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Ülkemizde elli seneden çok süredir psikolojik 
danışma ve rehberlik hizmetleri bulunmasına karşın, yirmi 
birinci asırdan beri bu hizmet gerçek manasıyla tanınmaya 
başlanmıştır. Hizmetlerin tanınması neticesinde dinamikliği 
ile randımanlılığı da önemli miktarda artış görülmüştür. 
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, bugün genellikle 
okullarda aktif bir rol almasına karşın sanayi, adalet ile sağlık 
kurumlarında da kendisine yer bulmaktadır.

Türkiye’de rehberlik hizmetleri önceleri liselerde 
yürütülmeye başlanmış. Bin dokuz yüz doksan yedi 
senesinde sekiz senelik aralıksız eğitime geçilmesiyle beraber ilköğretim 
basamağında da bu hizmet kendisine yer 
bulmuştur. Ama ilköğretim basamağında bulunan rehberlik 
hizmetleri, ilkokul basamağından ziyade ortaokul bölümüne 
yoğun olarak yapılmıştır.

Literatürde bulunan araştırmalara incelendiği zaman
ilköğretimde bulunan yönelik araştırmalar yer almasına 
karşın bu çalışmalar 4+4+4 sistemine geçilmeden evvel 
yapılmıştır. Bu sebeple de araştırmalar genel manada 
incelendiğinde ortaokulun ön planda tutulmaktadır.
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ÖNSÖZ 

Fert doğduğu andan başlayarak öleceği zamana dek, fiziki 

ile sosyal çevresiyle bir etkileşim durumundadır. Bu 

durum süresince her an çevrenin arzu ile beklentilerine 

yaraşır edimler geliştirir. Fertte meydana gelen edim 

dönüşümlerinin bir bölümü tesadüfler ile kendiliğinden 

meydana gelir. Bir bölümüyse yetişkinlerce sistemli ile 

bilinçli olarak meydana gelir. Fertte toplumca amaçlanan 

edimleri geliştirme aşamasına eğitim denilmektedir.  

Her fertte, gereksinimlerini karşılama ile gizil erklerini 

gerçekleştirme yolunda doğal bir yatkınlık vardır. Eğitim, 

fertlerdeki bu yatkınlığı toplumun istekleri yönünde 

karşılama yolunda edimler kazandırma aşaması olarak 

düşünülebilir. Şu durumda eğitimin hedefi, genel manada, 

ferdin özünü gerçekleştirmesi ile topluma faydalı 

olmasına yardımcı olmaktır. 
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Genel olarak eğitimde sistemli öğrenim halleri 

hazırlanarak, öğrencilere kültürel mirasın nakletmesinde, 

onların zihin güçlerinin geliştirilmesine, çevreye uyum için 

lazım olan bilgi ile becerileri kazanmalarına, böylece 

yetişkin toplumuna hazırlanmalarına ağırlık verilmektedir 

Fakat, toplumsal değişme süratinin gittikçe artması 

üzerine, fertlerin bilgili ile halihazır topluma uyum 

gösteren kimseler olarak değil, süratle değişen ile 

kompleks bir duruma gelen toplumda, ortaya çıkmakta 

olan problemlerle baş edebilecek ve durmadan değişen 

çevresine uyum gösterebilecek kimseler olarak yetişmeleri 

gereği daha çok hissedilmektedir. Bu sebeple, artık 

okullarda fertlere, geçmişin ve bugünün problemlerine 

bulunmuş neticeleri nakletmenin yanında, belki daha da 

mühim olarak, onların problem çözme güçlerinin 

geliştirilmesi hedefine de yer verilmeye başlanmıştır. 

Bilim ve teknik alanlarında İkinci Dünya Savaşı yeni icat 

ve ilerlemeleri sağlamıştır. Bu ilerlemeler dolayısıyla savaş 
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sonrası sosyal hayatta da birtakım değişmeler ve 

ilerlemeler olması çok doğaldır. 

Toplumlar savaş nedeniyle moral bozuklukları 

yaşamışlardır. Savaştan sonra açlık ve fakirlik yerine barış 

ve dostluk içinde daha mutlu ve refah yaşayabilmek için 

yeni icat ve ilerlemelerden yaşamlarının her alanında 

faydalanmaya çaba göstermişlerdir. İnsanlar sahip 

oldukları potansiyelleri kendilerine ve topluma faydalı 

olmak için en üst düzeye kadar geliştirerek, daha mutlu ve 

zengin bir hayat yaşama hakkı olduğu düşüncesi 

toplumlarda yayılmaya başlamıştır. 

Genellikle Türk toplumu en güçlü ve medeniyetin en 

hareketli toplumlarının savaş sonrası eğitim-öğretim 

sistemlerindeki gelişme ve uygulamalar ile yakından 

ilgilenmiştir çünkü çağdaş milletler seviyesini aşabilmek 

için kendi eğitim sisteminde de ona göre gelişmeler 

yapmak için gayret göstermiştir  
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Rehberlik hizmetleri özellikle l950'lerden sonra okullarda 

çocukların sadece bilgi yüklenerek yetişmeleri yerine, 

kişiliklerini edinmiş, kabiliyetlerini kullanan, öğrendikleri 

bilgileri günlük yaşamda kullanabilen, akılcı, yaratıcı, 

yapıcı, duygu ve düşünceleri dengeli, sevgi dolu, 

hoşgörülü, milli kültürel değerlerine sahip vatandaşlar 

olarak gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitim sisteminin 

bir parçası olmaya başlamıştır. 

