. 
Saptanan kriterler ne kadar uygun olursa olsun, kullanacağõmõz araştõrma metot ve 
araçlarõ ne kadar doyurucu olursa olsun, eğer iyi bir örnekleme yapõlamazsa elde edilecek 
sonuçlar kusurlu olabilir. O halde değerlendirme çalõşmalarõ için kullanacağõmõz örneğin 
özelliklerini saptama tarzõnõ, hudutlarõnõ, sayõsõnõ ve saireyi tesbit etmek lâzõmdõr. Meselâ 
sonucu - izleme (kovuşturma) araştõrmalarõnda kullanõlan soru listelerinin hepsine cevap 
almak mümkün değildir, Fakat cevap verenlerin oranõ % 60'õn üstüne çõkmadõkça ana-
grubu temsil edememektedir. 

Kõsacasõ, rehberlik programõnõn gelişip etkili hale girmesi için faaliyetlerin 
değerlendirilmesi şarttõr. Değerlendirme işi, rehberlik hizmetlerinin her cephesine girmelidir 
ve değerlendirme faaliyetleri önceden planlaştõrõlmõş ve programa göre yürütülen faaliyetler 
olmalõdõr. Değerlendirme çalõşmalarõ, bilimsel bir araştõrma faaliyetidir. O halde problemin 
ve amaçlarõn kesin olarak tanõmõ ve belirlenmesi yapõlmalõ; sağlam ve güvenilir 
değerlendirme kriterleri tesbit edilmeli, dikkatli bir örnekleme yapõlmalõ, kontrol ve deneme 
gruplarõ dikkatle hazõrlanmalõ, uygun araştõrma metot ve araçlarõ seçilmelidir. Ulaşõlan 
vargõlar õşõğõnda rehberlik programõnõ yeniden ele almalõ ve iyileştirmelidir. 



17.    BÖLÜM 

İLK, ORTA VE YÜKSEK ÖĞRENİMDE 

PSİKOLOJİK HİZMETLER PROGRAMININ 

ÖZELLİKLERİ 

Buraya kadar olan bölümlerde rehberlik programõnõn çeşitli yönleri incelenmiş 
bulunmaktadõr. Çeşitli rehberlik faaliyetlerinin ilk ve orta öğrenim okullarõnda almasõ 
gereken şekillerine yeri geldikçe çeşitli bahislerde dokunulmuştur. Bununla beraber, ağõrlõk 
daha çok orta öğrenim okullarõndaki rehberlik faaliyetlerine verilmiş olduğu da 
düşünülebilir. Rehberliğin temel kavram ve prensipleri çeşitli okul seviyelerinde aynõ 
olmakla beraber her seviyenin özelliklerine göre bazõ uygulama farklarõ olacağõnõ da kabul 
etmek gerekir. Bu bölümde ilk, orta ve yüksek öğrenim okullarõndaki rehberlik ve danõşma 
faaliyetlerinin özelliklerine dokunulacak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak öğretmenlerin görev-
içi yetiştirilmeleri üzerinde durulacaktõr. 

İLK ÖĞRENİM OKULLARINDA REHBERLİK İHTİYACI 

Rehberlik faaliyetleri, esas itibariyle, demokratik bir toplumda orta öğrenim çağõndaki 
gençlerin bir meslek sahibi olmalarõna yardõm fikrinden doğmuştur. Fikir, daha çok, yüksek 
öğrenim okullarõnda uygulama ve gelişme alanõ bulmuştur. Oradan orta öğrenim okullarõna 
geçmiştir. Yõllar geçip rehberlik kavramõ aydõnlõğa kavuştukça, rehberlik faaliyetleri de 
"meslek rehberliği" anlamõndan çõkõp bireyin bütünlüğünü kapsõyan daha geniş bir şekil 
almõş; sadece problem kişileri değil bütün bireyleri hedef tutmuş; yalnõz danõşmanlarõn 
yürüteceği bir görev değil bütün okul personeli ve velilerin katõlacağõ bir yardõm faaliyeti 
haline gelmiştir. Uzun zaman, bu iki okul seviyesine has kalmõş olan öğrenci kişilik 
hizmetleri faaliyetlerinin son yõllarda, ilkokullarõn bünyesinde de yer almasõ ihtiyacõ üzerinde 
daha çok durulmaya başlanmõştõr. 
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Rehberlik ve danõşma faaliyetlerini ilkokula kaydõran bazõ önemli, sebepler vardõr. Bu 
kitapta daha önce de õsrarla belirtildiği gibi, birey bir bütündür. Onun gelişmesi, devamlõ bir 
oluşumdur. Bu sebeple, birey, yalnõz orta ve yüksek öğrenimde değil, ilk öğrenim yõllarõnda 
da birçok gelişme problemleri ile karşõlaşmaktadõr. Bu problemlerin, çözümünde sistemli 
yardõma ihtiyaç vardõr. Sonra, rehberlik, yalnõz: problem çocuklara yapõlan bir yardõm 
değildir. Normal veya problemsiz çocuklarõn da gelişme ve uyum oluşumunda yardõma 
ihtiyaçlarõ, vardõr. Bu sebeple, bütün öğrencilere uzanan rehberlik faaliyetleri, ilk öğrenim 
seviyesini de içine alacaktõr. Keza, okullarõmõzdaki kalabalõk, sõnõflarda, öğrenciler 
kaybolmaktadõr. Onlarla daha yakõndan ve kişi olarak meşgul olmak gerekmektedir. 
Öğretmen bu yakõn temasõ ancak, öğretim faaliyetlerinin dõşõnda rehberlik faaliyetleri ile 
kurup onlarõn; gelişme ve uyumlarõna yardõm edebilir. Bundan başka, gerek problemler, 
gerekse özel kabiliyetler ne kadar erken belirlenip ona göre tedbirler alõnõrsa, eğitim o 
kadar çok verimli olacaktõr. Böylece bir problemin kökleşip dallanõp budaklanmadan 
çözümlenmesi daha kolay olmakta ve topluma daha ucuza malolmaktadõr. Bu, aynõ 
zamanda, bireyin en iyi gelişme ve uyum imkânõ bularak şahsiyet bütünlüğüne-
kavuşmasõna-yardõm etmektedir. Üstün kabiliyetler, daha ilkokul yõllarõnda bulunup 
çõkartõlabilirse, gelişmeleri daha çabuk olacağõ gibi, ileriki yõllarõn olumsuz faktörlerinin 
etkisiyle, bu kabiliyetler daha keşfedilmeden kaybolma tehlikesine düşmeyecektir. Bu 
sebeple de ilk öğrenim okullarõnda rehberlik programõna ihtiyaç hasõl olmaktadõr. Bir önemli 
nokta daha, ilk öğrenim yõllarõnda çocuğun okul ve öğrenim hakkõnda edineceği izlenim ve 
yaşantõ, onun bütün öğrenim hayatõnõ, dolayõsiyle yetişkinlik hayatõnõ etkiliyecek niteliktedir. 
O halde, çocuğun en yi bir gelişme ve uyum atmosferi içinde okula başlamasõ gerekir. Bu 
hususta ilkokul rehberlik programõ, eğitim programõna geniş-yararlar sağlama imkânõna 
sahiptir. 

İLK VE ORTA ÖĞRENİM OKULLARINDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN BAZI 
BAKIMLARDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Rehberliğin dayandõğõ temel prensipler bakõmõndan ilk ve orta öğrenim okullarõndaki 
rehberlik programlan arasõnda bir fark gözetilmemesi fikri akla gelebilir. Bu bakõmdan da 
ilkokullardaki rehberlik programõnõn orta öğrenim rehberlik programõndaki aynõ servislerden 
oluşacağõ düşünülebilir. Bu düşünce, prensip olarak doğru olmakla be- 
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raber,   uygulama alanõnda,   her iki okul seviyesindeki rehberlik programlarõnõn bazõ 
özellikler göstereceğini de  kabul etmek gerekir. 

İlk ve orta öğrenim okullarõnõn programlan arasõndaki farklarõ gerektiren temel 
sebepleri şöyle gruplandõrabiliriz: 1) Öğretim sistemleri arasõndaki ayrõlõk ve benzerlikler, 2) 
her iki seviyedeki öğrencilerin özellikleri, ve 3) okullarõn amaçlan. 

