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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. B Bir sözcüğün nerede, nasıl kullanılacağını bilmek 
dili oluşturan unsurlardan pragmatik (kullanım bil-
gisi) ile ilişkilidir. Söz konusu siyasetçinin de bu 
unsurun önemini belirttiği söylenebilir.

2. E Vygotsky’nin zihinsel gelişim kuramına göre birey, 
kendi başına öğrenebileceklerinden çok daha faz-
lasını başkalarıyla birlikte öğrenebilir. Bu nedenle 
öğrenme iş birlikli şekilde yapılmalıdır. Dolayısıyla 
doğru cevap E seçeneğinde yer almaktadır.

3. D Hücre gövdesinin tam ortasında yer alan  kimya-
sal maddelerin üretimi ve nöronun düzgün çalış-
masından sorumlu nöron parçası “soma”dır.

4. B Öncül incelediğinde Mert’in topluma ve çevre-
sine karşı ilgisiz ama kendisine oldukça ilgili bir 
birey olduğu anlaşılmaktadır. Böle bir kişiliğe sa-
hip birinin çatışma yaşadığı arkadaşlarına muhte-
mel davranış örüntüsü hükmetme üzerine olur. Bu 
davranış Mert’in genel bakış açısıyla en fazla ör-
tüşen davranış biçimi olur. 

5. E Gestalt kuramına göre insanlar aynı anda karış-
laştıkları uyarıcılardan bazılarını öncelikli ola-
rak algılarlar ve sürece algıda seçicilik denir. 
Algıda seçicilik bireyin geçmiş yaşantılarından, 
beklentilerinden, ilgilerinden ve ihtiyaçlarından et-
kilenebileceği gibi uyarıcının özelliklerinden de et-
kilenebilir. Dolayısıyla farklı insanların aynı yere 
bakıp farklı şeylere dikkat etmeleri algının seçici-
lik özelliğiyle ilgilidir.

6. C Konuşulan dil sol hemisferde yer alır, 2. Lisanı ko-
nuşmak için önce sağ hemisferde işlem başlatır 
sonra ikinci dili düşünüp onu corpus collosum ile 
sol hemisfere göndeririz, beynin sol tarafı zarar 
görürse konuşamayız,broca motor konuşma sa-
hası diye de adlandırılır. Yani A-B-D ve E seçe-
nekleri doğrudur. Fakat C seçeneğinde yer alan 
bilgi hatalıdır çünkü 4 yaşına kadar öğrenilen 2. 
Lisanda tıpkı anadilimizde olduğu gibi sol hemis-
ferde yer alır.

7. C İtaat’in temel nedenlerinden biride kişisel sorum-
luluğun yitirilmesidir. Özellikle ordularda kullanı-
lan temel yöntemlerden bir olan bu sorumluluk 
yitimi, verilen bütün emirlerin sorgusuz sualsiz ye-
rine getirilmesi noktasında önemli bir argümandır. 
Bireyler “nasıl olsa ben sadece emirlere uyuyo-
rum, sorumluluk bana emir verende” diyerek ken-
di sorumluluklarını ikinci plana itmektedirler.

8. A Gelişim psikolojisinde olgunlaşma kavramı or-
ganizmanın biyolojik açıdan bir davranışı ya-
pabilecek düzeye ulaşmasını ifade etmektedir. 
Dolayısıyla A seçeneğindeki durumun olgunlaş-
maya örnek oluşturduğu söylenebilir.

9. B Psikanalitik kuramda kişilik id-ego ve süper ego 
olarak ela alınır. Bu üç güçten biri olan ego ki-
şiliğin bütünlüğünden ve dengesinden sorumlu 
olduğu için bireyi koruma adına savunma meka-
nizmalarının başarılı olmasına destek sunar.

10. B Jung 8  tane psikolojik tip tanımlar. Soru incelen-
diğinde bilim ve matematikle uğraşan insanların 
dahil olduğu bu grubun dışadönük-düşünce gru-
bu olduğu anlaşılmaktadır. Bu grup dış dünyaya 
odaklı olsa bile kendi iç görüşlerini de başkalarına 
dayatan tiplerdir.

