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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Gestalt kuramına göre insanların karşılaştıkları uya-
rıcıları benzer özelliklerine göre gruplayarak algı-
laması benzerlik yasasıyla açıklanır. Bir çocuğun 
karşılaştığı insanları kadınlar ve erkekler şeklinde al-
gılaması da bu yasayla açıklanabilir

2. D Dağınık kimlik statüsündeki bireyler, çeşitli kimlik se-
çeneklerini incelemiş olsalar dahi yaşamlarında bel-
li bir yönelme yapamamışlardır. Bununla birlikte bir 
kimlik bunalımı da yaşamamaktadırlar. Genellikle 
bu kişiler etkileşimin ve yönlendirmenin en az oldu-
ğu ailelerde yetişmektedirler. Atakan’ın sürekli farklı 
işlerle uğraşması ve rüzgâr nereye götürürse oraya 
gitmesi, onun belirli bir yönelme yapmadığını göster-
mektedir. Ayrıca bu durumdan şikâyetçi olmaması 
da kimlik bunalımı yaşamadığının bir işaretidir. 

3. B Kohlberg’e göre kişilerin davranışlarını belirlerken 
ceza alıp almayacaklarını dikkate almaları itaat ve 
ceza evresi kapsamındadır. Aslı’nın babasının ken-
dilerini vuracağından endişe duyarak kaçmak is-
tememesi, bu evrenin özellikleriyle ilgilidir. Bireyin 
çevresindeki insanların düşüncelerine göre hareket 
etmesi ise kişiler arası uyum evresinin özelliğidir. 
Bu evrede bireyler çevrelerindeki insanların görüş-
lerini önemserler ve buna göre davranış sergilerler. 
Aslı’nın ailesinin yüzüne bakamayacağını söylemesi 
de bu evrenin özellikleriyle ilgilidir.

4. D Omuriliğin üst kısmında bulunan; nefes almak, kalp 
atışları ve kan basıncı gibi hayati işlerden sorumlu 
olan ve aşırı dozda uyuşturucu alındığında bu işlev-
lerini yapamayıp organizmanın nefes alımının dur-
masıyla ölümünde etkili olan yapı medulla’dır. 

5. A Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini değerlen-
dirmelerine imkân tanımaktadır. Sınıf içinde öğrenci-
lerin etkinliklere katılmasındaki güdülenme düzeyini 
artıran bu uygulamanın, üst düzey düşünme beceri-
leri yanında duyuşsal becerileri artırdığı söylenir. Fa-
kat öz değerlendirme ile yapılan subjektif kararlar öz 
değerlendirmenin sınırlılığıdır.

6. E Nazım Hikmet Ran’ın oldukça uzun olan, Kurtu-
luş Savaşı Destanı şiirinin öğrenciler tarafından ez-
berlenmesini isteyen metin öğretmenin önermesi 
gereken strateji parça-bütün- parça tekniğidir. Bu 
teknikte uzun ama alt parçalardan oluşan öğrenme 
malzemelerinin öğrenilmesinde önce bütün olarak 
malzeme hakkında bilgi sahibi olduktan sonra par-
çalara çalışılıp öğrenilmesi, sonrasında ise tekrar 
bütün olarak çalışılıp parçaların daha anlamlı ve an-
laşılır kılınması oldukça yararlıdır. 

7. E Gustave Le Bon’un yaptığı araştırma sonuçları soru 
öncülünde verilen olaylarda olduğu gibi büyük kitle-
sel eylemlerde bireylerin anonimleşmesi sosyal psi-
kolojide kimliksizleşme kavramı ile  tanımlanır. 

8. B Yapılandırmacı kurama göre bilgi öğrenci tarafından 
oluşturulur ve bu süreçte öğretmen rehber rolü üst-
lenir. Program ve etkinliklerde öğrencinin istek ve 
seçimleri de göz önüne alınarak esnek bir yaklaşım 
sergilenmesi gerektiğini belirten yapılandırmacı ku-
ramcılar, bireysel farklılıkların öğrenme sürecinde ön 
planda tutulması gerektiğine vurgu yaparlar. Yapı-
landırmacı kurama göre öğrenme ortamı bireylerin 
kendi öznel öğrenme sonuçlarına göre oluşturuldu-
ğundan B seçeneğindeki ifade hatalıdır.