Her şeyden önce, ilkokulda her sõnõfõn bir öğretmeni yardõr. Bir sõnõftaki çocuklar, 
çeşitli konulan aynõ öğretmenle incelemektedir. Diğer bir ifadeyle, çocuklar, okulda hep 
aynõ öğretmenle beraber olmaktadõrlar. Halbuki orta öğrenim kademelerinde, ders 
konularõna göre uzmanlaşmalar olmuştur. Her dersin ayrõ öğretmeni vardõr. Hatta liselerde, 
aynõ gruba giren derslerin bile (meselâ fizik ve kimya) ayrõ öğretmenleri vardõr. Bir 
öğretmen, bir sõnõfõ dersin programõndaki yerine göre, haftada ancak bir iki saat 
görebilmektedir. Çocuklar, yalnõz bir öğretmenin sistemi ile değil birçok öğretmenlerin 
metot ve istekleriyle karşõlaşmaktadõrlar, ilkokulda, bir öğretmenin kendi sõnõfõnda kolaylõkla 
yapabileceği rehberlik faaliyetlerini, orta öğrenim öğretmeni yapamaz. Meselâ ilkokul 
öğretmeni, öğrencilerini çeşitli faaliyetlerde görme ve gözlemleme imkânlarõna sahiptir. 
Çocuklarõ daha iyi tanõyabilir. Orta öğrenimde ise bu tanõma faaliyetleri için daha sistemli 
planlamalara ihtiyaç olacaktõr. 

İkinci önemli fark kaynağõ da ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerin gelişme 
özellikleridir. Gerçi her iki okul seviyesinde de çocuklar büyüme ve gelişme oluşumu 
içindedir. Fakat ana okulu dahil ilk öğrenim yõllarõndaki gelişme ile orta öğrenim yõllarõndaki 
gelişmenin tabiatlarõnda farklar vardõr, îlk öğrenim yõllarõnda çocuk, bedensel bir varlõk 
olarak, psikolojik bir varlõk olarak ve sosyal bir varlõk olarak gelişmektedir. Bu gelişmeler 
genellikle bir karar devam etmektedir. Halbuki orta öğrenim yõllarõnõn özellikle ilk 
devresinde süratli bir gelişme hasõl olmaktadõr. Kõsa süre içinde süratli büyüme ve 
gelişmeler olmaktadõr. Meselâ boy süratle uzamakta; kõsa bir bulûğ süresi içinde ses 
değişmekte, vücut hatlarõnda cinsellik özellikleri kesin şekillerini almaya başlamakta; 
gencin ilgileri değişmekte; istikbal endişesi kendini göstermektedir. İlk öğrenim yõllarõnda 
ev çevresinden taşarak, okul çevresi, arkadaş grubu, mahalle çevresi gibi yeni 
sosyalleşme görgü ve denemelerine girişen çocuk, birçok yönlerden büyükleri taklit 
etmekte, birçok değer hükümlerini olduğu gibi kabul etmektedir. Halbuki orta öğrenim 
yõllarõnda genç, bir özdeşme yani kendi kişiliğini bulma (bu- 
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tünlüğe kavuşma) çabasõ içindedir. Kendine bir meslek seçme, bir hayat ülküsü ve 
felsefesi geliştirme, karşõt-cinsle tatminkâr ilişkiler kurabilme gibi gayretler gencin önemli 
problemleri olmaktadõr. İlköğrenim yõllarõnda çocuk henüz dil maharetleri yönünden 
gelişmemiştir. Görgüleri zengin değildir. Henüz olgunlaşmamõştõr. Bu sebeple çocuk, 
söylemekten ziyade göstermeyi zorunlu kõlmaktadõr (Garry, 1963, s. 8). 

O halde, her iki devrede ayrõ özellik taşõyan öğrencilerin, ayrõ sorunlarõ olacak 
demektir. Bu sebeple, bu iki seviyedeki rehberlik faaliyetlerinin farklõ özellikler göstermesi 
beklenen bir sonuçtur. Meselâ meslek rehberliği, orta öğrenim rehberlik faaliyetlerinin çok 
önemli bir yönünü oluştururken, ilkokul rehberlik programõ, daha çok psiko-sosyal gelişme 
üzerinde õsrarla duracaktõr. Çocuklara, belli meslekleri etraflõca göstermekten ziyade "bir 
meslek seçmek gereği" fikrini kavramlarõna yardõm edecektir. Eğitsel rehberlik faaliyetleri 
orta öğrenimde, meslek rehberliği ile beraber veya ilişkili olarak yürütülürken, ilk öğrenimde 
daha çok çocuklarõn, okuma, yazma, konuşma, hesap gibi vasõta hünerlerde ustalõk ve 
kolaylõk sağlamalarõna yönelmiş olacaktõr. 

Üçüncü önemli fark kaynağõ da ilk ve orta öğrenimin ulaşmaya çalõştõğõ amaçlar 
arasõndaki farklardõr, tik öğrenimin temel amaçlan şu dört nokta etrafõnda toplanabilir: 1) 
Okuma, yazma, konuşma, hesap gibi vasõta hünerlerin öğretilmesi, 2) büyümekte olan 
çocuklarõn gittikçe genişliyen bir çevre içinde sosyalleştirilmesi, yani çocuklarõn sosyal bir 
varlõk olarak bulunduklarõ kültürün kendilerinden beklediği hayat rollerinin, karşõlõklõ ilişkiler 
tarzõnõn, beraber çalõşma alõşkanlõklarõnõn vs. öğrenilip geliştirilmesi, 3) çocuğun, bir biyo-
psiko-sosyal varlõk olarak kendini ve aynõ zamanda çevresini realist bir gözle tanõyabilmesi, 
ve 4) çocuğun biyo-psiko-sosyal gelişmesinin normal bir seyir takip etmesinin sağlanmasõ. 

Orta öğrenimde ise, ergenin kişilik bütünlüğünü kazanmasõ (özdeşme), yetişkinler iş 
dünyasõna hazõrlanmasõ, özel kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kendini dil ve sanatla ifade 
edebilmesi, özellikle lise yõllarõnda yüksek öğrenim için hazõrlanmasõ vs. daha çok ağõrlõk 
kazanmõş olan amaçlar olmaktadõr. Konu alanlarõna göre uzmanlaşmalar olmaktadõr. 
Ohalde rehberlik programõ da, iki okul seviyesinin değişik amaçlarõna hizmet edebilecek 
ayrõşmayõ göstermek zorundadõr. Rehberlik programõndaki faaliyetler, bu değişik amaçlara 
paralel olacaktõr. Bu sebeplerle/ rehberlik programõndan, her iki okul seviyesinde de aynõ 
fonksiyonu beklememek gerekir. 
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İLK ÖĞRENİMDE REHBERLİK PROGRAMI 

İlkokulda öğrenimin belirgin bir özelliği, bir sõnõfõn eğitim sorumluluğunu tek bir 
öğretmenin üzerine almõş olmasõdõr. Öğretmen, her ders aynõ öğrencilerle beraber 
çalõşmaktadõr. Onlarõ hem daha yakõndan tanõmak, hem de onlarõ gerek öğretimi gerekse 
hal ve tutumu ile daha çok etkilemek imkânõna sahiptir. Diğer bir özellik de, bu yõllarda 
öğrencilerin problemlerinin henüz derinleşmemiş olmasõdõr. Bu sebeple, ilkokulda rehberlik 
programõ, öğretmen üzerine daha çok dayanacaktõr. 

İlkokulda rehberlik programõ, öğretmen - rehber öğretmen veya sõnõf öğretmeni - 
danõşman ve baş danõşman diye sõralanabilecek örgüt kademelerinden ziyade sõnõf 
öğretmeni - danõşman kademelerine dayanacaktõr, ilkokul rehberlik programõnda gerçi bir 
danõşman vardõr. Fakat, bunun belli başlõ fonksiyonu, rehberlik programõnõ örgütlemek sõnõf 
öğretmenlerinin faaliyetlerini koordine etmek, onlarõn rehberlik çalõşmalarõnõ kolaylaştõracak 
araçlarõ ve imkânlarõ hazõrlamak, zaman zaman kendisine havle edilmiş uyumsuz 
öğrencilerin terapisiyle uğraşmak, sõnõf öğretmenleri ile veliler ve çevre arasõnda bağlantõ 
kurma işini yürütmek, görev-içi yetiştirme faaliyetlerini organize etmek, hiçbir sõnõf 
öğretmeninin kendi yetki ve sorumluluğuna girmeyen rehberlik çalõşmalarõnõ yürümektir. 
Bunlarõn dõşõnda, öğrenci ile karşõ karşõya cereyan eden rehberlik faaliyetlerini, sõnõf 
öğretmeni yürütecektir. Görülüyor ki ilkokulda öğretmen, rehberliğin her bakõmõndan temel 
dayanağõ halinde bulunmaktadõr. 

10. Bölümde incelenen temel rehberlik servisleri, ilkokul rehberlik programõnõn da 
temel servisleri olmakla beraber, bu servislerin ağõrlõk verdiği faaliyetler değişmektedir. 
ilkokul çocuğunun özellikleri, öğrenimin cereyan tarzõ ve amaçlarõ yönünden, temel 
rehberlik servislerinin birbirlerine göre önem dereceleri değişmektedir. Örneğin, rehberlik 
programõnõn 5 temel servisinden Bireyi Tanõma Servisi, ilkokul rehberlik programõnõn en 
çok önem kazanan bir servisi olmaktadõr. Buna karşõlõk Bilgi Servisi, özellikle meslek 
rehberliği yönünden, orta öğrenim okullarõndaki kadar yakõn bir ihtiyaç önemini 
kazanmamaktadõr. 