11. E Anlam-anlamsızlık, özgürlük ve sorumluluk, varo-
luş kaygısı ve öz aşkınlık yani kendisiyle üstün bir 
şeyle mücadele etme potansiyeli  varoluşçu tera-
pide yer alan temel kavramlarıdır. Fakat tam işler 
kişi (kendini gerçekleştiren insan) birey merkezli 
terapinin temel kavramıdır. 

12. C Öncülde lise öğrencisi olumsuz bir yaşantı-
dan hareketle aşırı bir genelleme yapmıştır. Bu 
tip bireylerde olumsuz birkaç yaşantı gelecek-
ti davranışlarını etkileyebilecek bir kural şeklinde 
genellenir.

13. E Postmodern yaklaşımlar arasında yer alan ve da-
nışanların baskın öyküler tarafından kuşatıldığını 
düşünen ve bu kuşatmayı yarmak için alternatif 
öykülere odaklanan yaklaşım öyküsel terapidir.

14. B Stoacı felsefecilerden olan Epictetius’un bu sözü 
olaylar insanlar tarafından nasıl algılandığı vurgu-
suna atıf yapan doğası ile Ellis’in kuramsal iddia-
larına benzer bir iddiada da bulunmuştur. Ellis’te 
kuramında insanların yaşanan olayları nasıl algı-
ladığının olayın kendisinden daha önemli olduğu-
nu ileri sürmüştür.

15. A Temas, temas sınırı, duygu ve beden farkındalı-
ğı ve bireylerin kendi yaşamlarını sahiplenmeleri 
gestalt terapinin önemli noktalarıdır. Fakat gestalt 
terapide empatik ilişkinin bir önemi yoktur. Gestalt 
terapide kullanılan “dahil olma” kavramı empatiye 
eşdeğer değildir.
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16. B Öncül incelendiğinde rüyalara ilişkin geçmiş ve 
kültürel arkaplan vurgusu açıkça görülmektedir. 
Kolektif unsurlara olan bu atfın bizi götüreceği ye-
gane kişi Jung’tur.

17. E Hümanist (İnsancıl) Yaklaşıma göre önemli olan 
bireyin tüm davranışlarının olduğu gibi kabul edil-
mesidir. Çünkü her bireyde kendini gerçekleştir-
me gücü vardır ve bu güç doğru kullanıldığında 
bireylerin kendini gerçekleştirmesi sağlanabilir.

18. C Horney’e göre Bireyin temel amacı, tehlikeden 
uzak ve emniyet içinde bir yaşam elde etmektir. 
Birey korkmadan yaşamak ister. Korku ve güven-
lik aynı temel ihtiyacın iki boyutudur. Birey güven-
lik arar ve korkudan kaçar. Geçmişteki olumlu 
ilişkiler bu güven duygusunu arttırır. Bu nedenle 
temel varsayımlar da Horney’in Bütüncü Kuramı-
na aittir.

19. D Geçiş evresi tıpkı ergenlik dönemine benzer bir 
şekilde grupla psikolojik danışma sürecinin sorun-
lu geçen evresidir. Bu dönem çalkantılıdır. Çün-
kü, güven henüz oluşmamıştır. Güç ve kontrol söz 
konusudur. Grup üyeleri birbirini ve grup liderini 
kontrol etmeye çalışırlar. Üyeler düşmanca duy-
gularını gruba getirebilirler. Bu dönemde üyeler 
birbirlerine güvenmedikleri için kendilerini aça-
mazlar. Grupta bizlik duygularının gelişmesi için 
lider güven ile ilgili çeşitli alıştırmalar yaptırabilir.

20. B Kendi kendine yardım gruplarında bireylerin kim-
liklerini açık bir şekilde ifade etme zorunlulukla-
rı yoktur. Bu gruplarda bireyler birbirlerine yardım 
imkanını bulurlar. Fakat hiçbir grup uygulaması te-
davi konusunda garanti vermez.