9. A Parça incelendiğinde rüyaların yalnızca basit birer 
tepkimeden ibaret olmadığı beynin duygu ve arzu 
bölümleri ile oldukça alakalı bir süreç olduğu bilgisi 
Freud’un bilinçaltı dürtü ve arzuların rüyalar aracılığı 
ile ortaya çıktığı iddiasını destekler niteliktedir. 

10. C Dikkat süreçleri, hatırda tutma, davranış üretme ve 
güdülenme Bandura’ya göre önemli öğrenme fonksi-
yonlarıdır. Fakat ayırt etme bu fonksiyonlar arasında 
yer alan bir unsur değildir. 

11. B Francine Shapiro tarafından bulunan ve davranışçı 
terapi teknikleri arasında yer alan özelliklede trav-
ma sonrası stres bozukluğu olan hastaların teda-
visinde etkin bir şekilde kullanılan; davranışçı bir 
değerlendirme ve hayali taşırmanın kullanıldığı  tek-
nik göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden 
işleme(EMDR) tekniğidir. 

12. C Psikanaliz bilinçaltı faktörlerle, bilişsel terapi ise oto-
matik düşünceler kavramıyla davranışlarının çok az 
farkında olduğu ya da olmadığı bilişsel unsurlar tara-
fından belirlendiği noktasında hem fikirdirler. 

13. C Bilişsel terapi ve Akılcı duygusal davranışçı terapi 
arasında benzer ve farklı yanlar mevcuttur. A-B-D- 
ve E seçenekleri bu farkların yer aldığı seçeneklerdir. 
C seçeneği ise iki kuram tarafından ortak kullanılan 
bir tekniğin yanlış şekilde sunulduğu bir seçenektir. 
Hem BT hem de ADDT Sokratik yöntemi  terapi sü-
recinde kullanır. 

14. A İstisnai sonuçlar, problemin dışsallaştırılması, alter-
natif ve olumlu öyküler öyküsel terapide kullanılan 
başlıca tekniklerdir. Fakat A seçeneğinde verilen “is-
tisnai sorular” tekniği çözüm odaklı kısa süreli terapi-
ye ait bir tekniktir. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

15. E Altı temel terapötik koşul sağlandığı takdirde bütün 
psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilebileceğini ileri 
süren kuramcı Carl Rogers’tır. 

16. B Cinsiyet farklılıklarından kaynaklı danışanların yaşa-
dığı olumsuzlukları çalışmalarının merkezine alan ve 
çözüm için; cinsiyet farklılıkları yerine cinsiyet ben-
zerliklerine odaklanmak gerektiğini, cinsiyet rolü 
beklentileri değiştirilmesini ve, özellikle ilkokullarda 
ki cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edilmesi gerekti-
ğini söyleyen bu yaklaşım feminist yaklaşımdır. 

17. E Latince maske anlamına gelen persona bireylerin 
toplum içinde kendilerini gösterme yoludur. Jung’a 
göre personaları ile çok fazla özdeşleşmek ciddi so-
runlara neden olabilir. Anne-baba-işçi-öğretmen bu 
personalara örnektir. 

18. C Yaşam ve ölümün içe içe geçtiği vurgusunun ağır 
bastığı Tezer Özlü dizesinde Camus’tan da anlaşıla-
cağı üzere varoluşçu terapinin temel savlarına para-
lel bir tema ağır basmaktadır. 

19. C Grupla psikolojik danışma süreci dinamik bir yapıya 
sahip, kendini açmanın zorunlu olduğu, kişiler arası 
ilişkilerin merkezde olduğu dinamik bir yapıya sahip-
tir. Fakat bireysel danışmanın aksine sorunlar derin-
lemesine ele alınmaz. 

20. A Dirençlerin aşılması noktasında en işlevsel niteliğe 
sahip olan grup türü de olan ve soruda tanımlanan 
grup maraton gruplardır. Bu gruplar genelde Cuma 
günü bir araya gelip tüm hafta sonunu birlikte geçirir. 

21. A Hem bireysel hem de grupla psikolojik danışmada 
ne söylendiğinden çok nasıl söylediğinin önemi sü-
reç olarak tanımlanır. Süreç grup sürecinde daima 
içerikten önemli olmuştur. 

22. B Bütün üyelerde varolan kaygıların zaman içinde or-
tadan kalkmasını sağlayan en önemli terapötik güç 
grup tarafından kabul edilmedir. Kabul edildiğini his-
seden üye kaygılarının büyük çoğunluğundan kurtu-
lur. 

23. C Öncülde danışan; yaşadığı soruna dair unsurları psi-
kolojik danışmana dile getirmektedir. Bu bilgiler su-
nulan problemin tanımlanması basamağında ele 
alınan bilgilerdir. 