Rehberlik sistemli ve profesyonel olarak yürütülen bir 

yardımdır. Rehberlik çalışmalarının yürütülmesi ve 

uygulanması bir takım çalışması gerektirir. Bu takım 

çalışmasında yöneticilerin, rehber öğretmenlerin ve sınıf 

öğretmenlerinin yönetmeliklerle belirlenmiş görevleri 

vardır. Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için yöneticilerin, sınıf 

öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin rehberlik 

hizmetleri ile ilgili görevlerinin bilincinde olmaları ve 

rehberlik çalışmaları hakkında olumlu bir tutuma sahip 

olmaları gereklidir. 
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İlköğretim dönemi hayatın ilk yıllarında önemli bir yere 

sahiptir. Çocuğun burada kazandığı bilgi, beceri ve 

edimler bir ömür boyu etkilerini gösterecek niteliktedir. 

Bu dönemde rehber öğretmeni ve hizmetleri eğitimin 

ayrılmaz bir parçası olmanın yanı sıra gelecekte alınacak 

kararlarla ilgili de basamak oluşturmaktadır. Bu nedenle 

ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri çocukların 

kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişmeleri için çok 

önemlidir. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen 

Dr. Ayhan YATBAZ’a kitabın yazım aşamasında ve 

tashihinde katkılarını esirgemeyen ve eğitim hayatım 

boyunca yetişmemde katkısı olan aileme teşekkürlerimizi 

sunmayı bir borç biliriz.   
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GİRİŞ 

Günümüzdeki, eğitimcilerin önemli bir kesimi göre, son 

yarım asrın eğitim sahasına getirdiği mühim yeniliklerden 

birisi, en etkileyici ile kapsamlı olanı, ‘‘Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma’’ olarak saptanan faaliyetlerin okula 

girmesidir. Yani ‘‘Rehberlik’’ olarak söylediğimiz bu 

faaliyetler öğrenme ile öğrenenin bir büsbütün olarak 

gelişmesine yönelik bir takım eğitsel, psikolojik ile 

sosyolojik hizmetlerden meydana gelir (Özoğlu, 2007) .  

Ülkemizde elli seneden çok süredir psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetleri bulunmasına karşın, yirmi birinci 

asırdan beri bu hizmet gerçek manasıyla tanınmaya 

başlanmıştır. Hizmetlerin tanınması neticesinde 

dinamikliği ile randımanlılığı da önemli miktarda artış 

görülmüştür. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, 

bugün genellikle okullarda aktif bir rol almasına karşın 

sanayi, adalet ile sağlık kurumlarında da kendisine yer 

bulmaktadır.  
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Türkiye’de rehberlik hizmetleri önceleri liselerde 

yürütülmeye başlanmış. Bin dokuz yüz doksan yedi 

senesinde sekiz senelik aralıksız eğitime geçilmesiyle 

beraber ilköğretim basamağında da bu hizmet kendisine 

yer bulmuştur. Ama ilköğretim basamağında bulunan 

rehberlik hizmetleri, ilkokul basamağından ziyade 

ortaokul bölümüne yoğun olarak yapılmıştır.  

Literatürde bulunan araştırmalara incelendiği zaman 

ilköğretimde bulunan yönelik araştırmalar yer almasına 

karşın bu çalışmalar 4+4+4 sistemine geçilmeden evvel 

yapılmıştır. Bu sebeple de araştırmalar genel manada 

incelendiğinde ortaokulun ön planda tutulmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

REHBERLİK VE İLKÖĞRETİMDE 

REHBERLİK KAVRAMLARI 

REHBERLİK KAVRAMI 

Eğitim anlayışının öğretim ve yönetim süreçlerine ek 

olarak çağdaş insan profili oluşturmada, eğitim sistemi 

içinde yer alan fertlerin gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamada 

eğitim aşamasının tamamlayıcısı ile önemli bir dilimi 

olarak benimsenen rehberliğin birçok tanımı 

bulunmaktadır. 

Rehberlik, fertlere modern dünyanın gereksinimi olan, 

mesut ile üretken fertler olmaları için lazım olan 

özelliklere ulaşmaları hedefiyle, uzman fertlerce yapılan 

yardımları kapsayan bir aşamadır (Erkan, 2000, s.2). 



10 

 

Kendisini, etrafındaki olanaklarını tanıması, gizil 

kuvvetlerini yetkinleştirilmesi, problemleri 

sonuçlandırabilmesi ile kendini gerçekleştirmesi için 

ferde, bu görevi kendisine meslek olarak görmüş olan 

uzman fertlerce yapılan koordineli bir yardım aşamasıdır 

(Bakırcıoğlu, 2003, s.7). 

Rehberlik, fertlerin kendilerini tanımaları ile çevrelerine 

entegre olmalarına yardımcı olan, ferdin kendini 

gerçekleştirmesini hedefleyen, sistemli ile uzmanlık 

gerektiren profesyonel yardım aşamasıdır (Derelioğlu, 

2008, s.4). 

Eğitim ve Rehberlik İlişkisi 

Eğitimin en geleneksel tanımı, ferde kendi yaşamı yoluyla 

istendik edim oluşturma aşamasıdır (Ertürk, 1972, s.12). 

Bu tanımdan hareketle eğitimci fertlerin hedefi eğitim 

aşamasında geçerli öğrenmeleri sağlamak, yanlış ya da 

istenmedik öğrenmeleri en aza indirmektir. 
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19. yüzyılda eğitim, ‘‘akıl eğitimi’’ olarak görülmüş ve var 

olan bilgilerin fertlere aktarılmasıyla akıl meleklerinin 

geliştirileceğine inanılmıştır. Fakat günümüzdeki hızlı 

değişim ve gelişmelerle eğitim bilgi aktarımından çok bilgi 

oluşturmaya dönüşmüştür. Bilgi odalı eğitim düzeninden 

çok bireysel farklılıkları ön planda tutan, bilgiyi oluşturan 

öğrenci odaklı eğitim sistemine geçilmiştir (Tan, 2000, 

s.53; Yeşilyaprak, 2001, s.1-2; Demirbulak, 1997, s.58). 