21. B Psikoeğitim grupları genel olarak sağlıklı işlevle-
re sahip olan bireylerin belirli bir alanda bilgi ve 
beceri kazanmasını amaçlayan gruplardır. Psiko-
eğitim grupları, grup üyelerinin hedeflenen alan-
larda bilişsel, duygusal ve davranışsal beceriler 
kazanmasına odaklanmaktadır. Bu anlamda sos-
yal beceri eğitimi bir psiko-eğitim grubu iken diğer 
uygulamalar birer klinik çalışmadır.

22. B Psikolojik danışmanın, danışanın direnci ile kar-
şılaştığında bunu danışana yorumlaması ve ne 
anlama geldiğini danışana fark ettirmesidir. Aksi 
durumda, danışanın gösterdiği dirençler terapi 
sürecinin gidişatını etkileyebilir. Örneğin direnç 
işareti olarak, danışanın yaşadığı rahatsızlıklar 
ortadan kalkabilir ve danışan iyileştiğini söyleye-
bilir. Terapist bu durumda danışanı direnci ile yüz-
leştirmelidir.

23. D Üç numaralı tepki bir kendini açma tepkisidir. Bu-
rada amaç hem danışana güven vermek hem de 
danışanın kararının doğru olup olmadığını sorgu-
lamasını sağlamaktır. Böyle bir açıklama ile da-
nışan psikolojik danışmanın kendini anladığını 
düşünecek ve kendini açmaya daha istekli ola-
caktır.

24. B Sonlandırma psikolojik danışma sürecinin son 
aşamasıdır. Bu aşamada bireye süreç hakkında 
ne düşündüğü, sonlandırma yapmak isteyip iste-
mediği ve süreçten ne kadar verim aldığı sorulur. 
Fakat rapport kurmaya başlama ilişki kurma süre-
cinin bir aşamasıdır.

25. C Madde kullanımına ilişkin yapılacak bilgilendir-
mede, hangi bilgilerin öğrencilere aktarılacağı, 
hangilerinin aktarılmayacağı önemli bir noktadır. 
Buradan hareket maddelerin kullanım şekline iliş-
kin bir bilgilendirme özendirici etki yapabilir.

26. C Saplantı (obsesyon), istenç (irade) dışı gelen, bi-
reyi tedirgin eden, benliğe yabancı, bilinçli bir 
çaba ile kovulamayan, yineleyen düşüncelerdir. 
Zorlantı (kompülsiyon) ise çoğu kez saplantılı dü-
şünceleri kovmak için kullanılan, istenç dışı dü-
şüncelerdir. Kişi saplantılarının aklına gelmemesi 
ya da zorlantılı hareketleri yapmamak için kendi-
ni zorlar; fakat zorladıkça istenmeyen düşünce-
ler yine gelir, istenmeyen hareketler tekrar tekrar 
yaptırılır. Bu nedenle Tuna’nın C seçeneğindeki 
rahatsızlığa sahip olduğu söylenebilir.

27. C Danışan aşırı telaşlı ve kaygılıdır. Normalde aldı-
rış edilmeyecek uyaranlara karşı aşırı derecede 
duyarlıdır ve en küçük uyarıcılarla irkilme tepkisi 
gösterir. Yerinde duramayacak kadar huzursuzluk 
belirtisi olabilir. Ellerde büyük titremeler görülebi-
lir. Travmatik olay düşlerde ve gündüz rüyalarında 
sıklıkla tekrar eder. Bu rüyalar arttıkça bireyin hu-
zursuzluğu artar. Fakat okula bağlanma değil tam 
tersi okuldan kopma görülür.

28. B Pika bireyin besin değeri olmayan nesneleri ye-
mesidir. Dolayısıyla Derin’in yaşadığı yeme bo-
zukluğu pika’dır.

29. A Ebru’nun bakıcısına olan bağlılığı ve anne baba-
sıyla dışarıda vakit geçirdiğinde sürekli ağlaması 
ve huzursuz davranması ayrılık kaygısı bozukluğu 
olarak tanımlanmaktadır.