24. B Öncülde danışma sürecinin sonunda yaşadıkları so-
runların çözülmesi ya da mevcut sorunlarıyla baş 
etme becerileri edinmeden günlük yaşantılarına geri 
dönen danışanlardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla 
bu durumun en temel nedeni sonlandırma sürecinin 
sağlıklı şekilde işletilememesinden kaynaklanmak-
tadır.

25. E Soruda danışan karın ağrısından şikayet etmesine 
rağmen herhangi organik bir neden tespit edileme-
mektedir. Somotoform bozukluğuna sahip vakalar-
da; organik nedenli olmayan ağrılara ilişkin derin 
endişeler vardır. Bu endişelerin dayandığı ağrı ile 
gerçektir. Yani kişi aslında acı çekmektedir. 

26. A Anti-sosyal kişilik bozukluğu uzun yıllar boyunca 
sosyopati ya da psikopati olarak tanımlanmıştır. 

27. D Alıcı dilin gelişmesine rağmen ifade edici dilin geliş-
memesinden kaynaklanan bu bozukluğun adı sözel 
anlatım bozukluğudur. Gerek sınıf öğretmenin tespit-
leri gerekse annenin ev yaşantısına dair verdiği dö-
nütler Melis’in bu bozukluktan muzdarip olduğuna 
işaret etmektedir. 

28. B Bu tip bozuklularda konuşma terapistlerin vakayı 
görmesi oldukça önemlidir. Melis’in yaşadığı sorun 
okul psikolojik danışmanını aşan ve alanında uzman 
bir terapistin ele alması gereken bir problem alanıdır. 

29. C Özellikle fiziksel açıdan akranlarının gerisinde olan 
çocukların sıklıkla maruz kaldığı davranış biçimi zor-
balıktır. Furkan’ın “eğer bana karışırlarsa…” diyerek 
tedbir almak istediği bu durum okullarda sıkça karşı-
laşılan zorbalıktır. Zorbalık A,B,D ve E seçenekleri 
içinde barındırabilir.

30. C Kimlik hezeyanı türü kapsamında değerlendirilen ve 
grandiyöz sanrının bir türü olan sanrılar Selim Bey’in 
muzdarip olduğu sanrı tipidir. 

31. E Narkolepsi’ye ilişkin öncülde verilen maddelerden 
yalnızca IV. Maddede yer alan bilgi hatalıdır. O bilgi 
de diğer bir uyku hastalığı olan insomnia hastalığına 
ilişkin bir bilgidir. 

32. A Mükemmel olmak ve hata yapmamak için sürekli ça-
balamak zorunda olan bu hastaların muzdarip ol-
duğu rahatsızlık obsesif kompulsif bozukluk olarak 
adlandırılmaktadır. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

33. E Bireylerin kendilerini ailelerinin, öğretmenlerinin ya 
da arkadaşlarının gözünden nasıl algıladıklarına iliş-
kin bilgi sahibi olunmak isteniyorsa bireyin kendi-
ni anlatmasına dayalı tekniklerden “Kime göre ben 
neyim?”den yararlanılabilir.

34. D Soru öncülünde verilenlere göre okul yönetimi yap-
tığı bir duyuru ile öğretmenlerden bir şiir dinletisi ve 
şiir okuma yarışması için uygun öğrencileri seçme-
lerini istemiştir. Bu durumda sınıf öğretmenleri bu tip 
bir etkinlikte yer almak için uygun özelliklere sahip 
bireyleri belirleyebilmek amacıyla uygun bir teknik-
ten yararlanmalıdır. Gözleme dayalı veri elde edil-
mesini sağlayan bireyi tanıma tekniklerinden özellik 
kayıt çizelgeleriyle, bireylerin farklı alanlardaki (mü-
zik, resim, liderlik vb.) özellikleriyle ilgili bilgi edinile-
bilir. Bundan dolayı sınıf öğretmenlerinin özellik kayıt 
çizelgelerinden yararlanmaları uygundur.

35. A Elde edilen sonuçlar korunmalı, veriler bütüncül şe-
kilde ele alınmalı, bireyin bir değil tüm özellikleri 
yordanmalı ve test öncesi bireyler testten ne bekle-
diğine ilişkin bir konuşma yapılmalıdır. Ayrıca sonuç-
lar mutlaka öğrenci ile paylaşılmalıdır. 