İlkokul yõllarõnda da meslek bilgilerine ihtiyaç olacağõ aşikârdõr. Fakat bu yõllarda 
çocuğa yapõlacak meslek rehberliği daha ziyade genel mahiyettedir. Çocuk, iş dünyasõnõn 
genel hatlarõ yani genel iş gruplarõ hakkõnda bilgi sahibi yapõlõr. Orta öğrenimde ise genç 
belli bir işe 
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girme hazõrlõğõ içindedir, îlk öğrenim rehberlik programõnda bilgi servisinin ağõrlõk noktasõ, 
bireyi tanõmak ve bireyin kendini realist bir şekilde anlamasõna yardõm etmek için ona kendi 
hakkõnda toplanmõş objektif bilgileri verme işi olmaktadõr. 

Danõşma hizmetleri, danõşman'õn terapi faaliyetlerini orta öğrenimdeki kadar gerekli 
kõlmamaktadõr. Çocuğun problemi henüz çok başlangõçta olacağõ, yani henüz kökleşmemiş 
ve karmaşõmlaşmamõş durumda olduğu için sõnõf öğretmeninin kõsa süreli danõşma 
çalõşmalarõ ile veya grup içinde halledilebilecek durumda olacaktõr. Yerleştirme hizmetleri, 
ilkokul öğrencisini bir işe yerleştirmekle değil, bir birey olarak olgunlaşma ve sosyalleşme 
oluşumu içinde bulunan çocuğun, bir yukarõ olgunluk seviyesine geçmesine ve oraya uyum 
sağlamasõna yardõm işiyle ilgilenir. Meselâ çocuğun ev çevresinden okul çevresine geçişi 
önemli bir basamaktõr. Buradaki oryantasyon faaliyetleri çocuğun ileriki öğrenim hayatõnõ 
etkiliyebilecek değerdedir. Sonucu - izlemek hizmetleri de daha çok çocuğun gelişme 
kademelerindeki uyum durumu ile ilgilenir. 

Buna karşõlõk ilkokulda rehberlik programõ, kendine özgü bir hiz-met grubuna daha 
sahiptir ki bu da velilerle çalõşma faaliyetleridir. 

Bu genel açõklamalardan sonra ilkokul rehberlik servislerinin daha çok üzerinde 
duracağõ faaliyet gruplarõnõ şöyle sõralayabiliriz: 

1. Bireyi tanõma : İlkokul yõllarõnda devamlõ olarak gelişmekte olan çocuğu objektif 
olarak tanõmak, rehberlik programõnõn en önemli çabalarõndan biridir. Devamlõ gelişme 
oluşumu içinde bulunan çocuğun gelişme doğrultusunu yordamlõyabilmek (ön-tahmin 
yapabilmek), gelişmesini engelleyici faktörlere karşõ tedbirler alabilmek, onun özel nite-
liklerini zamanõnda saptayarak gerekli gelişme ortamõnõ sağlõyabilmek, kendi hakkõnda 
realist bir görüş geliştirebilmesine yardõm edebilmek için birey hakkõnda sistemli ve objektif 
bilgi toplamak gerekmektedir. Bu amaçla sõnõf öğretmeni, her çocuğu gözlemler. Gerekli 
testleri uygular. Çocukla okul öncesi gelişmesine, ev ortamõna, ailenin gözlemlerine ait 
veliler ve başka kaynaklardan bilgiler toplar. Bu bilgileri, sistemli bir şekilde değerlendirir ve 
toplu dosyaya kaydeder. 

2. öğrencinin kendisini objektif bir şekilde tanõmasõ: Çocuğun kendisi hakkõnda da 
realist bir fikir geliştirmesi, onun gelişme oluşumunun bir parçasõdõr. Kendi yetenek ve 
imkânlarõnõ bilmesi, ona gelişme hedefleri sağlõyacaktõr. Hatta birçok konularda kendine 
güvenini artõracaktõr. 
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7. Danõşma: Çocuğun gelişmesine doğrudan ve bireysel yardõm gereğinde çocukla 
karşõlõklõ konuşmalar yapõlõr. Unutmamak lâzõmdõr ki bu yaşta çocuklar, kendilerini ve 
problemlerini dilsel yolla ifade etmekte güçlük çekebilirler. Belki oyun terapisi gibi terapötik 
metotlardan yararlanõlarak danõşma faaliyetleri yürütülebilir. Daha önce de işaret edilmiş 
olduğu gibi, ilkokul yõllarõnda, genellikle, derinlemesine bir danõşma faaliyetler ne pek 
ihtiyaç olmõyacaktõr. Olduğu takdirde, bu çeşit vakalar başka yetkili kaynaklara havale 
edilir. 

Bazõ velilerin de   çocukla birlikte danõşmaya katõlmasõna ihtiyaç olabilir.   Çocuk için 
veliye psikolojik yardõm gerekebilir. 

8. Müfredat programõna katkõ - öğrenciler hakkõnda etraflõ bilgilere sahip olan 
rehberlik programõ, müfredat programõ geliştirilmesinde ve yenileştirilmesinde program 
yapõcõlara ve idarecilere birçok somut bilgiler ve görüşler vermek suretiyle müfredatõn 
çocuk ihtiyaçlarõna uygun hale getirilmesini sağlõyabilir. 

9. Velilerle çalõşma : ilkokul rehberlik programõ, velilerle sõkõ bir bağlantõ kurmak 
zorundadõr. Burada iki önemli amaç vardõr: Çocuk, zamanõn önemli bir kõsmõnda ailesi ile 
beraberdir. Çocuk hakkõnda daha etraflõ bilgi sağlamak hususunda ailenin büyük yardõmõ 
olabilir. Aile, tabiatiyle, bilgi için başvurulacak önemli kaynaklardan biridir. Diğer taraftan, 
çocuk hakkõnda objektif ve sistemli bilgileri aileye sağlamak suretiyle ailenin, çocuğu daha 
gerçekçi bir gözle görebilmesine, çocuğu olduğu gibi kabul etmesine ve çocuğun gelişimi 
ve geleceği için gerekli tedbirleri zamanõnda almasõna yardõm edilir. Bu sebeple, velilerle 
sistemli bir şekilde görüşme ve beraber çalõşma, ilkokul rehberlik programõnda özel bir yer 
tutar. 

10. Görev - içi eğitim çalõşmalarõ: Rehberlik ve danõşma faaliyetlerini yürütecek 
öğretmenin, daha etkili olabilmesi için, rehberlik bilgi 

-ve becerilerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu, özellikle ilkokul rehberlik programõnõn önemli 
bir hizmet grubu olmaktadõr. Zira rehberlik ve danõşma faaliyetlerinin daha çoğu onun 
omuzlarõndadõr. Görev - içi eğitim çalõşmalarõ, velileri de içine alabilir. Bu konu, önemi 
dolayõsiyle aşağõda ayrõca incelenecektir. 

Orta öğrenimdeki rehberlik ve danõşma faaliyet programõ, bu kitapta zaten genişçe 
kapsanmõş olduğuna göre, burada orta öğrenim için ayrõca bir bölüm açmaya gerek 
görmüyoruz. Şimdi Yüksek öğretimde rehberlik ve danõşma programõna bir gözatabiliriz. 
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YÜKSEK ÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER 

Yüksek öğretimde psikolojik hizmetler, esas itibariyle temelde aynõ felsefî görüş ve 
ilkelere dayanmaktadõr. Fakat 1) kapsadõğõ öğrenci popülasyonunun özellikleri, 2) yüksek 
öğrenim kurumlarõnõn genel orta öğretimden farklõ olan amaçlan, ve 3) fakülte ve yüksek 
okullardaki eğitim - öğretim fonksiyonunun işleyiş ve sunuluş tarzõ bakõmõndan bazõ değişik 
yaklaşõm ve örgütlenmeyi de gerekli kõlmaktadõr. 

Yüksek öğrenim gençliği, insan hayatõnda ergenlik çağõnõn son dönemini yaşamakta 
veya aşmakta olan bir popülasyondur. Bu dönemin ihtiyaç ve problemleri de tabiatiyle, 
önceki gelişme çağlarõnõn ihtiyaç ve problemlerinden farklõdõr. Yüksek öğrenim gençliği, ev 
ve aile nüfuzundan çõkmakta, içendi başõna karar verme ve sonuçlarõnõn sorumluluğunu 
yüklenme durumundadõr. Öğrenim süresince barõnma, beslenme, akademik basan, kõz-
erkek ve arkadaş ilişkileri, flört ve aile kurma, mâlî destek, sağlõk gibi bir çok sorunlarõ 
halletme, şahsiyet bütünlüğü ve kimlik kazanma, kendini girdiği bir meslek için yetiştirme 
gibi sorunlarõ en uygun tarzda çözümleme ile yükümlüdür. Kendisinin, toplumun ve 
insanlõğõn sosyolojik, politik ve ekonomik sorunlarõ onu daha yakõndan ilgilendirmekte ve 
düşündürmekte, hatta üzmektedir, örf ve âdetler, değerler, inançlar, tavõrlar, davranõşlar 
üzerinde daha bilinçli bir şekilde kafa yormaktadõr. Kimliğini bulmaya çalõşmaktadõr. Orta 
öğrenimde çocuk için bir meslek seçimi problemi varken yüksek öğrenimde genç, meslek 
seçme durumundan ziyade, girmiş olduğu öğrenim programõnõn hedeflediği meslekte 
yetişme ve mezuniyette iş bulma sorunlarõyla doludur. Bütün bu ve benzeri sorunlarõn 
çözüm karar ve plânlarõnda asõl yetkili ve sorumlu olan gencin kendisidir. Bu yetki ve 
sorumluluklarda gencin desteğe ihtiyacõ vardõr (Sorunlar için BAK. Tan, 1954; Semin, 1964; 
Gökçe, 1971; Ekşi, 1982). 

