
PDR Başlıca 
Hizmet Türleri



Eğitim alanında 
rehberlik hizmetleri
Bireyin sahip olduğu özelliklere asıl 
yönü veren eğitim sürecinde rehberlik 
hizmetleri kilit rol oynamaktadır.



❖ Öğretimin niteliğinin artmasına yardımcı olurken diğer 
yandan öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmasında 
etkin rol üstlenmektedir.

❖ Rehberlik hizmetleri aslında öğrencileri sosyal yaşama 
hazırlar.

❖ Öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişim alanlarını 
desteklemekle kalmayıp sosyal, duygusal, bedensel, ahlaki 
estetik vs. Tüm gelişim alanlarına odaklanmaktadır.



Eğitim alanında rehberlik hizmetleri
❖ Öğrencilerin çevreye uyum sağlaması,

❖ Kendilerini etraflıca tanımaları ve sağlıklı bir benlik algısı 
geliştirmeleri,

❖ Yaşamlarına yön verecek gerçekçi seçimler yapmaları,

❖ Problemlerinin çözümünde etkili başa çıkma yolları edinmeleri,

❖ Sosyal yönlerinin güçlenmesi ve sağlıklı bir iletişim biçimi 
geliştirmeleri,

❖ Eğitsel anlamda başarılı olmalarına yardım edilmesi,

❖ Mesleki kararlarını doğru şekilde almaları gibi birçok çalışmaya 
odaklanmaktadır.



Endüstri alanında rehberlik hizmetleri

❖ Kişinin kendine en uygun mesleki rolü edinmesi

❖ Kişinin kariyerine yönelik sahip oldukları ile doğru çalışma alanının 
eşleştirilmesi

❖ Üretim sürecinde kişinini motivasyonunu ve performansınını artırma

❖ Mesleğe alınacak kişinin çok yönlü tanınması ve buna yönelik ölçme 
araçlarının kullanılması

❖ Kişinin çalışma sürecinde performansının sürekli değerlendirilmesi ve 
geri bildirim verilmesi

❖ Çalışanların mesleki eğitimler aracılığıyla sürekli gelişmelerinin 
sağlanması gibi son derece önemli çalışmalar yürütmektedir.



Sağlık alanında rehberlik hizmetleri 

❖ Kişilerin yaşadıkları fiziksel rahatsızlıkların neden olduğu 
psikolojik zorlanmalarda onlara destek olmak

❖ Hasta kişilerin tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmeleri 
ve bu süreci daha bilinçli devam ettirmelerine yardımcı 
olmak

❖ Sadece hastalarda değil hasta yakınları ile de psikolojik 
destek hizmetlerini sunmak

❖ Toplumda genel sağlığı koruyacak bilgilendirme 
çalışmaları yürütmek



Sosyal yardım alanında rehberlik hizmetleri

❖ Yaşlı bakım evleri, huzur evleri gibi kurumlardaki yaşlı kişilerin buralara 
adaptasyonunun sağlanması ve ortamlarının en uygun hale getirilmesi

❖ Sevgi evlerindeki çocukların sağlıklı bir gelişim göstermelerine yönelik 
önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütülmesi

❖ Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara yönelik travma 
çalışmaları yapılması

❖ Çeşitli engel gruplarındaki kişilerin ve ailelerinin psikolojik olarak 
desteklenmesi

❖ Doğal afetlerde etkilenen bireylere yönelik çalışmalarda destek ekip 
olarak yer alması 



Kişi sayısına göre 
rehberlik türleri
Hizmetin götürüldüğü kişi sayısına göre



Bireysel rehberlik

❖ Eğitim ortamlarında tek bir öğrencinin bilgilendirme 
ihtiyacı ortaya çıktığında onunla sürdürülen çalışmaları 
kapsar.



Grup rehberliği

❖ Aynı anda birden fazla öğrenciye yönelik sürdürülen 
genellikle önleyici ve geliştirici odaklı bilgilendirme 
hizmetleridir.

❖ Grup rehberliği sınıf bünyesinde yapılabileceği gibi 
daha kalabalık gruplar ile de yapılabilir.



Grup rehberliği örnekleri
❖ Mesleki tanıtma etkinlikleri

❖ Eğitsel bilgilendirme çalışmaları

❖ Oryantasyon çalışmaları

❖ Merkezi sınavlar hakkındaki bilgilendirmeler

❖ Ergenlik dönemli hakkındaki bilgilendirme çalışmaları

❖ Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

❖ Çeşitli bağımlılık türleri ve korunma yolları

❖ Sağlıklı iletişim becerileri kazanma eğitimleri …



Temel işlevlerine 
göre rehberlik türleri
önleyici, uyum sağlayıcı, yöneltici, 
tamamlayıcı, ayarlayıcı ve geliştirici…



Önleyici rehberlik işlevi

❖ Rehberlik anlayışı içerisinde koruyucu ruh sağlığı 
hizmetleri yürütülen çalışmaların önemli bir kısmını 
kapsamaktadır.