30. E Ebru’nun yaşadığı problem yalnız bırakıldığında 
ya da kendi ile başbaşa kaldığında ortadan kalka-
bilecek bir kaygı sorunu değildir. Bu yüzde E se-
çeneğinde verilen davranışı sergilemek Ebru’nun 
yaşadığı problemi daha da derinleştirebilir.
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31. D Öncülde verilen bilgiler dışında; yakın ilişkilere 
girmekten de sakınan ve mevcut ilişki becerilerin-
de ciddi azalmalar gözlenen bu kişilik bozukluğu 
Şizotipal bozukluktur. Bu hastaların sınırlı iletişimi 
olduğundan hastalık öyküsünün edinimi oldukça 
güçtür.

32. B Otizmin üç ana öğesi vardır. Bunlar; dil gelişimin-
de gerilik ve kullanışlıkta sorunlar yaşama, sosyal 
iletişimde zorlanma, Tek tip döngüsel davranışlar-
da bulunma.

33. A Soru öncülünde verilenler değerlendirildiğinde 
sınıf rehber öğretmeni Orhan Bey’in sağlıklı ve-
rilere ulaşmak yani öğrencilerin kendilerini yanlış 
şekilde anlatmalarını önlemek için, öğrencileri-
ni değerlendirirken kendini anlatmaya dayalı bir 
teknikten yararlanmasının uygun olmadığı söyle-
nebilir. Bundan dolayı gözleme dayalı bir teknik-
ten yararlanması uygun olduğu düşünülebilir. Bu 
bilgi ışığında seçeneklere bakıldığında A’da veri-
len ve bireylerde bir davranışın ne düzeyde görül-
düğünün anlaşılmasını sağlayan derecelendirme 
ölçeğinden yararlanılmasının uygun olduğu söy-
lenebilir.

34. D A, B, C ve E seçeneğinde verilenler otobiyog-
rafinin uygulanması ve değerlendirmesiyle ilgili 
doğru bilgilerdir. Fakat otobiyografi yazdırılırken 
zamanın sınırsız olmasına ilişkin bir gereklilik söz 
konusu değildir.

35. C Sosyometri tekniği, bireyleri tek tek incelemeye, 
bilgi toplama yöntemleri yerine bireylerin grup 
içinde birbirleriyle olan uzaklık ve yakınlıklarını 
belirlemeye olanak verir. Bu durumun nedenlerine 
ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen psikolojik danış-
manın “Kimdir bu?” tekniğinden yararlanması uy-
gundur.

36. B Arzu listeleri, yetişkinlerden çok, çocuklara yöne-
lik ve genel olarak ilköğretim birinci kademede kul-
lanılan bireyi tanıma tekniğidir. Tekniği uygulayan 
kişi, çocukların doyurulmamış ihtiyaçlarını, sıkın-
tılarını, arzularını, duygularını ifade edebilmesini 
sağlamak için “Bir dilek perisi karşına çıksa ne di-
lerdin?” gibi dolaylı sorular sorarak onları daha iyi 
tanımayı amaçlamaktadır.

37. D Bireyi tanıma kapsamında uygulanan testlerden 
elde edilen verilerin değişmez olması hayatın do-
ğasına aykırıdır. Bu değişim halinin, yani verilerin 
durum, zamana ve testin niteliğine göre değişken-
liği özellikle öğrenciyle paylaşılmalıdır.

38. A Ali’nin yaşadığı problem yönelik farklı alanlarda ki 
uzmanların bir araya gelerek problem durumu ele 
aldıkları teknik vaka konferansı tekniğidir.

39. A A seçeneğinde verilen kendini değerlendirme en-
vanteri kariyer danışmanlığı sürecinde kullanılan 
bir tekniktir. Bu teknik psikolojik danışma yardımı-
nın bir parçası değildir.

40. D Grup sürecinde alınan geri bildirimler, edinilen gü-
ven duygusu, yalnızlık hissinin ortadan kalkması 
ve yeni davranışları çabuk öğrenme grup sürecin-
de ki önemli avantajlardır. Fakat üyelerin sorun-
larını çözme ortak akılla gerçekleşen bir eylem 
değildir.