Yüksek öğretim, amaç itibariyle, ilk ve orta öğretimde verilen genel eğitim amacõndan 
farklõdõr. Yüksek öğrenim, gençlere, belli iş alanlarõnda derinlemesine ve yüksek aşamada 
alanla ilgili bilgi, beceri, tavõr ve davranõşlar kazandõrmayõ amaçlamaktadõr. Meselâ doktor, 
mühendis, öğretmen, hukukçu, yönetici, sanatçõ... yetiştirmeye çalõşõr. 

Yüksek öğretimin işleyiş tarzõ da farklõdõr. Yüksek öğretimde aynõ fakültedeki 
öğrencilerin bile öğrenim programlan farklõ olabilir. Bir derste beraber olan öğrenciler, 
başka bir derste ayrõ bir grup içinde olabilirler. Onun için yüksek öğrenimde sõnõf - 
öğretmenliği, rehber-öğretmenlik gibi hususlar işlemez. O halde yüksek öğretimde 
üniversite 
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gençliğinin ihtiyacõ olan psikolojik hizmetlerin örgütlenme ve sunuluşunu da  ona göre 
şekillendirmek gerekmektedir. 

Yüksek öğrenimde öğreticiler, ön planda, alanlarõndaki bilgi, becerileri ve meslek 
tavõrlarõnõ öğrencilerine kazandõrmayõ hedef almaktadõr. Gençlerin kişisel-psiko-sosyal 
problemleriyle uğraşmaya ne vakitleri vardõr, ne de düzen ona göre kurulmuştur. Esasen 
yüksek öğrenimdeki öğreticilerin büyük çoğunluğu, öğretmenlik formasyonu (pedagojik 
formasyon) bilgi ve becerilerini almadan öğretim işine girmiş bir meslek grubudur. Bunlarõn 
öğrenci "psikolojik hizmetler" görüş ve {faaliyetlerine oryante edilmeleri başlõ başõna ayrõ bir 
iştir ki şimdiye kadar hiç bir Türk üniversitesi buna teşebbüs etmemiştir. 

O halde,   yüksek öğretimde psikolojik hizmetlerin örgütlenmesini daha farklõ bir 
çerçeveye oturtmak gerektiği anlaşõlmaktadõr.   Yüksek öğretimde öğrenci kişilik hizmetleri, 
öğrencinin okula kaydõndan, barõnma, beslenme, sõnav, not, basan, sağlõk, spor, sosyal 
faaliyetler, psikolojik danõşma... gibi çok geniş bir alana uzanmaktadõr. Kitabõmõzõn 3. 
Bölümünde rehberlik ve danõşma çalõşmalarõnõn Türkiye'de gelişme tarihçesinden 
bahsedilirken üniversitelerimizdeki gelişmeler de açõklanmõştõr. Buradaki bilgilerden 
anlaşõlacağõ gibi üniversitelerimiz, «öğrencilerin psikososyal sorun ve ihtiyaçlarõna cevap 
verebilmek için üniversite bünyelerinde bir mediko - sosyal merkeze yer vermişlerdir. 
Bundan maksat, yüksek öğrenim gençliğinin ihtiyaç duyduğu öğrenci kişilik hizmetlerini 
verebilmektir. Fakat bu hizmetleri isim olarak harekete geçirmek veya geçtiğini farzetmek 
yeterli değildir. Kitabõmõzõn ilk bölümlerinde de belirtmiş olduğumuz gibi, bu hizmetlerin 
rehberlik anlayõş ve görüşü hakim olan bir yaklaşõmla, programlõ bir şekilde ve işinin ehli 
uzman kadroyla sunulmasõ gerekmektedir. Meselâ gencin okula kabulü, kaydõ, derslere 
başlamasõ, öğrencide bezginlik yaratmayacak, hatta onun yeni öğrenime iştiyakla 
başlamasõnõ sağlayacak "bir düzen içinde sunulmasõ planlanabilir. Yeni öğrenciler için bir 
oryantasyon   (duruma - alõştõrma)   programõ planlanabilir. 

Yüksek öğrenimde bu plânlama ve çalõşmalarõ yapacak bir örgütlenmeye ihtiyaç 
vardõr.  Bu örgütlenme için en uygun ve tabii yer, mediko - sosyal merkez denen yerdir. 

Şunu da burada hemen kaydedelim ki  üniversitelerimizde öğrenci popülasyonunun 
psiko-sosyal ihtiyaçlarõna cevap vermek için kurulan "bu öğrenci kişilik hizmetleri örgütüne 
mediko-sosyal merkezi adõnõ vermek talihsizlik olmuştur. Çünkü merkezin kadrosu hemen 
tamamen hekimlerden oluşmuş ve merkezin başõna bir psikolog veya öğrenci 
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kişilik hizmetleri uzmanõ değil, bir hekim konmuştur. Merkez de hemen bir tõb kliniği 
karakterine dönüşmüştür. Bazõ üniversiteler psikolojik hizmetleri bu kuruluş içinde 
örgütlemeye teşebbüs etmişlerse de başarõsõz olmuşladõr. Çünkü merkezin başõndaki 
hekim örgüt bünyesindeki bütün birimleri kendi egemenliğinde görmüş ve bu yönde çalõş-
maya girmiş ve dolayõsiyle üniversite bünyesinde örgütlü ve düzenli bir öğrenci kişilik 
hizmetleri programõ yürürlüğe konamamõştõr. Sözü edilen bu önemli yanlõşlõğõn kolayca 
düzeltilebilmesi mümkündür, öğrenci Kişilik Hizmetleri Merkezinde (Mediko - Sosyal 
Merkez) bedensel sağlõk da psikolojik sağlõk birimi gibi birimlerden biridir ve bunlarõn birbir-
leriyle yakõn ilişki ve ahenk içinde çalõşmalarõ lâzõmdõr. 

Yüksek öğrenimde psikolojik hizmetleri iki ağõrlõk merkezi çerçevesinde düşünmek 
uygun olmaktadõr 1) Bütün üniversitelerin fakülte ve bölümleri bünyesinde akademik 
danõşmanlõğõn kurumlaştõrõlmasõ ve 2) öğrenci Kişilik Hizmetleri Mekezi olarak (veya daha 
münasip bir isim olarak) değiştirmek icâbeder. 

1)   Akademik Danõşmanlõk   : 

Akademik danõşmanlõk, esas itibariyle öğrencinin girdiği akademik programõ 
aksatmadan, yönetmelik gereklerine uygun tarzda ve başarõyla yürütmesinin denetlenip 
gözetlenmesi için kurulmuş bir müessesedir. Dönem başõnda kayõt esnasõnda, öğrencinin, 
akademik pogramõn gereği olan ve kendi ilgi ve ihtiyaçlarõ doğrultusunda bulunan derslere 
zamanõnda kaydolmasõna, derslerdeki puan ve kredilerinin yönetmelik hükümlerine uygun 
yürütülmesine bakar. Başarõsõz olunan derslerin zamanõnda telâfisi ile öğrencinin dönem 
kaybõ önlenmeye çalõşõlõr. Akademik danõşmanlõk, bir bakõma, akademik alkõşõn yüksek 
öğrenim amaçlarõna uygun olarak sağlanmasõ yoluyla yönetime hizmet etmektedir. Ama 
öbür taraftan da öğretim üyesi ile öğrenci arasõnda bu ilişki yürütülürken birçok rehberlik ve 
danõşma fõrsatlarõ ortaya çõkmaktadõr. Bu sebeple, akademik danõşmanlõk, üniversite 
öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde çok önemli ve etkili bir noktada bulunmaktadõr. 