❖ Ortada bir problem yokken ve problem çıkmasın diye 
risk faktörlerinin önceden görülmesi ve buna yönelik 
alınan tedbirler…



Önleyici rehberlik örnekler
❖ Erinlik çağındaki öğrencilere yaşamaya başlıyor oldukları 

fiziksel, cinsel, ruhsal değişimlerle ilgili düzenlenen 
bilgilendirme eğitimleri

❖ Toplumun sağlığını tehlikeye atan bulaşıcı hastalıklarla ilgili 
korunma eğitimleri

❖ Bağımlılık yapan maddelerden korunma yolları ile ilgili 
hazırlanan eğitimler

❖ Teknolojinin kötüye kullanımının önüne geçmeye yönelik 
yapılan bilgilendirme çalışmaları

❖ Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin olası bir bilgi 
eksikliğiyle başarısız olmalarının önüne geçmek için yapılan 
bilgilendirme çalışmaları…



Uyum sağlayıcı rehberlik işlevi

❖ Oryantasyon çalışmaları



Tamamlayıcı rehberlik hizmletleri

❖ Öğretmenlere pdr hizmetlerini anlatmak, gerektiğinde 
sınıf içinde karşılaştıkları öğrenci sorunlarının 
çözümüne yönelik onları bilgilendirmek, sınıfta etkili 
iletişim ortamı kurmalarına dair stratejiler kazanmak 
gibi örneklerle yürütülmektedir.



Ayarlayıcı rehberlik işlevi

❖ Pdr hizmetlerinin okullarda amacına ulaşabilmesi iyi bir 
planlama yapmaya bağlıdır. 

❖ Hangi hizmetin ne zaman ve ne kadar yoğunlukta 
verileceği gibi soruların yanıtı her okulun kendi öğrenci 
özellikleri ve ihtiyaçlarına göre cevaplanabilir.

❖ Öğrencilerin sahip oldukları özellik ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesinden sonra onlara en uygun olan planın, 
programın müfredatın hazırlanmasına yönelik 
çalışmalardır.



Geliştirici rehberlik

❖ Günümüz rehberlik anlayışında gelişimsel rehberlik 
anlayışı yatmaktadır.

❖ Bu anlayış bireyin çok yönlü gelişimine vurgu yapar.

❖ Rehberliğin geliştirici işlevi de bireyin bilişsel, duyuşsal 
ve psiko-motor tüm yönlerinin en üst düzeyde 
gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaları kapsar.

❖ Gelişim psikolojisi kuramlarında bireysel farklılıklar 
olmakla birlikte, her bireyin belli yaşam dönemlerinde 
ortak gelişim görevlerine sahip olduklarıdır.



eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal

Problem alanına 
göre rehberlik türleri
Birbirinden bağımsız olmayıp 
aksine birbirini çoğunlukla 
etkilemektedir.
Kişinin günlük hayatında 
yaşadığı kişisel-sosyal alana 
girebilecek problemi eğitsel alanı 
etkileyerek ders başarısını 
düşürebilir 
Veya ders başarısındaki 
olumsuzluklar onun gündelik 
yaşamındaki sosyal ilişkileri 
olumsuz anlamda etkileyebilir.



Eğitsel rehberlik

❖ Temel amacı öğrencilerin en verimli şekilde 
öğrenmelerine yardımcı olmak ve onların başarılı 
olmalarının önündeki engelleri kaldırmak olan eğitsel 
rehberlik çalışmaları okullarda en yoğun şekilde 
sürdürülen çalışmaları kapsar.