Rehberlik ve eğitim arasındaki ilişkiyi tanımlardan yola 

çıkarak açıklanabilir. Eğitimin ve rehberliğin tanımlarına 

bakıldığında ortak yönler göze çarpmaktadır. Eğitim de, 

rehberlik de birer süreçtir ve fert merkezlidir. Tanımlara 

ve özelliklere baktığımızda rehberliğin eğitimi 

desteklediği, eğitim ile benzer gayeye hizmet ettiği 

söylenebilir. 

Eğitim, ferte okul yaşamının birinci senesinden başlayarak 

etrafını daha iyi tanımasına, geleceğini verimli olacak 

biçimde planlamasına olanak sağlar. Çağımızda hayat 
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bulan modern fert adı verilen fert büyük bir ikilemin 

içerisindedir. Bir taraftan karakterini geliştirip 

olgunlaştırmak için kendini değerlendirmekte, diğer 

fertlerden izole ederek kendi iç aleminde, güçlerini 

keşfedip meydana çıkarmakta; diğer taraftan gündelik 

hayatı ile ihtiyaçlarını gidermek gayesiyle diğer fertlerle 

sıkı münasebetler içerisinde olmaktadır. Eğitim 

kurumlarının görevi bu ikilemi bütünleştiren, denge kuran 

fertleri yetiştirmektir.  

Ferdin belirtilen bu bütün olarak gelişiminin 

sağlanabilmesi için, müfredat programlarının, eğitim 

durumlarının, okul şartlarının uygun şekilde 

düzenlenmesi yapılmalıdır. 

Çağımız eğitim anlayışı rehberlikten hız alan anlayışı 

desteklemektedir (Kepçeoğlu, 1994). 
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Rehberliğin Amaçları 

Öğrencilere karşı rehberlik hizmetlerinin ortak gayesi, 

eğitim aşamasındaki tüm alanların yanında, arkadaş 

münasebetlerinde, aile ile toplum münasebetlerinde, 

yaşamında mesut ile başarılı bir fert olabilmesi için 

öğrenciye ihtiyacı olan desteğin verilmesidir. 

Rehberlik yönetmeliğinde rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık hizmetlerinin amacı şu biçimde saptanmıştır: 

‘‘Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde 

eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, 

eğitim sürecinden kabiliyet ve özelliklerine göre en üst 

düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun 

şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. 

Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar 

doğrultusunda bütünleştirilerek verilir’’ (MEB Rehberlik 
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ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 2001, s. 

3). 

Dickmeyer ile Caldwell’ e göre, rehberliğin amacı, eğitim 

sürecinde ferdin tümüyle işlevsel bir fert olmasına yardım 

etmektir (Dickmeyer ve Caldwell, 1970; Akt: Ültanır, 

2003, s.15) 

Bakırcıoğlu’na (2003) göre rehberliğin amacı; ferdin 

kendisini tanıması ile kendi güçlerine kanıkmasını 

edinerek, bireysel ve toplumsal gelişimine yardımcı 

olmaktır. 

Rehberliğin Prensipleri 

Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde ön planda olması 

ihtiyaç olan bir kısım prensipler bulunmaktadır. 

Rehberliğin prensipleri; uygulamalarda benimsenecek 

yaklaşımı ortaya koyar (Yeşilyaprak, 2003, s. 14 ).  

Bu prensiplere zamanında gerçekleştirilmeyen rehberlik 

hizmetlerinden istenen fayda gerçekleşemez. Bu sebeple 
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rehberlik prensipleri şu şekildedir (Yeşilyaprak, 2003 s. 15; 

Çetinkaya, 2007, s. 13; Karagözoğlu, 2004, s.29; ) 

• Her fert seçme hürriyetine sahiptir. 

• Fert saygıya layık bir canlıdır. 

• Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak isteğe 

bağlıdır. 

• Rehberlik bütün öğrencilere açık bir hizmettir. 

• Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. 

• Rehberlik uygulamaları okulun gayesi ile 

gereksinimlerine göre değişir:  

• Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı 

esastır 

• Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, 

örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir 

düzeyde sunulmalıdır. 

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

öğrenci, veli, uzman, öğretmen ile yönetici gibi 

paydaşların iş birliğiyle yürütülür. 
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• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

eğitimin ayrılmaz bir kısmıdır 

• Rehberlik hizmetleri, alanında uzman ile yetkin 

bireyler tarafından sunulmalıdır. 

TÜRKİYE’DE REHBERLİK ÇALIŞMALARININ 

TARİHÇESİ 

Türkiye’de bin dokuz yüz yirmi üç yılından sonraki 

zamanlardan itibaren her seviyedeki eğitim kurumlarına 

yönelik yönetmelikler ile programlarda psikolojik danışma 

ve rehberlik algılayışına benzer olabilecek nice ifadenin 

bulunduğu belirgindir. Mesela bin dokuz yüz otuz dokuz 

yılında İlkokul Müfredat Programı’nda ‘‘öğretmen 

öğrencilere kılavuzluk eder’’ denilmektedir. Bin dokuz 

yüz kırk sekiz senesinde İlkokul Müfredat 

Programı’ndaysa ‘‘okul her öğrenciye kabiliyetlerinin 

sınırları dahilinde en yüksek başarıya götürecek 

kılavuzluğu yapmalıdır’’ denilmektedir (Doğan, 1996, 

s.32) 
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Türkiye’de rehberlik çalışmaları kavramsal düzeyde 

1950’li yıllarda başlamıştır. 1947’de yapılan Türk-

Amerikan işbirliği anlaşması (Marshall Planı) 

çerçevesinde ülkemize Amerikalı uzman kişiler çağrılmış, 

eğitimin birçok kollarında yetişmiş personel yetiştirmek 

için Amerika’ya öğrenciler gönderilmiştir. 1950’li 

senelerin ilk zamanlarında birçok uzmanlar Türkiye’ye 

çağrılmıştır, bu uzman bireyler Türkiye’nin eğitim 

sistemini etüt etmişler, birer rapor düzenlemişler. 