Akademik danõşman, hiç değilse her donem başõnda öğrenci ile karşõ karşõya 
gelmekte; onunla yüz yüze konuşarak onun fikir ve duygularõnõ, ilgi ve ihtiyaçlarõnõ, sorun 
ve sebeplerini dinleme, anlama, yol gösterme durumundadõr. Kaldõ ki öğrenci isterse kayõt 
zamanõ dõşõnda da danõşmanõ ile kendi durumunu görüşmek, onun fikir ve yardõmõnõ almak 
imkânõna sahiptir. Akademik danõşman olan üniversite öğretim elemanõ bir rehberlik ve 
danõşma uzmanõ değildir. Ama danõş- 
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manõ olduğu öğrencide gördüğü bir sorunun çözümü için onu ilgili kaynaklara 
yönlendirebilir. Yüksek öğretim kurumunun ilgili kaynaklarõnõ sorunlardan haberdar edebilir. 
Bazõ hallerde öğrenciye moral ve cesaret verebilir. Bazõ basit ve yüzeysel problemlerin 
çözümünde kendisi yardõmcõ olabilir. 

Akademik danõşmanlõğõn bu yönetim ve psikolojik hizmetler fonksiyonunda etkili ve 
başarõlõ olabilmesi için (a) akademik birimdeki bütün öğretim elemanlarõnõn (asistandan) 
profesöre kadar) akademik danõşmanlõk yükünü paylaşmasõ; b) akademik danõşmanlara 
belli sayõnõn üstünde öğrenci verilmemesi (meselâ her danõşman için 15 öğrenciden fazla 
olmamasõ); ve c) akademik danõşmanlarõn elinde her öğrenciye ait bir akademik dosya 
bulunmasõ gerekmektedir. 

Gerçi hemen bütün yüksek öğretim kurumlarõmõzda akademik danõşmanlõk lâfõ 
edilmektedir. Ama birçok yerlerde bu iş zaten yetişmekte ve tecrübe kazanma ihtiyacõ 
içinde olan asistanlara bõrakõlmaktadõr. Ya da bir sõnõf seviyesi, öğrenci sayõsõna 
bakõlmadan, tek bir öğretim elemanõnõn omuzlarõna bõrakõlmaktadõr. Bu yük, bazõ hallerde 
150 -200 kişiyi bulmaktadõr. Yani akademik danõşmanlõk, bir akademik angarya olarak 
yürütülme durumuna düşürülmektedir. Aslõnda, öğrencinin başarõlõ bir akademik gelişme 
göstermesi, onun sağlõklõ ve başarõlõ bir psiko - sosyal yapõya sahip olmasõna çok yakõndan 
bağlõdõr. 

2)   Sağlõk, Kişilik, Spor ve Kültür Dairesi (Medike - Sosyal Merkez) : 

Yukarda bazõ yerlerde işaret edilmiş olduğu gibi, üniversitelerimiz bünyesindeki 
Mediko - Sosyal Merkez, üniversite öğrenci kişilik hizmetlerinin organize edilip sunulacağõ 
bir merkez olarak kurulmuştur, isimdeki mediko sözü, bu merkezi yanlõş yöne sevkedip tõb 
merkezi haline getirilmesine yol açmõştõr. Dileyelim ki bu yanlõş terim en kõsa zamanda 
değiştirilip faaliyetler niteliğine uygun bir isme kavuşturulur. 

Üniversite Öğrenci Kişilik Hizmetleri, söz konusu bu merkez bünyesi içinde organize 
edilerek, bütün öğrenci kesimine hitap eden etkin "bir merkez haline getirilebilir. Bu 
amaçla, Marmara Üniversitesi'nde geliştirilmiş ve kõsmen uygulanmakta olan bir projeyi, bir 
misal olarak burada açõklayalõm. 

Marmara Üniversitesi Mediko - Sosyal Merkezi, adõnõ Sağlõk, Kişilik, Spor ve Kültür 
Dairesi olarak değiştirmiştir. (Aslõnda bunlarõn hepsi öğrenci kişilik hizmetleri gruplarõdõr). 
Üniversitede öğrenciye sunulacak psikolojik hizmetler, Şekil 17-1'deki şemada 
gösterilmiştir. Bu 
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şemada Sağlõk, Kişilik Hizmetleri, Spor, Kültür başlõklarõnõn her biri birer birimdir. Birimlerin 
statüleri birbirlerine eşittir. Biri diğerine egemen değildir. Birimlerin başõnda alanlara uygun 
birer uzman vardõr. Bunlarõn hepsinin başõnda da bir Daire Başkanõ bulunmaktadõr. 
Birimlerin uzman başkanlarõ, Daire Başkanõnõn başkanlõğõnda bir Danõşma Kurulu 
oluşturmaktadõr, işler burada planlanmakta ve koordine edilmektedir. 

Bu Daire içindeki Kişilik Hizmetleri Birimi de şu alt birimlerden oluşmaktadõr: 

1) Danõşma Hizmetleri Birimi 

Psikolojik, eğitsel ve mesleki danõşma hizmetleri sunan bir birimdir. Üniversite 
öğrencileri arasõnda da, mesleğini seçememiş olan, seçtiğinin uygunluğundan emin 
olmayan ya da başka meslek arayõşõ içinde fakülte değiştirmek isteyen epey genç vardõr. 
Ergenlik çağõnõn psiko -sosyal bunalõmlarõ veya ideolojik ya da inanç bunalõmlarõ olanlar, 
psiko - patalojik vakalar, nevrotikler üniversite popülasyonu arasõnda da az değildir. Bu 
sebeple Danõşma birimi yalnõz yüz yüze bireysel danõşma yapmakla kalmaz, bazõ psikolojik 
taramalarõ da yaptõrmak durumundadõr. 

Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ İş ve İşçi Bulma Genel Müdürlüğü, iş 
arayanlara, bilimsel yöntemlerle mesleğe yöneltme hizmeti birimi kurmuştur. Üniversite 
Danõşma Hizmetleri Birimi ve diğer ilgili birimler bünyesi içinde îş ve işçi Bulma Kurumunun 
bu gayretleriyle iş ve güçbirliği yapõlabilir. 

2)  Test ve Değerlendirme Birimi 

Bu birim, kendisine gönderilen danõşanlara gerekli psikolojik testleri uygular. Tahlil ve 
yorumlarõ sonucunda ulaştõğõ bulgularõ ilgili birimlere ulaştõrõr. 

3)   Eğitsel Hizmetler Birimi 

Bu birim, akademik danõşmanlõk, yeni öğrencilerin oryantasyonu, verimli ders çalõşma 
laboratuarõ, kayõt - kabul işlerinin Öğrenci Kişilik Hizmetlerini ilgilendiren yönlerinde faaliyet 
gösterir, îlk ağõrlõk, fakültelerde ve dolayõsiyle onlarõn Bölümlerinde akademik danõşmanlõk 
faaliyetlerinin etkili biçimde çalõşmasõna verilir. Tabiatiyle bu birimin Bölüm ve akademik 
danõşmanlarla olan ilişkisi ancak koordinatörlük ve danõşma niteliğinde olmak 
durumundadõr. Asõl yaptõrõm sorumluluğu ve yetkisi dekanlõk ve bölüm başkanlõklanndadõr. 



 
17-1 Şekil: Üniversitede Psikolojik Hizmetler Örgütü Şemasõ 
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4) Burs, Yardõm ve Yerleştirme Birimi 

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs imkânlarõ sağlamak, bu burslara uygun 
öğrencilerin seçimine yardõmcõ olmak, malî yardõma ihtiyacõ olanlara ödünç veya karşõlõksõz 
para yardõmõ sağlamak, çalõşkan fakat çalõşma zorunda olanlara üniversite içinde veya 
dõşõnda çalõşma imkânlarõ bulmak, mezuniyetten sonra istihdam hedeflerine yardõmcõ 
olmak gibi faaliyetler bu birimin fonksiyon alanõdõr. İş ve işci Bulma Kurumunun ilgili birimi 
ile işbirliği yapõlõr. 

5) Barõnma ve Beslenme Birimi 

Bu birim öğrencilerin, yurt, pansiyon, kiralõk oda veya daire, aile yanõ, ve beslenme 
işleri ile ilgilenir. Barõnma ve beslenme ile ilgili işlerde gereken aracõlõk ve yardõmlarõ hatta 
yerine göre kontrolleri yapar. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yakõndan ilişki kurar, öğrenciye 
kiralõk pansiyon ve evlerin uygun şartlarda olmasõna dikkat eder. öğrenciye kiralanacak 
yerlerin adreslerini öğrencilerin hizmetine sunar. Yurtlarda, öğrenciler arasõnda kat 
danõşmanlõğõ ve çalõşma ve işbölümü gibi grup faaliyetlerinin örgütlenmesine yardõmcõ olur. 
Üniversiteye ulaşõm konusuyla ilgilenir. 

6)  Araştõrma, Yayõn ve Halkla İlişkiler Birimi 

Bu birim öğrenci Kişilik Hizmetlerinin çeşitli bilimlerinde yapõlan araştõrmalarõ 
koordine eder; yayõnlar. Üniversite katalogunu yayõnlar. Gerekli duyurulan yapar. Çevreyle 
ilişkilerin en etkili biçimde yürümesi için gerekli temaslarõ sağlar. Üniversite ile çevre 
arasõndaki ilişkileri geliştirir*. 