41. B Grup sürecini diğer danışma biçimlerinden ayıran 
temel niteliklerden biri de içinde barındırdığı yaşan-
tısal alıştırma sayısının fazlalığıdır. Bu alıştırmalar 
sayesinde dirençlerin kırılması ve yeni davranışla-
rın öğrenilmesi oldukça kolaylaşmaktadır.

42. C Sosyal sürecin belirleyici olduğu ve üyeler tarafın-
dan belirlenen amacın gerçekleştirilmesinin mer-
kezde olduğu grup türü iş odaklı gruplardır. Bu 
gruplarda esas amaç bir işin yapılmasıdır. İş bit-
tiğinde grupta sona erer 

43. B Başlangıç ve eylem evrelerinin arasında yer alan 
ve üyelerin birbirini kontrol etmeye odaklandıkları 
bu fırtınalı evre geçiş evresidir.

44. B Diyalogda İbrahim adlı üyenin gruptaki Mehmet 
adlı üyenin haklarını koruma yönünde sarf ettiği 
sözler direnç olarak tanımlanan ifade biçimleridir.

45. A Grup sürecini aksatacak, kendi otoritesini sar-
sacak bazı durumlarda liderin başka bir üyenin 
sözlerine doğrudan müdahale edip konuşmasını 
tamamlattırmaması engelleme becerisi olarak ad-
landırılır.

46. C Soru öncülünde verilenler incelendiğinde Zafer 
Bey’in öğrencilerine okulda herhangi bir problem 
yaşamamaları için uyum sağlamalarına dönük 
birtakım yardımlar yaptığı görülmektedir. Öğren-
cilerin yeni bir ortama girdiklerinde ya da bulun-
dukları ortamda meydana gelen değişikliklerde 
onlara yapılan yardımlar oryantasyonla ilişkili ol-
duğundan sorunun cevabı C seçeneğidir.

47. E Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilmemiş 
branş öğretmenlerinin (diğer öğretmenler) gerek-
tiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
servisinin planlama ve eş güdümüyle ilgili çalışma-
lar yürütmesi gerekir. Bunun yanı sıra rehberliğin 
tamamlayıcılık işlevini yerine getirmeye dönük ders 
faaliyetlerini sürdürmeleri de uygundur. Bunlar en 
doğru şekilde E seçeneğinde ifade edilmiştir.

48. A Mesleki yöneltme çalışmalarında öncelikle dikkat 
edilmesi gereken alan yetenektir. Öğrencinin ye-
teneği doğrultusunda başarılı olacağı ortadayken 
bu olguyu referans almak yönlendirme sürecinde 
önemlidir.
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49. C Politikacı ve satış sorumlusu gibi maharet isteyen 
işleri rahatlıkla yapabilecek Ufuk’un Holland’ın ki-
şilik tiplerinden “girişimci tip”e oldukça benzer ni-
teliklere sahip olduğu ortadadır.

50. C Soruda 5.5 yaşındaki Baran’ın kamyon şoförü 
olan abisiyle özdeşim kurduğu anlaşılmaktadır. 
Ginzberg’in kuramında 5-11 yaş aralığı hayal ba-
samağı olarak adlandırıldığından Baran’ın yer al-
dığı basamak da burasıdır.

51. B Gül, Gottfredson’un kuramına göre daraltma aşa-
masında olduğu anlaşılmaktadır. Daraltma ba-
samağı bireyin kendi benliğin uymayan ya da 
çatışma yaşatan meslekleri sürecin dışına ittiği bir 
basamaktır.

52. A Güler’in geleceğine ilişkin böylesine önemli karar-
ları rehber öğretmenine bırakması ve onun tercih 
ettiği bölümler arasından birine yerleşmeyi peşi-
nen kabul etmesi bağımlı karar verme süreçlerine 
işaret eder.