Bu raporlarda eğitim programlarımızın ferdin gelişim ve 

olgunluk düzeylerine göre hazırlanmadığına, eğitim ve 

öğretimde bireysel farklılıklara önem verilmediğine, 

programların ağır ve yüklü olduklarına, rehberlik 

çalışmalarının ve örgütlenmesinin yeterli olmayışına 

dikkat çekmişlerdir (Yeşilyaprak, 2003, s.23; Özgüven, 

2000, s.411; Altıntaş, 2002, s.19; Çetinkaya, 2007, s.29). 

1953 senesinde Talim ve Terbiye dairesine bağlı ‘Test ve 

Araştırma Bürosu’ kurulurken, aynı sürede, 1953 ile 1954 
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eğitim senesinde, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji ve Özel 

Eğitim Bölümleri’nin programlarında rehberlik dersi 

bulunmaktadır. 1954 yılında, İstanbul Kandillide, 

şehirlerde öğretmen ile yöneticilerin yetiştirilmesi 

nedeniyle verilen kurs ve konferansların sonuçlarının 

değerlendirildiği bir seminer yapılmıştır (Meşeci, 2008, 

s.33-34; Çetinkaya, 2007, s. 30; Bakırcıoğlu, 2003, s.39-

40). 

1960 yılından sonra başlayan planlı kalkınma dönemiyle 

Beş Yıllık Kalkınma Planında eğitim sistemimizde 

rehberlik hizmetlerinin ehemmiyeti ön planda 

tutulmuştur. Milli Eğitim sisteminde okullarda rehberlik 

etkinliklerinin bulunulması düşüncesi ilk kez VII. Milli 

Eğitim Şurasında gündeme getirilmiştir. Okul 

programlarında rehberlik etkinlikleri için bir saatlik 

sürenin ayrılması ile belli sayıda olan öğrenciler için bir 

‘grup öğretmeni’ saptanması tavsiye edilmiştir. 
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1974–1975 eğitim senesinden başlayarak bütün 

ortaöğretim kurumlarında kapsamlı rehberlik eylemleri 

startı verilmiş. Rehberlik saatleri okul programlarında 

mecburi saatler olarak bulunmuştur. Bahse konu bu 

eylemlerin sınıf öğretmenlerinin mesuliyetine bırakılmıştır 

(Yeşilyaprak, 2003, s.24). 

Okullarımızda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için 

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü kurulmuş (1983) ve daha önce açılan 

RAM’larda bu daireye bağlanmıştır. Günümüzde her 

şehirde ile birkaç ilçede açılan RAM’lar, ilkokuldan 

yükseköğretime ye kadar her seviyedeki eğitim 

kurumlarında rehberlik hizmetlerini uygulamakla 

mükelleftir.  

1989 yılında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 

alanında hem meslek mensupları arasındaki dayanışmayı 

arttırmak hem de alandaki uygulamaları arttırmak 

gayesiyle PDR-DER kurulmuştur (Çetinkaya, 2007, s.31). 
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1992 senesinden başlayarak da sekiz senelik temel eğitim 

kurumları ile sonunda sekiz senelik eğitimin yürürlüğe 

girmesiyle bütün ilköğretim ile ortaöğretim 

kurumlarımızda rehberlik hizmetlerine bulunmasına 

yönetmeliklerce saptanmıştır (Meşeci, 2008, s.36).  

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 

yürütülmesinde takım çalışması ve eşgüdüm gereklidir. 

Ancak uzman sayısının yetersiz, fiziksel donanım ve 

önem eksikliğinden dolayı istenildiği şekilde 

yürütülememektedir. Ülkemizde rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hala istenilen 

düzeye gelinememiştir. 

İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK 

“İlköğretim” ifadesiyle günümüzde, 6–14 yaşları arasında 

yer alan çocukların devam ettiği sekiz senelik sürekli 

mecburi eğitimin yapıldığı okul ifade edilmektedir. Okul 

öncesi eğitimde olduğu gibi ilköğretim döneminde de 

ferdin gelişimine uygun şartların hazırlanması 
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ehemmiyetini korumaktadır. Hem yönlendirmenin 

isabetli olması hem de ferdin büsbütün olarak gelişimine 

yardımcı olması için ilköğretim aşamasınca öğrencinin 

tanınmasıyla, kendini tanıyıp benimsemesi lüzumdur. 

Dolayısıyla ilköğretimde rehberliğin amacı bir anlamda 

öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır 

(Can, 1998). 

İlköğretimde rehberlik hizmetleri, hem Türkiye’de hem 

de dünyada çok uzun seneler savsaklanmış, çoğunlukla 

lise seviyesinde kalmıştır. Ancak 60’lı yıllardan sonra 

dünyada ve 90’lı yıllardan sonra ise de ülkemizde bu 

konuya olan ilgi artmıştır (Erkan, 2003). 

Temel eğitim bireyin çocukluk dönemini içeren bir eğitim 

devri olduğu için çok ehemmiyeti bulunmaktadır. Bu 

zaman gerçek manasıyla gözetici,  geliştirici, bir eğitim 

eylemleri ihtiyaç olan bir zamandır. Türkiye’de ilköğretim 

bir yurttaşlık eğitimi olarak benimsenir. Devlet tarafından 

tüm yurttaşlara, parasız olarak verilir. İlköğretim 
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öğrencilere temel bilişsel yetenekleri kazandırır. 

Toplumun etkili bir mensubu olmaları için fertlerin 

ihtiyacı olan bilgi, yetenek ile yaklaşımları geliştirir (15. 

Milli Eğitim Şurası; Akt: Özgüven, 2000, s. 286). 