❖ Etkili ve verimli ders çalışma stratejileri kazanmalarına ve 
bunları uygulayarak daha başarılı olmalarına yardım etmek,

❖ Zamanı doğru yöneterek başarılarının önündeki zaman 
tuzaklarını fark etmelerini ve bunlara dair yeni olumlu 
davranışlar geliştirmelerini sağlamak,

❖ Gösterdikleri çalışma çabasının olumsuz sonuçlanmasına 
neden olan sınavlarda yaşadıkları kaygıları yenmeleri 
konusunda desteklemek,

❖ Okulda yaşayabilecekleri ve onları başarısızlığa götürecek 
uyum sorunlarını çözmeye yönelik oryantasyon çalışmaları 
düzenlemek,



❖ Daha küçük yaşlarda karşımıza çıkan okul korkusu gibi 
sorunları aşmalarına yardımcı olmak,

❖ Okul içi alanlardan veya seçmeli derslerden kendi ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda olanlara yönelmelerine ve 
böylece daha başarılı olmalarına yardım etmek,

❖ Özel eğitim kapsamında olanların sağlıklı öğrenme 
ortamına kavuşmasında ve kendi farklılıklarına göre en 
doğru eğitimi almalarına yönelik çalışmaları planlamak 
ve yürütmek…



Mesleki rehberlik

❖ Meslek Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, 
diğer insanlara yararlı bir hizmet veya ürün sağlamaya 
yönelik olan, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir 
eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler 
bütünüdür. 



❖ Mesleki rehberlik, çeşitli meslekleri tanımaları ve 
kendi kişisel özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri, 
mesleğe hazırlanmaları ve mesleklerde gelişmeleri 
amacıyla bireylere yapılan yardım…



❖ Bireyin bir meslekte başarılı olmasının temel dayanağı 
olan kendi ilgi, yetenek, değer gibi özelliklerini 
tanımasına yönelik bireyi tanıma faaliyetleri (testler ve 
test dışı teknikler kullanarak) düzenlemek,

❖ Çeşitli meslekleri ve mesleklerin gerektirdiği nitelikleri 
tanımak adına meslekleri tanıtıcı etkinlikler (broşür, 
pano hazırlama, meslek çalışanları okula davet etme, 
öğrencilere meslek gezileri yaptırma vb.) planlayıp 
sürdürmek,

❖ Öğrencinin kendi sahip oldukları özellikleri ile 
mesleklerin özellikleri bir araya getirip isabetli kararlar 
vermelerine yönelik çalışmalar (yöneltme-yerleştirme 
çalışmaları) yapmak.



Kişisel-Sosyal Rehberlik

❖ Eğitim yaşamlarında öğrencilerin kişisel ve sosyal 
alandaki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşama 
uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya yönelik yapılan 
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.



❖ Öğrencilerin kendilerini doğru bir şekilde tanımaları, 
kabullenmeleri ve böylece olumlu bir benlik saygısı 
geliştirmelerine yardımcı olmaya yönelik çalışmalar,

❖ Sağlıklı insan ilişkileri geliştirmelerinde önemi 
yadsınamayacak olan sosyal becerileri kazanmalarına 
yardımcı olmak,

❖ Gündelik yaşamlarında daha etkin bireyler olabilmek 
adına çatışma çözme, stres yönetimi, problem çözme, 
karar verme gibi yaşam becerilerini kazanmalarını 
sağlamak,



❖ Gündelik yaşama ve geleceğe dair geliştirdikleri 
kaygılarıyla baş etme yolları öğrenmelerine destek 
olmak, 

❖ Sağlıklı aile içi iletişimi sağlamaya yönelik çalışmalar 
planlamak ve yürütmek,

❖ Gelişim dönemlerine özgü yaşam dönemi uyum 
sorunlarını atlatmalarına yönelik destekleyici çalışmalar 
yapmak vb.



Eğitim düzeyine 
göre rehberlik türleri
Okul öncesinden başlayarak üniversitenin 
sonuna kadar devam eden süreçte 
çocukluk, erinlik, ergenlik, genç 
yetişkinlik gibi birçok gelişim 
dönemlerinin özelliklerine göre değişim 
göstermektedir. 
eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal rehberlik 
her kademede verilir fakat gelişim 
dönemlerine göre hangilerine öncelik 
verileceği değişmektedir.



Okul öncesinde rehberlik hizmetleri

Okul  öncesi  eğitim  döneminde  çocukların  her  yönüyle 
sağlıklı  gelişmeleri,  okul  ortamına  uyum sağlamaları  ve 
kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları 
rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmelidir. 

Okul öncesi rehberlik hizmetleri öğretmen merkezli olarak 
sunulur.  Hizmetlerde  öğretmen  aktif  olmakla  birlikte, 
öğretmenin  ailelerle  işbirliği  içerisinde  çalışması  gerekir. 
Bu da konsültasyon hizmetlerinin önemini ortaya koyar.



Eğitsel  Rehberlik  açısından;  okula  karşı  olumlu  tutum 
kazanma hazırlıklı olma ve okula uyum sağlama döneminin 
en önemli ihtiyaçlarıdır. Bu anlamda çocuğun okulu sevmesi, 
okula karşı  güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması 
amaçlanır.