53. E Bu sınav türüyle öğrencilerin üst düzey bilişsel be-
cerileri, bir konuya olan ilgileri, duygu ve düşünce-
leri, olayları karşılaştırabilme, düşünce geliştirme 
ve onu savunabilme becerileri ölçülebilir. Ancak 
E seçeneğinde verilen durum için yazılı yoklama 
kullanılması uygun olmaz. Öğrencilerin öğrendik-
leri bilgileri gerçek yaşam durumlarında kullanıp 
kullanamadıklarını ölçmek tamamlayıcı değerlen-
dirme araçlarıyla (otantik durum belirleme, perfor-
mans görevi vb.) yapılabilir.

54. C Öğretmen, yazısı en fazla olan kâğıda en yüksek 
puanı vererek yanlı davranmış, yani sistematik 
hata yapmıştır.

55. B Soru sayıları farklı olan iki testin, iki farklı gruba 
uygulanması sonucunda hesaplanan aritmetik or-
talamalar ve standart sapmalar varsa, aritmetik 
ortalamalar ve soru sayıları farklıysa, iki grubun 
birbirlerine göre başarı kıyaslaması yapılabilmesi 
için mutlak başarı yüzdesi hesaplanmalıdır. Gru-
bun soru farkı olan testlerden hangisinde daha 
başarılı ya da başarısız olduğunun belirlenmesi, 
testlerden hangisinin öğrencilere daha zor ya da 
kolay geldiğinin öğrenilmesi, bir testin kolaylığı ya 
da zorluğu hakkında karar verilmesi ve grup başa-
rısının yüzde şeklinde belirtilmesi için mutlak ba-
şarı yüzdesi kullanılabilir. Öğretmenin, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerlerinden farklı 
bir istatistiği olmadığından, her iki grubun birbirine 
göre başarı kıyaslamasını yapabilmesi için mut-
lak başarı yüzdesini hesaplaması gerekir. Çarpık-
lık katsayısının hesaplanabilmesi için medyana 
ihtiyaç vardır. Bağıl değişkenlik katsayısı grup 
başarısı hakkında bilgi vermez. z ve T standart 
puanları grubun değil, bireyin bağıl başarısını be-
lirlemek için kullanılır. Bu verilere göre başarı kı-
yaslamasının yapılabilmesi için III. ifadede verilen 
mutlak başarı yüzdesinin hesaplanması gerekir.

56. A Gelişimsel anlayışın uygulamaya dönük yönü olan 
kapsamlı PDR programlarında etkinlik sayısı sınıf 
düzeyine göre değil, öğrenim kademesine göre 
artmaktadır. Ayrıca, yaşamın her dönemini değil, 
okul öncesi dönemden ortaöğretimin sonuna ka-
dar olan dönemi kapsamakta, var olanı korumayı 
ve sürdürmeyi değil, var olanı geliştirmeyi amaç-
lamakta, yalnızca bilgi verme ve yöneltme hizmet-
lerine ağırlık vermek yerine bireyi tüm yönleriyle 
geliştirmeyi amaçlayan hizmetleri ele almaktadır. 
Bundan dolayı B, C, D ve E seçeneklerinde veri-
lenler doğru değildir. A seçeneğinde ise sınıf reh-
ber öğretmenlerinin etkinliklerin uygulanmasında 
yönergelerle sınırlı olduğu bilgisi verilmiştir. Bu, 
kapsamlı PDR programına ilişkin doğru bir bilgi-
dir.

57. A Psikolojik danışma ve rehberlik programının uy-
gulandığı bir okulda beklenmeyen bir durum, 
değişim ya da farklı bir gelişme olduğunda prog-
ramda gerçekleştirilecek kısmi değişiklikler prog-
ramın esneklik özelliği ile ilişkilidir.

58. B Soru öncülünde verilen maddelerin tamamı psiko-
lojik danışmanların mesleki ve etik sorumlulukla-
rı kapsamındadır. Denetlenebilir olmak, kuramlar 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, baskı altında 
çalışmaktan kaynaklı gerektiğinde yardım alabil-
mek ve güncel araştırmaları takip önemli mesleki 
unsurlardır.