 

---------------------------- 

(*)   Bu Birimler ve örgütlenme hakkõnda daha fazla bilgi için BAK: 

Hasan Tan, Üniversitelerimizde Psikolojik Hizmetler: Marmara Üniver-sitesi'nde Bir Girişim 
ve Düşündürdükleri, Yüksek öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Toplantõsõ, 20-28 
Mayõs 1987, Ankara Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1989. 
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ÖĞRETMENİN REHBERLİKTE GÖREV-İÇİ EĞİTİMİ 

Hangi okul seviyesinde olursa olsun, öğretmen veya öğretim üyesi rehberlik 
çalõşmalarõnda önemli bir unsurdur. Rehberlik programõnõn başarõsõ, geniş ölçüde, onun 
rehberlik konusundaki bilgi, anlayõş ve maharetlerine dayanmaktadõr. Biz burada daha 
ziyade ilk ve orta öğrenim öğretmenlerinin görev-içi yetiştirilmelerine ağõrlõk vereceğiz, 
öğretmen, meslek eğitimi sõrasõnda rehberlik ve danõşma bilgi ve becerilerini pek 
öğrenmiye fõrsat bulamamõştõr, öğretmen yetiştirme programlarõnõn çoğunda rehberlik ve 
danõşma konusu ya hiç yoktur veya çok kõsa ve yüzeydedir. Bu sebeple, hangi okul 
seviyesinde olursa olsun öğretmenin rehberlik ve danõşma konusunda görev-içi eğitime 
tâbi tutulmasõ gerekmektedir. 

Görev-içi eğitim (hizmet-içi veya iş başõnda eğitim), öğretmene, bir yandan 
öğretmenlik çalõşmalarõna devam ederken kurslar, konferanslar, seminerler yoluyla 
verilecek eğitimdir. Meslekteki gelişmeleri, yeni anlayõş ve metotlarõ ve yeni denemeleri 
göstermek, öğretmenleri meslek yönünden tazelemek için görev-içi eğitime her zaman 
ihtiyaç olacağõ tabiîdir. 

Rehberlikte görev-için eğitim çeşitli yollarla yapõlabilir: a) Eğer civarda rehberlik 
konularõnõ okutan bir yüksek okul veya üniversite varsa, öğretmenler, o dersleri takip 
edebilirler. b)Okul içinde bir uzman tarafõndan yönetilen kurslar tertip edilebilir, c) Dõşardan 
davet edilecek bir kaynak - şahsõn katõlmasõ ile öğretmeler rehberlik semineri yapabilirler, 
d) Okulun öğretmenleri, özel alâkalarõna göre, okulda 'karşõlaşõlan pratik problemleri hal 
için özel gruplar oluşturarak çalõşabilirler, veya e) Tüm öğretmenler kurulu, rehberlik ve 
danõşma konusunda hazõrlanmõş bir programa göre öğretmenler toplantõsõ yapabilir. 

Bazõ gayretli idareci ve müfettişlerin teşvikiyle veya öğretmenlerimizin isteğiyle zaman 
zaman bazõ okullarõmõzda görev-içi eğitim faaliyetlerine girişilmektedir. Çoğu zaman da bu 
faaliyetler, yanda kalmaktadõr. Görev-içi eğitiminin başarõsõnõ engelliyen bazõ önemli sebep-
ler şunlar olmaktadõr. (Off. Ed., 1950, s. 10): 
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Görev-içi eğitim çalõşmalarõ, zaten yüklü olan öğretmene yeni bir yük olmaktadõr. 
Görev-içi eğitime katõlmalarõ bir emirle bildirilmektedir, öğretmen bu çalõşmalarõn 
amacõndan ve sonunda nasõl kullanõlacağõndan haberdar olmamaktadõr. Bu çalõşmalar, 
ekseriya öğretmenin evine ve okul-dõşõ işlerine ayõracağõ zamanlara (meselâ Cumartesi, 
Pazar günlerine veya akşam saatlerine) konulmaktadõr. Bazõ okullar da bu faaliyete bir 
gösteriş olarak girmektedir. 

Belirtilen bu hususlar dikkate alõnõrsa, bir görev-içi eğitim faaliyeti için şu hususlarõ 
önermek mümkündür: 

Faaliyetler, normal okul saatleri içinde (hiç değilse önemli bir kõsmõ) olmalõdõr. 

Konular, öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarõndan doğmuş olmalõdõr. 

Çalõşmalarõn maliyeti ve yönü hakkõnda öğretmenlerin fikri olmalõdõr. 

öğretmenler bu çalõşmalar için motive edilmeli fakat zor inanmama-lõdõr. Bununla 
beraber ekseriyetin katõlmasõ sağlanmalõdõr. 

Okul müdürü bu faaliyetlere yakõndan ilgi göstermeli  ve destek 

olmalõdõr. 

Kaynak kişilerden yararlanma fõrsattan aranmalõdõr. Çalõşmalar belli bir plan ve 
programa göre yürütülmelidir. Çalõşmalar değerlendirilmelidir. 

Okulun bünyesi içinde yürütülecek görev-içi rehberlik çalõşmalarõnõ şu beş aşamada 
düşünmek doğru olur (Bak: Miller, 1961 s. 97-106, ve Off. Ed., 1950): 

1) Öğretmen ve öğretim üyelerinin görev-içi eğitim faaliyetlerine "hazõr" olup 
olmadõklarõmõn belirlenmesi: öğretim personelinin böyle bir arzusu olup olmamasõ, 
programõn başarõsõnõ etkiler. Onun için, bu "hazõr olma" seviyesini etkiliyen faktörleri 
etraflõca düşünmek gerekir, öğretim personelinin ilgileri, halen yapõlmakta olan rehberlik 
faaliyetleri ve bunlarõn eksik veya aksõyan yönleri, bu faaliyetleri yürüten öğretmenlerin 
miktarõ, çalõşmalar içim okul içindeki ve dõşõndaki kaynak şahõslarõn kimler olabileceği, 
öğretmenlerin şimdiki rehberlik bilgi ve becerileri, çalõşmalar için zamanõn mevcut olup 
olmamasõ, gereğinde kullanõlmak üzere parasal imkânlar gibi faktörler dikkate alõnmalõdõr. 
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2) Görev-içi eğitim için ihtiyaçlarõn saptanmasõ: Rehberlik programõ ve öğretmenlerin 
eğitimi için ihtiyaç duyulan konular, gözlemler, öğretim personeliyle görüşmeler, anketler 
ve ön-toplantõlar yoluyla saptanmalõdõr. Bu aşamada yapõlan çalõşmalarda, bütün 
öğretmenlere ulaşõlmalõdõr. Yapõlan çalõşmalar, "bazõ öğretmenlerin işgüzarlõğõ!" izlenimini 
vermemelidir. 

3) Programõn planlanmasõ: Üyelerin ihtiyaç ve iteklerine uygun konular, toplanma 
zamanlan ve çalõşma tarzõ genel hatlarõ ile planlanmalõdõr. Kaynak - şahõslarla temas 
kurulmalõdõr. Okul yönetimi, bu çalõşmalarõn organizesi ve yürütülmesinde faal rol alacak 
şekilde kendini planlamalõdõr. öğretmenlerin çokluğunun katõlmasõ yollan düşünülmelidir. 
Gerekli kitap ve saire gibi araçlar sağlanmalõdõr. Çalõşmalarõn nasõl değerlendirileceği, 
sonuçlarõn nasõl kullanõlacağõ planlanmalõdõr. 

4) Programõn uygulanmasõ: İyi bir başlangõç yaparak ilgiyi artõrmalõdõr. Program, 
katõlanlarõn ortak ve kişisel ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde şekillendirilerek 
yürütülmelidir. Çalõşmalar esnasõnda çaya ve küçük sohbetlere fõrsat verecek aralõklar da 
yaratõlmalõdõr. Zaman zaman dõşardan gelecek şahõslarla veya değişik kişilerle program 
zenginlik ve renk kazanmalõdõr. Gereğinde rehberlik çalõşmalarõ olan bazõ okullar ziyaret 
edilmelidir. 

5) Görev-içi eğitim programõnõn değerlendirilmesi: İşin bu cephesi, iki safhada 
düşünülmelidir: a) Görev-içi eğitim çalõşmalarõnõn saptanmõş amaçlara uygun 
yürütülmediği; hangi noktalarõn başarõlõ olduğu, hangi noktalarda ileride yeni çalõşmalara 
ihtiyaç olabileceği; katõlanlarõn program hakkõnda genel duygulan gibi hususlar olacaktõr. 
Bu tip değerlendirme hemen program bitiminde yapõlacaktõr, b) Görev-içi çalõşmalarõnõn, 
uygulama alanõnda daha iyi rehberlik çalõşmalarõna yol açõp açmadõğõnõn saptanmasõ 
olacaktõr. Tabiatiyle bu değerlendirmenin yapõlabilmesi zaman isteyecektir. Program 
bitiminden ancak 6 ay veya l yõl sonra öğretmenlerin rehberlik becerilerinin etkisi öğrenciler 
üzerinde görülecektir. Bu hususta da öğretmenlerin kanõlarõna başvurulabilir. 