Mesleki  Rehberlik  açısından;  bu  dönem  mesleki  gelişim 
sürecinin  başlangıcı  kabul  edilir.  Mesleki  gelişim  süreci 
açısından  uyanış  ve  farkında  olma  dönemine  denk  gelir. 
Öğrencilere her mesleğin değerli ve önemli olduğu kavratılır.

Kişisel  Sosyal  Rehberlik  açısından;  kendini  kabul,  öz 
güvenini  geliştirme,  olumlu  benlik  edinme  ve  sosyalleşme 
dönemin en temel ihtiyaçlarıdır. 



İlköğretimde rehberlik hizmetleri

hem  öğrencilerin  gelişmelerini  sağlıklı  bir  şekilde 
tamamlamalarına  yardımcı  olmak,  hem  de  üst  öğretim 
kademelerine öğrenciyi hazırlama açısından önemlidir. 

Birinci  kademedeki rehberlik hizmetleri  daha çok öğretmen 
merkezli olarak yürütülür ve önleyici çalışmalar ön plandadır. 

İkinci kademede ise ergenlik dönemi özellikleri dikkate alınır. 
Bu  dönemde  de  ortaya  çıkabilecek  sorunlardan  dolayı 
önleyici çalışmalar önem kazanır.



Eğitsel Rehberlik açısından; okula uyum sağlama, verimli 
ders  çalışma  alışkanlığı  kazanma  ve  öğrenme 
güçlüklerinin  belirlenmesi  dönemin  en  temel 
ihtiyaçlarıdır.

Mesleki  Rehberlik  açısından;  meslekleri  tanıma,  
araştırma ve keşfetme dönemidir.

Kişisel  Sosyal  Rehberlik  açısından;  kendini  kabul, 
olumlu benlik edinme, özgüvenini geliştirme, sosyalleşme 
ve ergenlik sorunları dönemin en önemli problemleridir. 



Ortaöğretimde rehberlik hizmetleri
Ortaöğretimde ergenlik döneminin gelişimsel özelliklerine bağlı 
olarak  bireysel  rehberlik  daha  fazla  önem  kazanmaya  başlar. 
Kişisel sosyal rehberlik ile ilgili problemlerin yoğunlukta olması 
nedeniyle  psikolojik  danışma  hizmetine  duyulan  ihtiyaç 
artmaktadır.

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında diğer öğretim 
kademelerine  oranla  ortaöğretim  kademesinde  daha  yaygın  ve 
yoğun bir düzeye eriştiği görülmektedir. 

okulların  ve  öğrencilerin  özellikleri  bakımından  psikolojik 
danışma  ve  rehberlik  hizmetlerine  en  çok  ihtiyaç  duyulan 
öğretim kademesinin ortaöğretim olduğuna dikkati çekmektedir.



❖Öğrencilerin  gelişim  ve  gerçekleşim  ihtiyaçları  birbirinden 
farklıdır.

❖Öğrencilerle  kurulan  ilişkinin  biçimi  ve  yönü  birbirinden 
farklıdır.

❖Öğrencilerin  psikolojik  gelişim  özellikleri  önemli  ölçüde 
birbirinden farklıdır.

❖Okulların eğitim programları birbirinden farklıdır.
❖Okulların örgütsel nitelikleri ayrıdır.
❖Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında kullanılan 

yöntemler, araçlar birbirinden farklıdır.
❖Rehberlik  hizmetlerine  duyulan  ihtiyacın  yoğunluğu 

birbirinden farklıdır.
❖İhtiyaç duyulan rehberlik türleri farklıdır.

ilköğretim ile ortaöğretim okullarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin farklılaşmasını gerektiren unsurlar



Yükseköğretimde rehberlik hizmetleri

Kişisel sosyal rehberlik ile ilgili problemlerin yoğunlukta olması 
nedeniyle  psikolojik  danışma  hizmetine  duyulan  ihtiyaç 
artmaktadır.

Eğitsel  Rehberlik  açısından;  okula  ve  yeni  ortama  uyum 
sağlama dönemin en önemli sorunlarındandır.
Mesleki  Rehberlik  açısından;  mesleğe  hazırlık  yapma 
dönemidir.
Kişisel  Sosyal Rehberlik açısından;  karşı  cinsle ilişkiler,  kendi 
başına  karar  vermek  ve  bunların  sorumluluğunu  yüklenmek 
dönemin en önemli sorunlarıdır.



onderbaltaci.com/rehberlik