59. D Seçenekleri tek tek irdelersek; psikolojik danışma 
ve rehberlikte etik ilkeler çerçevesinde  psikolojik 
danışman test sonuçlarını danışanı hazır olmasını 
beklemelidir, aksi halde öğrencinin benlik saygısı 
olumsuz etkilenebilir. Test sonuçlarını öğrencilere 
psikolojik danışma yardımı sunarak verilebilir ve 
böylelikle bireyin kendini anlaması sağlanır. Eğer 
test sonuçlarıyla ilgili yapılacak değerlendirmeler-
de veya hangi çalışmalarda  kullanılacaksa bunun 
danışanın bilgisi  dahilinde ve gönüllüğüne uygun 
olması gerekir. Uzmanlık isteyen testler örneğin 
zeka testleri gibi testler kliniklerde ve uzman kişi-
ler tarafından kullanılmalı ve yorumlanmalıdır. Öğ-
rencideki olumsuz bir durumla ilgili öncelikle hazır 
olup olmadığına bakılarak öğrenci bilgilendirilme-
lidir. 

60. C Oldukça uzun bir süredir depresyondan kaynaklı 
destek alan Volkan’nın intihar fikrinden bahsetme-
si önemli bir duruma işarettir. Bu tip durumlarda 
sağlıklı bir terapötik ilişkinin başlangıç aşama-
sında gizliliğin hangi koşullarda ihlal edileceğinin 
konuşulduğunu peşinen varsaymak zorunludur. 
Dolayısıyla danışman ivedilikle durumu Volkan’nın 
ailesine bildirmeli, güçlü ilişkileri aracılığıyla has-
taneye gitmesi içinde destek olmalıdır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

61. B Erman Bey’in çekingen davranışlar gösteren öğ-
rencilerine grupla psikolojik danışmadan yarar-
lanarak güvengenlik eğitimi vermiştir. Bunun 
sonrasında ise yapılması gereken çalışmalar çe-
kingen davranışlar gösteren öğrencilere sunulan 
hizmetlerin etkili ve yararlı olup olmadığının anla-
şılmasına yönelik olmalıdır. Sunulan rehberlik hiz-
metlerinin devamı niteliğinde olan ve hizmetlerin 
etkililiğini anlamaya yönelik çalışmalar rehberlik 
hizmet alanlarından “izleme” kapsamındadır.

62. E Feride Hanım’ın rehberlik etkinliklerinin sürdürül-
mesine ilişkin yaptığı toplantıda Gülay Hanım’ın 
uygun olmadığını düşündüğü bir tepkisi üzerine 
üzüldüğü ve bunu da doğru ve içi dışı bir şekilde 
yansıttığı görülmektedir. Saydamlık kişinin bir du-
rum karşısında yaşadığı duyguları karşısındakine 
onu kırmadan, incitmeden uygun bir dille söyle-
mesini öngörmektedir. Bundan dolayı verilen tep-
ki saydamlığın kapsamındadır.

63. A Psikolojik danışmanın Ayşegül’e sunduğu yar-
dımların kimya dersinden başarısını artırmaya yö-
nelik olduğu görülmektedir. Psikolojik danışman 
sunduğu yardımla Ayşegül’ün kimya dersiyle ilgili 
yaşadığı problemlerin üstesinden gelmesini sağ-
lamış ve alan tercihi yapmasının yolunu açmıştır. 
Dersler konusunda sağlıklı eğitsel tercihler yap-
ma, öğrenmeye güdülenme, verimli ders çalışma 
alışkanlıkları kazanma, alan, eğitsel kulüp, ders 
seçimi gibi konular eğitsel rehberlik kapsamında-
dır. Bundan dolayı Ayşegül’ün aldığı yardım eğit-
sel rehberlik kapsamındadır.

64. C VI ve VIII numaralı ifadeler empatik bir tepkidir. 
Çünkü empati, bireyin karşısındaki kişinin duygu-
larını anlamaya çalışıp, bu çabayı ona objektif şe-
kilde yansıtmasıdır.