İlköğretimin Amaçları ve İşlevi 

Eğitim sisteminin yapıtaşını meydana getiren ilköğretim 

okullarındaki başarı, bireysel ve ulusal gelecek için büyük 

öneme sahiptir. İlköğretim; devletin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli vatandaşı yetiştirme, ülkenin geleceği için bilinçli 

ve eğitimli toplum oluşturma işlevinin ana amaç olduğu, 

insan kaynağının biçimlendirildiği bir kurumdur. 

Belirlenmiş hedefler doğrultusunda ülkenin insan 

kaynaklarının temel becerilerinin ortaya çıktığı, kişiliğinin 

son şeklini aldığı, biçimlendirildiği bir eğitim kademesi 

olarak ülke geleceği açısından büyük öneme sahiptir 

(Özgüven, 2000). 

Tan’a (2000) göre ilköğretimin temel hedefleri şu dört 

nokta etrafında özetlenebilir: 
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➢ Okuma, yazma, konuşma, hesap gibi yeteneklerin 

kazandırılması 

➢ Büyüme çağında bulunan çocukların gittikçe 

genişleyen bir çevrede toplumsallaştırmak, 

➢ Çocuğun biyo-psiko-sosyal bir canlı olarak 

kendisi ile aynı anda etrafını gerçekçi bir gözle 

bilmesi, 

➢ Çocuğun biyo-psiko-sosyal gelişmesinin olağan 

bir ilerlemenin takip etmesini sağlamak. 

İlköğretimde Rehberlik Çalışmaların Gerekçeleri 

Çocukların hangi hususta kaygılandıklarını bilmek 

rehberlik uzmanı olan bireylere, anne, baba ile 

öğretmenlere çocukları daha iyi anlamaları ile 

gelişimlerine yardım edebilmeleri için rehber olacaktır. 

Ancak çocukların endişe nedenlerini öğrenmek, çocuklara 

yardım ederken tek başına etkili olamaz.  
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Kaygı duyan insanlara rahatlama yöntemlerini öğretmek 

daha tesirlidir. Öğrencilere bunun gibi hizmetler rehberlik 

faaliyetleriyle sağlanır(Crowley, 1981, s.98). 

 İlköğretim okullarında edim değiştirme, kendini bilme, 

panik azalımı, başarı ile zihinsel sıhhat hususları üstüne 

bibliotherapy yöntemiyle çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar 

neticesinde bibliotherapy yönteminin, edim değiştirme 

hususunda pozitif tesiri bulunmakta, çocukların zihinsel 

sıhhatlerini da pozitif yönde etkilemiştir (Schank, 1982, s. 

218-225). 

Ülkemizde temel eğitim mecburi olması nedeniyle bu 

zamanda sağlanan hizmetlerin hedef kitlesi geniş 

olmuştur. Kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında 

sağlıklı fertler ile toplum oluşturmak bakımından 

ilköğretim çağındaki rehberlik hizmetlerinin yapılması 

ihtiyaç olmaktadır. 
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İlköğretimde Rehberliğin Amacı ve Kapsamı 

Kuzgun’a (2000) rehberliğin amacını; öğrencilerin 

kendilerini tanımalarını sağlamaktır. 

Kılıçcı’ya (1992), ilköğretimde rehberlik hizmetleri; 

düzeltici, çocuğun acil ile geçici gereksinimlerine yönelik, 

önleyici özellikte olmalıdır. 

İlköğretim seviyesinde çocuğa düzgün konuşma, okuma 

ile yazma, özetleme, hesaplama vb. temel kazanımları 

kazandırılmasının yanında karakter gelişimi de mühimdir. 

Bu sebeple rehberlik hizmetlerinin ihtivasında çocuklarda 

gelişim arzusu uyandıracak bir sınıf atmosferi 

oluşturulması için faaliyetler önemli bir kapsar. 

Öğrencilerin bireysel gelişimini sağlamaya yönelik olarak 

pozitif bir karakter düşüncesi geliştirme, başkaları ile 

dengeli münasebetler içerisinde beraber hayatı devam 

ettirmeyi öğrenmesinde böyle bir atmosferin mühim bir 

yeri bulunmaktadır (Bakırcıoğlu,2003, s.263). 
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Rehberlik üniteleri farklı yaşlardaki öğrencilerin seviyeleri 

ile gereksinimlerine göre ardı sıra seyredecek şekilde 

sıralanırlar. Bu ardışıklık programın devamlılığına hizmet 

eder. Diğer taraftan müfredat katı ile stabil bir yapıda 

değildir, gereksinimler ile olanaklara göre başka 

düzenlemeler yapılabilir (Myrck, 1993; Akt. Yeşilyaprak, 

2003, s.54). 

Rehberlik etkinliklerinin bir müfredat programı olarak 

hazırlanması, diğer bir deyişle kazanımlarının 

belirlenmesi, kullanılacak yaklaşım ve tekniklerin 

belirlenmesi, uygulamaların nasıl yapılacağının 

belirlenmesi gereklidir. 

2006–2007 eğitim dönemine kadar ülkemizde okulların 

kendi hazırladıkları programlar kullanılıyordu. Her okul 

kendine göre etkinlik oluşturup uyguluyordu. Böyle bir 

müfredat hazırlandıktan sonra öğretim müfredat 

programı ile bütünleştirilmesi öğretmenlere ve 

yöneticilere büyük ölçüde yol gösterici olmuştur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

EĞİTİMDE REHBERLİĞİN ÖNEMİ 

EĞİTİMDE REHBERLİĞİN AMACI 

Öğrencinin öğrenim gördüğü okulun içerisinde ve dışında 

karakterinde meydan gelen ve çevrenin etkileri neticesine 

meydana gelen sorunları neticelendirmek nedeniyle en 

doğru kararları alabilecek yeterliliği kazanmasına yardım 

etmek, aklen, bedenen ile sosyal taraflardan dengeli bir 

biçimde yetkinleşmesine yardım etmek kabiliyetlerini 

kavrayıp, etkili bir biçimde yetkinleşmesine yardımcı 

olmak, alaka ile kabiliyetleri doğrultusunda bir öğrenim 

programı seçmesine yardımcı olmak, alaka ile 

kabiliyetlerine uygun bir mesleği seçmesine yardımcı 

olmak, öteki bireylere iyi münasebetler kurabilmesi ile 

yaşama karşı pozitif bir yaklaşım yetkinleşmesini 

sağlamaktır. 
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EĞİTSEL REHBERLİK HİZMETLERİNİN 