OKULLARIMIZDA REHBERLİK İÇİN ÖNERİLER 

Bugünkü eğitim sistemimiz ve bu sisteme hâkim olup yerleşmiş bazõ anlayõşlar, 
rehberlik faaliyetlerine çok geniş imkân sağlamamakla 
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beraber, bu durum içinde bile rehberlik yapmak imkânlarõ vardõr. Türk okullarõnda rehberlik 
faaliyetleri için şu genel öğüt ve öneriler yapõlabilir: 

1. Okullarda yetişmiş danõşmanlar bulunmadõğõna göre, bireysel rehberlik 
faaliyetlerinden ziyade rehberlik maksatlarõm güden grup faaliyetleri, rehberlik programõnõn 
ağõrlõk merkezini oluşturabilir. 

2. Okul ve sõnõf kitaplõklarõ, öğrencilerin âzami kolaylõk ve derecede 
yararlanabilecekleri hale getirilebilir. 

3. Sõnõf-dõşõ faaliyetlerinin büyük bir kõsmõnõ oluşturan kollar, daha demokratik bir 
şekilde ve eğitim ilkelerine uygun olarak yeniden organize edilip çalõştõrõlabilir. 

4. Okul-aile birlikleri, rehberlik amaçlarõ için daha dinamik ,bir hale getirilebilir. Bu 
birlikler, yalnõz para veren veya toplõyan bir kuruluş olmaktan çõkartõlabilir. Veliler şerefine 
düzenlenen müsamereler, çaylar, korolar ve benzeri faaliyetlerle okul-aile birliklerinin 
şimdiki mahiyeti değiştirilerek ev ile okul arasõnda daha sõkõ ve dostane bir işbirliği 
kurulabilir. 

5. Okul yeni açõldõğõ zaman, özellikle yeni öğrencileri okula õsõndõrmak için duruma 
alõştõrma faaliyetlerine fazla önem verilebilir. 

6. Sõnõf - öğretmenlikleri gibi, okul-aile birliklerinden sağlanacak velilerle, "sõnõf - 
velilikleri" kurularak, yapõlacak rehberlik faaliyetleri için velilerin anlayõş ve yardõmlarõ 
sağlanabilir. 

7. Derste ve bütün okul faaliyetlerinde demokratik bir hava hâkim kõlõnabilir; 
öğrenciler okul işlerinde daha faal bir rol oynõyarak yeni bilgi ve beceriler kazanabilirler. 

8. Her yõl öğrencilerin sağlõk muayeneleri yapõlõp boy ve ağõrlõk ölçüleri ve diğer 
sağlõk bulgularõ, öğrencinin dosyasõna kaydedilir. 

9. Orta öğrenim okullarõndaki sõnõf - öğretmenlikleri daha işler ve etkili bir hale 
getirilebilir. 

10.   Öğrenim ve meslek alanlarõ   için   öğrencilere   sistemli bilgiler verilebilir. 

11.   Öğretmenlerin   iş-başõnda   yetişmeleri   için   kurslar,   seminerler 
düzenlenebilir. 
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BiR SINIF ÖĞRETMENİNE SON TAVSİYELER 

1. Ders yõlõ başõnda dersinize ilk girdiğiniz zaman hemen ders konusuna 
başlamayõnõz. Kendinizi sõnõfõnõza dostça takdim edip, öğrencilerin de kendilerini 
tanõtmalarõna zaman ayõrõnõz. 

2. öğrencilere, okutacağõnõz dersin genel sõnõrlan, özellikleri, ileriki hayatta nasõl 
kullanõlabileceği hakkõnda bilgi verimiz. 

3. Çocuklara, dersinize nasõl çalõşacaklarõ hususunda yardõm ediniz. Dersinizle ilgili 
olarak karşõlaştõktan güçlüklerde onlara rehberlik ediniz. Dersinizle ilgili olarak kitaplõktan 
nasõl yararlanacaklarõnõ öğretiniz. 

5. Dersinizi, mümkün mertebe bireyselleştiriniz. Her öğrenciden aynõ basan 
derecesini beklemeyiniz. 

6. öğrencilerinizin genel yetenekleri, yani zekâ durumlarõ ile dersteki başarõlarõnõ 
karşõlaştõrõnõz. Çalõşmalarõ ile zekâ durumlarõ arasõnda bir denge olup olmadõğõna bakõnõz. 
Zekâsõ seviyesinden çok üstün bir basan gösteren çocuk, zekâsõnõn çok altõnda basan 
gösteren çocuk kadar bir problemdir. Çünkü bu aşõn basan, bir psikolojik eksikliğin telâfisi 
olabilir. 

7. Öğrenciye yardõm hususunda okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliği yapõnõz. 

8. öğrencilerinizin okuma, oyun ve boş-zaman ilgilerini saptamaya çalõşõnõz. 

9. öğrencilerinizde gözlemlediğiniz değişik davranõmlarõn niçin ve nasõllarõnõ 
araştõrõnõz. 

10. Bir problem karşõsõnda, evvelâ öğrencinin durumu nasõl gördüğünü ve bu durum 
için ne gibi hal çareleri düşündüğünü kendi ağzõndan dinledikten sonra lüzumlu 
aydõnlatmalara geçiniz. 

11. Sõnõfõnõzda demokratik bir hava yaratõnõz. Grup çalõşmalarõna önem vererek 
onlarda "bir gruba ait olma duygusu" yaratõnõz. Her öğrencinin bir faaliyete katõlmasõna 
yardõm ediniz. 

12. Öğrencilerinize, dersinizde başarõsõzlõktan ziyade basan zevkini tattõnõz. Onlarõn 
başarõsõzlõklarõndan daha çok başarõlõ yönlerini dile getiriniz. 
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13. Öğrencilerinizde görülecek bedensel ve psikolojik arõzalarõn belirtilerine karşõ 
uyanõk bulununuz. 

14. Mümkün her fõrsatta velilerle temas ederek çocuğun gelişmesinde onlarõn 
işbirliğini sağlayõnõz. Onlarõ çocuğun gelişmesinden haberli kõlõnõz. 

15. Her öğrenci ile her dönem hiç değilse bir defa mülakat yapõnõz; dersinizde 
karşõlaştõğõ güçlükleri, hoşlandõğõ konulan ve saireyi sorunuz. 
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III.   İLGİLER, SOSYAL FAALİYETLER VE BOŞ-
ZAMAN MERAKLARI 

Üniversiteyi bitirdikten sonra uzmanlaşmaya gitmeyi planlõyor musunuz? ......... 

Sõk sõk katõldõğõnõz veya meşgul olduğunuz boş-zaman faaliyetleri nelerdir?: 

Lisede iken: ..................................................................... 

Ünivertede   :  ..................................................................... 

En çok hangi tip kitaplar okursunuz (Hayalî, bilimsel, polisiye, macera, seyahat biyografi 
vs.)?: 

Ortaokulda   : ..................................................................... 

Lisede            : ..................................................................... 

Üniversitede : ..................................................................... 

En çok okuduğunuz dergiler?  ............................................................... 

En çok okuduğunuz gazeteler?   ............... ............................................... 

Gazetenin en çok okuduğunuz kõsõmlarõ (Politika, moda, fikir, spor vs.)?  

Kullandõğõnõz müzik aleti  ..................................................................... 

En çok hangi çeşit müzikten hoşlanõrsõnõz? Yayõnladõğõnõz 
şiir, makale, kitap gibi neler vardõr? 

Radyoda en çok hangi programlan   dinlersiniz   ....................................... 

Katõldõğõnõz okul kol faaliyetleri ve faaliyetinizin çeşidi? 

Lisede : .................................................................... 

Üniversitede : ..................................................................... 

Ayda ortalama kaç defa sõnamaya gidiyorsunuz? 

Hangi yabancõ memleketlerde bulundunuz?   ............................................. 

IV. MESLEK İLGİLERİ VE TECRÜBELERİ 

Bundan 8 yõl sonra ne yapmakta olacağõnõz tahmin ediyorsunuz?   .................. 

Takip etmeyi en çok istediğiniz mesleklerden iki tanesi nedir? 

 



 
Yakandaki işlerden en çok ve en az sevdiğiniz hangisi oldu,   niçin?: 

En çok         : .................................................................................... 

En az : .................................................................................... 

Bu okulda iken bir ek-görev bulmak ister misiniz? ................................. 

Eğer isterseniz ne çeşit bir iş istersiniz? ................................................ 

V.  SAĞLIK 

Genel olarak sağlõk durumunuz nasõldõr?   ................................................ 

Gözlerinizden bir şikayetiniz var mõ?   ................................................... 

İşitmenizden bir  şikâyetiniz  var mõ?   ................................................... 