65. C Öfke kontrolü, psikolojik danışma hizmeti kapsa-
mında ele alınması gereken bir konudur. Nehir’in 
bu problemi aşması psikolojik danışma hizmetini 
gerektirmektedir. Soruda verilen durum rehber-
liğin işlevleri açısından değerlendirildiğinde ise 
mevcut bir problemin ortadan kaldırılmasına yö-
nelik çalışmalar iyileştirici (çare bulucu) rehberlik 
kapsamında ele alındığından doğru cevap C se-
çeneğidir.

66. E Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre A, B, 
C ve D seçeneklerinde verilenler sınıf öğretme-
ninin görevleri kapsamındadır. E seçeneğinde 
verilenler ise psikolojik danışmanların görevleri 
kapsamında değerlendirilir.

67. B En basit ve en ilkel savunma mekanizmalarından 
biri olan yadsıma savunma mekanizması bilinç 
alanına girmesine tahammül edilemeyen duygu 
ya da düşüncellerin sanki yokmuş gibi, yaşanma-
mış ve olmamış gibi addedilmesidir. Soruda baba-
nın yaptığı da budur.

68. E Düğmeye basma, yaşam görevleri terapisi, mış 
gibi yapmak ve danışanın çorbasına tükürmek 
Adleriyan terapistler tarafından kullanılan teknik-
lerdir. Fakat etkin hayal etme tekniği Jung’un kul-
landığı bir terapi tekniğidir.

69. A Selim’in televizyonlarda rastladığı bir haberin üze-
rine gitmesi, bu haberle ilişkili diğer unsurları öğ-
renmesi ve konuyu daha derinlemesine kavramak 
için seçmeli bir ders seçmesi onun ilgileriyle ilişkili 
bir davranış örüntüsünden kaynaklanan bir süreç-
tir.

70. C Bebeklerini kaybeden anne-babalar ya da ad-
sız alkolikler gibi üye profiline sahip olanlar  ta-
rafından kurulan ve çoğunlukla telefon zinciri 
üzerinden iletişime geçen üyelerin oluşturduğu bu 
gruplara kendi kendine yardım grubu denilmekte-
dir.

71. D İki eş düzeyde danışman arasında yapılan fikir 
alışverişi konsültasyon kavramı ile tanımlanır. Ön-
cül ele alındığında Emrah ve Zafer adlı danışanla-
rın konsültasyon yaptığı anlaşılmaktadır.

72. C Danışma süreçlerinde kullanılan yaklaşımlara iliş-
kinin A-B-D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler 
ortak yönlere dair bilgilerdir. C seçeneğinde be-
lirtilen ve kendini açma becerisinin ötesinde bir 
duruma yani danışmanın kendi yaşamı hakkında 
bilgiler vermesi oldukça tartışmalı ve uygulanabilir 
bir bakış açısı değildir.

73. B Gerçekçi olmayan danışana zarar verecek bu ta-
lepkar kuralın yerine konabilecek en uygun kural; 
B seçeneğinde verilen “yükselebilmek için elim-
den gelenin en iyisini yapmak dışında bir şey ya-
pamam” kuraldır.

74. A Danışma sürecinin nasıl işleyeceğine ve bu sü-
reçte etkili olan dinamiklerin etkin kullanımına 
ilişkin üzerinde çalışılacak planın sunumu, seçe-
nekler arasında en önemsiz olanıdır.

75. E Güdülenmeye ilişkin yapılan araştırmalar öğreni-
lecek konunun gerçek yaşamla ilişkili olmasının, 
öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne almanın, 
farklı yöntemlerin ve öğrenilecek konuyla ilgili dik-
kat çekici, ilginç örneklerin kullanılmasının güdü-
lenmeyi artıracağını ortaya koymuştur. Oysa ki 
uzak hedeflere ilişkin bilgilendirme yapılması gü-
dülenme üzerinde çok da etkili değildir. Dolayısıy-
la öğrencilerinin güdülenme düzeylerini artırmak 
isteyen bir öğretmenin E seçeneğindeki davranışı 
yapması amacına ulaşmasına en az katkı sağla-
yacaktır.

Çözüm Bitti.
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