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Rehberlik ? Nedir…

❖ Rehberlik, bir insanın başka bir insana ya da gruba, o 
insanın ya da grubun en iyi biçimde yaşamasına, 
insanların kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli 
yolları bulabilmeleri için yapılan yardımlardır.



Rehberlik ? Nedir…

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



Rehberlik ? Nedir…

❖ Rehberlik, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, 
gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine uygun 
düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir 
uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için 
uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.



Tanımlarda ortak ögeler!

❖ Rehberlik tek bir işlem değildir, belirli basamakları 
bulunan ve birbirine dayanan bir dizi etkinlikleri 
kapsayan bir süreçtir. 



Tanımlarda ortak ögeler!

❖ Rehberlik profesyonel yardım hizmeti olarak 
profesyonel düzeyde sunulmaktadır.



Tanımlarda ortak ögeler!

❖ Rehberlik yardımının merkezinde birey vardır, tüm 
çabaları bireyin mutluluğu ve üretken olabilmesi için 
bazı nitelikleri kazanmasına yöneliktir. 



Tanımlarda ortak ögeler!

❖ Bireyin seçimler yapmasına/karar vermesine yardım 
etmeye odaklanmaktadır.



Tanımlarda ortak ögeler!

❖ Rehberlik yardımının nihai amacı bireyin kendini 
gerçekleştirmesidir. 



Rogers 

Kendini 
gerçekleştirme
Organizmanın varlığını sürdürebilmesini 
ve zenginleştirebilmesini sağlayan tüm 
güçlerini geliştirmeye yönelik doğuştan 

var olan bir eğilimdir.

Kendini gerçekleştiren birey
=

kapasitesini tam olarak kullanan birey



Kendini gerçekleştiren bireyin 4 özelliği

❖ 1. Yaşantılara daha açık olma: uyarıcıları çarpıtmadan, rahatça 
algılama, duyguların farkında olma, onları bastırma gereği 
duymama.

❖ 2. Daha varoluşsal bir hayat sürmesi: ilke ve kuralları sıkı sıkıya 
bağlanmaksızın, hayatın her anını tam olarak yaşayabilme.

❖ 3. Organizmaya daha fazla güvenme: organik tepkileri 
davranışlara rehber alma

❖ 4. Daha tam olarak fonksiyonda bulunma: mümkün olduğu 
kadar bol ve doğru uyaran almak için organizmayı tam olarak işe 
koyma.





Kendini gerçekleştiren bireyin özellikleri

1.Gerçeği olduğu gibi 
algılayabilme

2.İçten geldiği gibi 
davranabilme

3.Bir probleme dönük 
olma

4.Kendine yeterli olma

5.Çevreden bağımsız olma

6.Takdir edebilme

7.İnsanlıkla özdeşleşme

8.Demokratik olma

9.Nüktedanlık

10.Yaratıcılık

11.Sosyal kalıplaşmaya 
karşı direniş



8 madde

Psikolojik 
Danışma ve 
Rehberliğin 
İlkeleri



1.Okullarda PDR hizmetleri, eğitim 
kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri 
bütünlüğü içinde yer alır.

2.Okullarda pdr tüm öğrencilere açık 
hizmetlerdir.

3.Pdr hizmetlerinin temelinde insan hak ve 
sorumluluklarına önem ve değer veren 
demokratik ve insancıl olma niteliği vardır.

4.Pdr hizmetlerinde gizlilik esastır.



5.Pdr hizmetlerinden yararlanmada süreklilik 
esastır.

6.Okullarda pdr hizmetleri öğrenci, veli, uzman, 
öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile 
yürütülür.

7.Pdr hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik 
esastır.

8.Okullarda pdr hizmetleri planlı, programlı, 
örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel 
düzeyde sunulmalıdır.



Psikolojik Danışma ve Rehberlik ne değildir…(1)

❖ Her türlü sorunu hemen çözebilecek sihirli bir güce 
sahip değildir.

❖ Akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir. 

❖ Bir disiplin görevi değildir, yargılamaz, ceza vermek.

❖ Bireye yol göstermek, akıl ve öğüt vermek değildir.

❖ Sadece sorunlu öğrencilere verilen bir yardım değildir.



Psikolojik Danışma ve Rehberlik ne değildir…(2)

❖ Okullarda sadece psikolojik danışmanlar tarafından 
yürütülen bir hizmet değildir.

❖ Temel de bireye acımak, onu kayırmak ve karşılaştığı her 
sorununu onun yerine çözmek gibi bir anlayışa sahip 
değildir.

❖ Bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez, bireyin bir 
bütün olarak tüm gelişimi ile yakından ilgilidir.

❖ Kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil araçtır.



Freud

Yapmamam gerektiğini biliyorum, 
ama son dilim çikolatalı keki 

bana uzatabilir misin?



Arzu doğar, değerlendirilir, hızlı bir iç tartışmaya ceryan 
eder, ardından ne yapacağımıza karar veririz.

❖ Tekrar ve tekrar 
aynı şey olur.

❖ Freud’a göre 
bunun nedeni 

zihnimizde 
birbiriyle çelişen üç 
sürecin işlemesidir.