NİTELİĞİ 

Eğitsel rehberlik hizmetleri devamlı olmalıdır. Bu 

hizmetler, bütün öğrencilere yöneliktir. Eğitsel rehberlik 

hizmetleri öğrencilere gruplar halinde sunulur. Eğitsel 

rehberlik hizmetlerinde takım çalışması esastır. Bu 

çalışmalar, planlı ile sistematik bir biçimde 

uygulamaktadır. Bunun içerisinden ilk önce oryantasyon 

programı yürütülmelidir. Oryantasyon programında tüm 

yeni öğrencilere erişmelidir. Okulun devamlı bir etkinliği 

bulunmalıdır. Bu programın yürütülmesinde okuldaki 

bütün personeller işbirliği içerisinde bulunmalıdır. 

Oryantasyon programının yürütülmesinde rehberlik 

prensipleri baz alınmalıdır. Program içerisinde özel eğitim 

öğrencileri saptanarak lâzım düzenlemeler yapılmalıdır. 

Diğer taraftan okullarda, öğrencilerin karakter gelişimleri 

hususun da dikkatli bir şekilde ele alınırsa, genç bireylerin 

etraflarıyla olan problemleri çözebilecek ve genç 

bireylerin çevrelerine oryantasyonun da yaşadıkları 
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engelleri de ortadan kalkacağından bu pozitif iklim, 

akademik başarılarına da aksedecektir. 

Öğrenme Çeşitleri 

Kimi öğrenciler tüme yöneliktir. Ayrıntılara takılmadan 

evvel büyük fotoğrafı görmeyi arzularlar. İçerisine yeni 

düşünceler yerleştirebilecekleri bir bütün isterler. Her 

tabakadan bireyler arası münasebetlere ehemmiyet veren 

öğrenciler de bulunmaktadır. Bu tür öğrenciler 

yardımlaşma ile grup çalışmasından severler. Kimi 

öğrenciler öğrendikleri bilgileri sözel olarak dışa vurunca 

en iyi başarımı gösterirler. Bu öğrenciler arkadaşları ile 

öğretmenlerinin düşüncelerini tekrar ederek kendi 

sözcüklerine adapte ederler. Kimi öğrenciler yapısal ile 

sistemli tutumu benimserler. Çoklu öğrenme şekli tutumu 

bütün öğrenciler için muteberdir. Dikkatli, çeşitli 

planlanmış etkinlikler daha çok öğrenciye başarı imkanı 

sağlar. Öğrencilere kendi güçlerini kullanabilecekleri 

türden değerlendirme ile testler yapmak bunun bir 
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modelidir. Bu modelle öğrenciler kendi tercih ile güçlü 

taraflarına göre etkinlik tercih edebilmektedir. 

Amaçların ve Önceliklerin Belirlenmesi 

Zamanı kontrol etmek, yaşamı kontrol etmektir. Başarılı 

olmak için gücünüzü gündelik hadiselerin sürüklediği 

ardından tüketmek yerine, hedeflerine yönünde 

kullanmak ehemmiyet taşımaktadır. Zamanı, öncelikleri 

yönünden kullanabilmek için kısa, orta ile uzun süreli 

hedeflerin saptanılmalıdır. 

Hedefler saptanılmasının akabinde, her tabloda en çok 

mühim seviyesine ait olan iki tane hedefi yeni bir tabloda 

eklemek suretiyle hedef program tablosunun yapılması 

ihtiyaç olmaktadır. Tablonun en yukarısında bulunan 

yaşam hedefi kocaman harflerle bir kartona yazılmalıdır. 

Akabindeyse çalışma masasının karşısına asılmalıdır. 

Böylece fert, dersten her başını kaldırdığı zaman, 

hedefiyle rastlaşıp yeniden derse dönüp çalışması olabilir. 

Ders çalışmaya start vermek ya da devam etmekte sıkıntı 
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yaşayan bir akran grubuyla yapacakları programı 

yapabilirlerse verimleri artar. 

Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları 

Her öğrencinin belli aralıklarla yapmak zorunda kaldığı 

şeylerin altında sıkılması ilerideki zamanlara kaygıyla 

bakması ile yaklaşan sınavlardan dolayı endişelenmesi 

normaldir. Yanlış olan, bu durumlar yüzünden karamsar 

olmak ile biçare kalmaktır. 

Sınav endişesiyle başa çıkmak, fizyolojik, akli ile edim 

seviyesindeki tertip ile gayret ihtiyaç olur. Edim 

seviyesinde yapılacak yöntemlerin ilkinde gevşemenin 

öğrenilmesi gelmektedir. Gevşemenin öğrenilmesi, 

bedenin otonom çalışan tertiplerini kontrol etmeye 

olanak sağlar. Bu durum için denge ile oryantasyon 

ihtiyaçtır (Özer, 1997). 
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Dinlemek ve Not Tutmanın Önemi 

İnsanoğlunun sinir sisteminin görevi icabı, duyduğu 

şeyden çok daha süratli düşünür. Bu yüzden dinlediği 

zaman dikkati çok basit bir şekilde dağılır. Not tutmak, 

aktif katılımı ihtiyaç olunduğundan dikkati devam 

ettirmeyi sağlar, unutmayı engeller. İyi bir dinleyici olmak 

için ön sıralara oturmak, bir önceki dersin notlarını 

gözden geçirmek ile derslere disiplinli olarak devamlılık 

göstermek. Dersi derste öğrenmek, serbest zaman 

faaliyetlerine olanak sağlar. İyi not tutan öğrenci, sınavda 

çıkabilecek suallerin neler olacağını evvelden bilir. 