Dilinizle  ilgili  bir  şikâyetiniz  var  mõ? ................................................... 

Sizi okuldan alõkoyan bir hastalõk oldu mu,  adõ ve zamanõ? 

Geçirdiğiniz önemli bir hastalõk, ameliyat ve kaza olmuşsa şeklini ve zamanõnõ kõsaca belirtin: 
.................................................................................. 

Bedensel arõzanõz varsa belirtiniz : 

VI.  KİŞİSEL PROBLEMLERİNİZ 

Sizi zaman zaman tedirgin eden heyecansal, parasal, mesleksel ve eğitsel ne gibi 
problemleriniz var?  Kõsaca yazõnõz: 
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Rapport 57  
Rehabilitasyon   33, 51  
Rehberlik   l, 10-20,  22-51,  52-58 

Anlamõ   12-14 
Anlayõş birliği  248d 
Çeşitleri   100-142 
Felsefî temel  87-91 
inceleme komiteleri  260 
Kavradõğõ    alan 59-70; öğrenciler 59-

61; öğretmenler 61-65; yönetim 65-
67; aile 67-68 çevre 68-70 

klinik hizmetler  7 
�� kurulu 259d 
lüzumu   92-99 
Öğretmene öneriler   313-315 
Örgüt ve personel   246-270 
�� Programõ değerlendirme 285-295 
Psikolojik danõşma 20-21, 48d, 52-58 
Psikolojik temeller  71-80 Psikoterapi  
20-12 
�� servisler 6, 143-147 
Sosyolojik temeller ; 81-87 
tarifleri   14-20 
tarihçe  22-51 
Türkiye'de gelişmesi   31-51 
Uzmanlõk mesleği 3d 
ve eğitim   52-58 
yõllõk programõ 271-142 
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Rehberlik çeşitleri   100-142 

Eğitsel   104-121 
fonksiyonuna göre   l00d 
kişi sayõsõna göre   100 
Kişisel-psikolojik   139-142 
Meslek � 122-128 
problem alanõna göre   104d  

Rehberlik Kurulu  259-260  
Rehber-öğretmen    61d  BAK:    sõnõf - 

öğretmeni  
Rehberlik  Örgütü ve personel 246-270 

Hazõrlõk faaliyetleri 246-252; anlayõş 
birliği 248; rehberlik kurulu 249; 
ihtiyaç ve problemler 249d; amaçlar 
250; liderlik 251; araç gereçler 251; 
planlanmasõ 252 

Harekete geçirme 257-259 
inceleme komiteleri  260d 
Örgütleme prensipleri  257 
Örgüt şemasõ  253-256 
Personel 262-270; aranacak nitelikler 

262-266; fonksiyonlarõ 263-270; mü-
dür 263d; başdanõşman 264-265; 
rehber-öğretmen (sõnõf - öğretmeni) 
265 öğretmen 265 

Rehberlik kurulu 259d 
Temel amaçlar  267  

Rehberlik ve Araştõrma Merkezi 41, 42 
Rehberlik servisleri   143-171 

Bilgi 153-156; toplama ve sunma yollarõ 
154d 
Bireyi tanõma 143-153; bilgi çeşitleri 
145d; bilgi toplama yollan 153d; toplu 
dosya 150d 

Danõşma    156-166; çeşitleri 158-162; 
ustalõklarõ 162-166; plânlamasõ 166 

Sonucu - izleme   169 -171 
Yerleştirme     157-169;     eğitsel     
168; 

kollara   168;   işe   169 
Ruh sağlõğõ derneği   51 
 
Samoa   82 
Selçuklu dönemi   33 
Sõnõf-dõşõ  faaliyetler   (kol)   236-237 
Sõnõf-hamiliği   237 
Sõnõf - öğretmenliği (renkler - öğretmen) 
237-240 

Sõnõfta  kalma oranõ   96-98 
"Sõnõf-velisi"   240 
Sonucu - izleme   169-171 
Soru listesi   (Anket)   172-174 
Sosyodrama   203 
Sosyal ortam   26 
Sosyolojik temeller 81-86  

aile yapõsõ 84-85; değişen iş hayatõ 86; 
değer hükümleri 86; dinsel inançlar 
86; kadõnõn çalõşmasõ 85-86; 
kentleşme 82-84; teknoloji 81; 
toplumun karmaşõmlaşmasõ 81d 

Sosyometri   192-195 
Sputnik 24 
 
Şahsiyet   BAK:   Kişilik 
Şamanlar   32 
 
Talim ve Terbiye Dairesi   38, 41 
Takvim yasõ   (TY)   222 
Tarihçe   22-51 

Doğmasõnõ etkileyen sebepler 26-31; 
sosyal ortam 26; rehberlik hareketleri 
27; ruh sağlõğõ hareketi 28; psikoanaliz 
hareketi 28; psikolojinin gelişmesi 29-
31; dünya savaşlarõ 31  
Nasõl doğdu 22-26  
Türkiye'de gelişmesi 31-51; eski Türk 
toplumlarõnda 31-34; Eğitim kanadõnda 
34; 1950-56 dönemi 35-42; yabancõ 
uzmanlar 36-38; Test ve Araştõrma 
Bürosu 38; yaz seminerleri 38; Gazi 
Eğitim Enstitüsünde çalõşmalar 39-41; 
okullarda girişimler 41; yerli elemanlar 
39; yayõnlar 40d; 1960'dan sonra 42-51; 
eğitim şûralarõ 43-46; üniversitelerdeki 
gelişmeler 46-50; Tõb kanadõnda 50-51 

Teknikler   (rehberlik    ve    danõşmada) 
172 - 227 

Teknoloji   81d 
"Tesadüfî rehberlik"   11 
Test ve Araştõrma Bürosu   38 
Testler   214,   215-227 .-   

Başarõ � 221-224
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Genel ve özel yetenek � 217, 219-221 
ilgi � 224-225 
Kişilik   224 
�� programõ   226-227 
Rehberlik ve danõşmada   219-225 
tarifi   215 
tasnifi   216, 217-219 
Akademik istidat  216 
Farklõ kabiliyetler (DAT)  38, 217, 220 
Gazete Haberleri Testi (GHT)  224, 

216,   225 
Genel kabiliyet   38 
Gardon Kişilik Profili   47, 216 
Kuder İlgi Envanteri  47, 216 
Minnesota Çok Boyutlu Kişilik Envanteri   

224 
Ordu alfa ve beta  30 
Otis Zihin kabiliyetleri  29, 38 
Q-testi 218 
Rorsehach  224,  218 
Stanford - Binet  34, 36, 47, 216, 217 
Strong Meslek ilgileri   75 
TAT   224,   218 
Thurstone Temel Kabiliyetler 38, 216 
Wechsler Yetişkinler Zekâ Ölçeği 47, 

51 216  
Toplu dosya 64,   150-153 
Şekilleri 150-51;   aranacak  nitelikler 
152;   geliştirilmesi   152; bilgi toplama 
yollarõ   153  

Taptaşõ Okul Hastanesi   34 
 
Ulusal rehberlik toplantõsõ  24 
Ulusal Meslekî Rehberlik Derneği 24 
Uyum sağlayõcõ fonksiyon   101 Uzmanlõk 
mesleği  3-4 
Üniversite Sağlõk Merkezi  47, 48d 307 

BAK: Mediko - Sosyal Merkez 

Vaka incelemesi   199-201 
Vak'a kaydõ   149,   178-179 
Vaka konferansõ  202 
Vaka - temsili (role playõng)   202 
Veli   68, 273, 277d 
Verimli ders çalõşma ve öğrenme 108-119 

çalõşmaya hazõrlanma   108-110 
Okuma   110-113;   okuma   hõzõ   110; 

okuma çeşitleri   111;   okuma tekniği   
(TSOAT)   112  

Dinleme ve not tutma   113-116  
Sõnava hazõrlanma ve sõnav   116-117     
Ödev hazõrlama   117d  
Kütüphaneden yararlanma   118 

 
Yarõm cümleleri tamamlama   180-181 
Yerleştirme servisi   167-169 

eğitsel � 168 
işe � 169 
Kol   faaliyetlerine  �   168 

Yõllõk plân   245-258  
YÖK  49 
Yöneltici fonksiyon   101  
Yönteme BAK:  Danõşma, Mülakat  
Yüksek Öğretimde   psikolojik hizmetler  

304-310 
Akademik danõşmanlõk   306d  
Sağlõk,  kişilik.  Spor ve Kültür Dairesi 

(Mediko - Sosyal) 47-50, 307d  
Danõşma hizmetleri 308;   eğitsel hiz-

metler   308;   test   ve   değerlendir-
me 308; burs, yardõm, yerleştirme 
310; barõnma beslenme 310( araş-
tõrma, yayõn, halkla ilişkiler 310  

Yüzdelik   187 
 
Zaman cetveli  181-183  
Zekâ bölümü   (ZB)   222 
Zekâ   indeksi   (Zİ)   222 
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