Bu süreçleri yürüten, id, ego ve hiçbir 
şeyin elinden kurtulamadığı 

süperego’dur. 

Çoğu zaman bunun farkında bile değilizdir. 
Söyleyip yaptığımız her şeyi yönlendirdikleri  

sırada bile farkına varmayız.



Freud - psikanaliz teorisi

Herşeyi kapsayan 
devasa bir teoridir.

Tek tek bazı şeyleri, sözgelimi 
neden örümcekten 

korktuğumuzu, aşık 
olduğumuzu, faniliğimizi yok 
saydığımızı veya hamburger 

sevdiğimizi açıklamakla 
yetinmez, bunların hepsini 

birden açıklar.



❖ Freud, zihnin tam olarak nasıl yapılandığını ve 
işlediğini, elinde bu amaca uygun bilimsel hiçbir araç 

olmadığı halde, tasvir etmeye girişir.

❖ Bugün nörobilimcilerin pek çoğu beyin tarama 
teknolojileriyle elde ettikleri verileri anlamlandırmak 

için Freud’a dönüyorlar.



Hipnoz (1890’larda Freud’un zihnin derinliklerine inmekte kullanabileceği tek yararlı araç)

❖ Histerik kadınların gösterdikleri -öksürme, tıkanma ve 
kısmi felç gibi- semptomların “başlarından geçmiş 

etkileyici fakat unutulmuş olaylarla” ilgili olduğunu 
keşfetmişti. Uzun zaman üzerilerini örterek unuttukları 

şeyleri kadınlara hatırlatmaya yardım ediyor ve 
böylelikle histerilerinin iyileşmesine destek veriyordu. 



Psikanaliz 
doğuyor…

Hipnozu geliştiren Freud psikanalizi icat etti. 
Zihnimizden geçen çoğu şeyi bilmediğimiz 

fikri çıkış noktasıydı. Şu ya da bu işi, sevgiliyi, 
evi niye seçtiğimizle ilgili makul sebepler 

bulabilsek bile Freud’a göre işin özüne gerçek 
anlamda vakıf olamayız. 

Rasyonel sebepler iyidir hoştur ancak esasen 
egonun kendine anlatıp kabul ettiği bir 

hikayeden ibarettir. 



Zihnimizdeki bitimsiz konuşma, id, ego ve süperego 
arasında gerçekleşir. 

❖ id, zihnin kendisiyle birlikte doğduğumuz kısımdır. 
Fıkır fıkır, arzu eden şeydir o, yemek, içmek, işemek, 
üşümemek ister; kısaca ister de ister… ve tek amacı 
tatmindir. 

❖ id haz ve tatmin ister ve bunları hemen, şimdi ister.

Ağlayan bir bebeğin çığlıklarını duymazdan gelmek zordur.



Büyüyen bebek her arzusunun yerine gelmediğini 
anlamaya başlar; gerçeklik diye bir engelle karşılaşır.

❖ Gerçeklik ilkesiyle iş gören Ego’nun 
gelişimine yol açar. 

❖ Bu ilke dışımızdaki dünyanın 
gerçeklerini kapsar ve idin 

ihtiyaçlarının nasıl ve ne zaman 
karşılanacağı veya hangi 

durumlarda yok sayılması gerektiği 
meselelerini halleder. 



Ego aynı zamanda çocuğun zihininde en son gelişen 
üçüncü kısmı, Süperego’yu da dikkate almalıdır. 

❖ Zihnin bu kısmı ebeveyn, daha sonra da öğretmenler ve 
yasa koyucular gibi diler toplumsal katmanlar 

tarafından çocuğa aktarılan “kuralları” içselleştiren 
kısımdır.



❖ Id güzel bir şeyle doğrulmak ister. Böylece canınızın çok 
çikolata çektiğini düşünmeye başlarsınız. Süperegonuz 
ise, “delirdin mi?”der. “zaten fazla kiloların var. Hiçbir 
pantolonun üzerine olmuyor. Bu kadar şişman olmaya 
hakkın yok! Kendinden utanmalısın!” Diye devam eder. 
Ego kendisine bağıran bu iki yaratığın arasında 
kalmıştır; biri istediğiniz şeyde ısrar eder, diğer onu 
istiyorsunuz diye sizi haşlar durur. 

Yapmamam gerektiğini biliyorum, ama 
son dilim keki bana uzatabilir misin?



❖ Ego bu saldırıyı savuşturmaya çalışırken, durumu 
gerçekliğini değerlendirmek için dış dünyaya odaklanır 
ve aynı zamanda idi nasıl yatıştırabileceğine bakar. 

❖ Dolayısıyla gidip çikolatayı yiyebilir. Onu yerken 
söylenip duran ve sizi iğneleyici düşüncelerle muhattap 
bırakan Süperegonuz yüzünden suçluluk 
duyabilirsiniz.

❖ Veya içinizdeki dürtüye direnebilirsiniz ve belli belirsiz 
bir hayal kırıklığıyla karışık bir tür üstünlük duygusu 
yaşayabilirsiniz…