Notların tekrardan yazıldığında zaman kaybetmez. Bu 

tutum, bilginin akılıda kalıcı olarak kalması bakımından 

faydalıdır, ayrıca unutmayı önler.  

EĞİTSEL KONULARLA İLGİLİ REHBERLİK 

HİZMETLERİ 

Okula ile okul etrafına oryantasyonu, okulda tercih ettiği 

derslerden kabiliyetine layık bir başarı ortaya koyup 



33 

 

koymadığını takip etme, verimli çalışma ile öğrenme 

alışkanlıkları kazanma, derslerde karşılaştığı öğrenme 

güçlüklerini giderme, üstün kabiliyetli öğrencileri tanıma 

ile uygun programlara yerleştirme, özel eğitime ihtiyacı 

olan ile yavaş şekilde öğrenen çocukları tanıma ve uygun 

programlara yerleştirme, öğrencilere gidebilecekleri bir 

üst eğitim kurumlarını tanıtmaktır. 

Üst Eğitim Kurumlarını Tanıtma 

Bir eğitim kurumu ilintili bilgileri bir araya getirirken 

eğitim kurumunun künyesini, eğitimin kaç yıl sürdüğü ile 

masrafların, öğrencide bulunması gereken kriterlerin, 

okulda verilen eğitimin konularının, kurumun sağladığı 

olanakların, kurumun geleceğinin ile okuldan mezun 

olanların kazandıkları unvanın bilinmesi ihtiyaç 

olmaktadır. 

Eğitim kurumlarıyla alakalı bilgilere ulaşmak için yazılı 

malzemelerin bir araya getirilmesi, yazılı malzemelerin 

toplanması, toplanan bilgilerin aranje edilmesi, bilgilerin 
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paylaşılması ihtiyaç olmaktadır. Diğer taraftan eğitsel 

günler aranje edilmeli, alâkadar konuşmacılar 

çağrılmalıdır. Bunlara ek olarak eğitim kurumları gezi 

düzenlemeli, eğitim kurumlarını incelemek için araştırma 

grupları meydana getirilmelidir. 

Eğitsel Bilgi Türleri 

Eğitsel bilgi çeşitlerinden birincisi, okul ile çevresi alakalı 

bilgi bir araya getirmektir. Kısacası okulu gerek fiziki 

gerekse de sosyal bir iklim olarak belirlenen bilgilere 

erişmektir. Bunlar: Okul binası ile çevresini tanıtma, 

okulun idaresi ile normlarını tanıtma, okuldaki ders 

programları ile ders dışı faaliyetleri tanıtma, öğrencinin 

eğitim ile etkili eğitsel programını hazırlamak, öğrencinin 

kabiliyetlerini, başarısını, yatkınlıkları ile yaklaşımlarını, 

okulun müfredat programını, mecburi ile seçmeli 

derslerini, ders dışı faaliyet olanaklarını, öğrencilerin 

yönelebilecekleri mesleklerin ile bu meslekleri sağlamayan  

okulların fertlerde istedikleri özellikleri çok iyi bilmelidir. 
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Eğitsel bilgi türlerinden ikincisi verimli çalışma 

yöntemleriyle ilgili bilgileri bir araya getirmektir. Bunun 

içerisinde rehberliğin olduğu zaman diliminde 

öğrencilerle eğitim psikolojisinin öğrenme alanındaki 

genel prensipleriyle ilintili sohbet etmek, verimli çalışma 

yöntemlerini tartışmak, öğrencilere karşı yapılabilecek en 

güzel yardımlardandır. 

Eğitsel bilgi türlerinden üçüncüsü üst eğitim kurumları 

hakkında bilgileri bir araya getirmektir. Bu bilgiyse 

öğrenciler okuldan mezun olduktan sonraki süreçte 

eğitim hayatlarını devam ettirecekleri okulları tanıtan 

bilgilere yer verilmektedir. 

Eğitsel rehberlikte öğretmen ile danışmanın görevi çok 

önemlidir. Öğrenciler gizil güçlerini geliştirme, eğitsel 

utku kazanma ile uygun kariyer hedeflerini seçme yeteneği 

sahiptir. Bu aşama öğrencinin büyüme ile gelişmesiyle 

alakalı 4 alanı içermektedir. Bu alanlar şöyledir: 
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❖ Kendisini bilme ile bireyler arası münasebetler: 

Öğrencilerin kendilerini tanımaları ile diğer 

bireyleri benimsemelerinde mühim gelişimler 

meydan gelir. Öğrenciler bireysel nitelikleriyle, 

kendilerine has niteliklerini farkında olmaya 

başlarlar. 

❖ Hayat görevleri, kuruluşlar ile olaylar: Birçok 

hayati görevlerin, birbiriyle münasebetini, 

kuruluşlar ile vakaların öğrencilerin hayat 

aşamasına iştirakının altı çizilmektedir. Danışman 

ile öğretmenler, birlikte öğrencilerin öğrenmede 

karşılarına çıkan zorluklarla mücadele etmeleri 

için öğrencilere üretici faaliyet ile hizmetleri 

gerçekleştirerek eğitsel aşamayı manidar bir 

duruma ulaştırır. 

❖ Hayat kariyeri planlaması: Okul danışmanlarının 

asıl gayesi, öğrencilerin kariyer alakalarını 

inceleyerek bu alakalarla ferdin kendi alakalarını 
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eşleştirerek, öğrencilerin daha realist kararlar 

vermelerine yardımcı etmektir. 

❖ Esas çalışmalar ve uğraşısal hazırlıklar: Öğretmen 

ile danışmanlar, öğrencilerin eğitsel yetkinleşme 

ile kariyer yetinmeleri arasındaki irtibat 

sağlamaları için, manidar bir program 

hazırlamalıdırlar. 

❖ Okul danışmanlarının rolü, bu dört alanda 

merkeze alarak öğretim programını yürüten 

öğretmen ile öteki eğitimcilere yardımcı olmaktır 

(Erkan, 2002). 

Öğretmenin İşlevleri 

➢ Öğretmenin içerisinde bulunduğu öğretim 

kuruluşunda üstüne vazife olan birtakım rehberlik 

misyonları da bulunmaktadır. Öğretmenler 

sınıflarda tecrübelerini zenginleştirmeye ilişkili 

öğretim ile rehberlik programları yapabilirler. Bu 

faaliyetler:  
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➢ Posterler ile alakalı mesleki literatürün 

sergilenmesini sağlamak,  

➢ Toplanan bilgileri öğrencilere ulaştırmak,  

➢ Mesleki kariyere ait bilgileri öğrencilere gezi–

gözlem yoluyla tanıtmak,  

➢ Öğrencilere uygun mesleklerle alakalı bireyleri 

okula çağırmak.  

Öğretmenlerin bunlardan başka, rehberlik faaliyetlerini 

sınıfta yaparak, neticelerini değerlendirmek ve de 

öğrencilerin sınıf ikliminde bazı problemlerin 

sonuçlanmasında mühim misyonları yer almaktadır 

(Kuzgun, 2000). 

Danışmanın Bilgi Verme Görevleri 

Danışmanın temel işlevleri içerisinde bilgi verme 

hizmetleri de yer almaktadır. Danışman, okuldaki 

öğretmenler ile idari birimlerle yoğun bir işbirliğiyle 

müşterek çalışma içinde bulunmalıdır. Danışmanın, 

konferans sunuları hazırlaması ile konferansları 



39 

 

yönetmesi beklenir. Danışman, kütüphane 

malzemelerinin öğretmen ile öğrencilere kullanımını 

sağlanmasına çalışmalıdır. Danışman, okul günleri 

yapabilir. Mesleki danışma, öğrenciye iş dünyası ilişkin 

bilgi sağlamada yardım eder. Bu gayeyle beraber grup 

rehberliği faaliyetlerinden faydalanılabilir. Danışmaların 

devamlı olarak öğrencileri izlemeleri ile 

değerlendirmelerde bulunmaları ihtiyaç olmaktadır. 

Öğrencilerin eğitsel ilerlemeleri ile akademik başarılarını 

sağlamak için lazım olan hizmet ile faaliyetleri yürütmek, 

öğrencilerin temel kabiliyetlerinin üst seviyede 

ilerlemesini sağlamak, öğrencilerin kuvvetli veya zayıf 

taraflarını değerlendirmektir. Eğitsel planlamayla bir 

taraftan okul başarısı, öteki taraftan kariyer ilerlemesini 

sağlanması hedeflendiğinden, okul danışmanlarının 

eğitsel planlamayla alakalı vazifeleri, özel bir mana 

içermektedir. 
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Danışmanlar sınıf rehberliğinde olduğu gibi, kişisel ile 

grup danışmalarında öğrencilerin kendilerini tanımalarına, 

ders çalışma kabiliyetleri ile gevşeme çalışmaları vb. 

edimsel kabiliyetleri kazanmaları ile eğitsel 

performanslarını artırarak okul ile sosyal hayattaki 

haklarını kavramalarına yardım ederler. Danışmanların bu 

vazifeleri öğrencilerin liseyi bitirse de devam etmektedir. 

Bunlar okul senelerinde temellenen ile hayat süresince 

süren aşamalardır. 
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SONUÇ  

Sosyal hayatın kompleks, yaşamların farklılaşmakta, 

öğrencilerin tahlil etmesi lüzum olan problemleri 

artmaktadır. Modern eğitim hayata benzer olmalıdır 

prensibi de bugün bile aktüalitesini korumaktadır. Bu 

sebeple bugünkü eğitim programları sadece öğretim 

programlarıyla münhasır olmayıp psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetleri, ders dışı faaliyet ile programlarla 

entegre olmaktadır. Öğretmenlerin, psikolojik danışma ve 

rehberlik programlarına katkıları çoktur. Öğretmenlerin 

katkıları olmadan rehberlik hizmetleri zorlaşmaktadır. 

Öğretmenler, öğrencilerle genellikle birlikte oldukları için 

çok yakın ile sıkı münasebet içerisinde olmalarından 

dolayı çocukların gelişim nitelikleri ile gereksinimlerini 

daha iyi anlayabilirler, karşılarına çıkabilecek zorlukları 

evvelden öngörebilirler. 

Sosyal hayatta oluşan ilerleme ile dönüşmeler eğitim 

kurumlarına da aksedilmiş, okullar bu dönüşme ile 
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ilerlemeye ayak uydurmak için programları değişiklik 

yapmış, ilerlemelerden öğrencinin bilgilendirilmesiyle 

alaka, kabiliyet ile gereksinimlerine uygun dersi, bölümü, 

eğitsel faaliyetleri, bir üst öğrenim programını tercih 

edebilmeleri için öğrencilere birçok hizmetleri sunmak 

mecburiyetinde olmuştur. 

Bugünkü psikolojik danışma ve rehberliğin eğitimin 

vazgeçilmez ile tamamlayıcı bir tarafını meydana getirdiği 

bir gerçek olarak benimsenmektedir. Zira psikolojik 

danışma ve rehberlik hizmetlerinden mahrum bir eğitim 

aşaması tam sayılamaz. Rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinin yapması ihtiyaç olan bir kısım fonksiyonları 

bulunmaktadır. Bu hizmetlerin mühim fonksiyonu 

öğrenmeyi kolaylaştırmak ile başarıyı arttırmak 

hususlarında yapılan yardımlardır. 
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