36. A Öncülde türlerinden bahsedilen bu test, A seçene-
ğinde verilen farklı yetenek testleridir. Genel yetenek 
testleri içerisinde yer alan ve farklı yetenek testle-
ri olarak tanımlanan bu testler bireylerin yetenekle-
ri hakkında detaylı bilgileri öğrenmeyi amaç edinen 
testleridir. 

37. E Bahar Hanım gizlilik niteliği taşımayan bilgiler dışın-
da yer alan bilgilerin okulun diğer bileşenleri ile pay-
laşılması gerektiği bilgisini yani paylaşma ilkesini es 
geçmiştir. 

38. C Öğrencilerin ifade edemedikleri problemler, gelece-
ğe ilişkin beklentilerini öğrenmenin en etkili yolu arzu 
listesi tekniğidir. 

39. D Zihni tanımlamak için resim çizmeyi kullanan  bu 
test sürecinde çocuktan bir adam çizmesi istenir. 
Uygulayıcılar adamın tam olmasına dikkat edilme-
si gerektiği söyledikten sonra çizdiği adamda bütün 
detaylarına bakılarak yapılan bu değerlendirme sü-
reci Goodenough-Harris Adam Çizme Test’ine ait bir 
süreçtir. 

40. B Grup süreci oldukça komplike bir süreç olduğundan 
fazlaca terapötik unsuru içinde barındırmaktadır. 
Bunlardan biri de; bir başkasına yardım etme duygu-
sunu yaşaması ve bu duygunun onun iyileşmesine 
olan katkısı olarak tanımlanan alturizm’dir. 

41. C Liderin grupla psikolojik danışma sürecinde üyeler-
den birinin söylediği bir cümle ya da yaşantılarıyla, 
diğer grup üyelerinin önceki oturumlarda anlattıkla-
rı ya da yaşantıları arasında paralelliklere dikkat çe-
kilmesi paylaştırma becerisi olarak tanımlanır. Bu 
beceri temelde üyenin yalnız olmadığı hissini yaşa-
masına olanak sağlar. 

42. D Psikolojik danışmanın kişisel gözlemleri, rehberlik 
servisine yapılan başvurular, diğer personelin gö-
rüşleri ve alanda yaşanan güncel tartışmalar grup 
oluşturmak için önemli kaynaklardır. Fakat müdürün 
dayatması sonucu grup oluşturulamaz. 

43. D Grupla danışma sürecinde regresyon yani gerileme 
riskinin en yüksek olduğu evre sonlandırma evresi-
dir. Bu evrede sağlıklı bir şekilde grup sonlandırıla-
mazsa başarılan bütün hedefler bir anda anlamını 
yitirebilir. 

44. A B-C-D ve E seçeneklerinde üyelerin sergilediği dav-
ranışlara dair sunulan bilgiler direnç göstergeleridir. 
Fakat A seçeneğinde bahsedilen durum üyenin grup 
sürecine dahil olmasının temel nedenidir. 

45. B Sınıf rehber öğretmeni Seher  Hanım, öğrencisinin 
özel eğitime gereksinim duyduğunu düşündüğünden 
bu duruma ilişkin okul psikolojik danışmanıyla iletişi-
me geçilmesini sağlamalıdır. Bu, doğru bir şekilde B 
seçeneğinde ifade edilmiştir.

46. D Güler Hanım’ın yapması gereken en uygun davra-
nış öğrencisinin sorununun kaynağını tespit etmek 
ve ona göre bir çözüm yolu bulmaktır. Sorunun etkin 
ve verimli bir şekilde çözülmesi için Güler Hanım’ın 
sorununun nedenini anlaması gerekir. Sorunun ne-
denini anlamadan aileyle ya da yönetimle görüşmek 
doğru olmaz. Öğrenciyi okul psikolojik danışmanına 
gitmesi konusunda zorlamak da rehberlik anlayışına 
uygun bir davranış değildir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

47. B Ginzberg’in gelişim kuramının geçici seçimler döne-
minin (11 - 18 yaş) ilgi basamağında (11 - 12) bireyler 
mesleklerini hoşlandıkları faaliyetlere göre seçmek-
tedirler. Bundan dolayı Gülcan ilgi basamağının içe-
risindedir.

48. C Meslek faaliyetinden sonra alınacak doyum, değer 
olarak ifade edilir. Değerler mesleğin sağlayacağı 
statü ve kazanç ile ilgilidir. Bundan dolayı soru öncü-
lünde öğrencilerin mesleklere ilişkin değerlendirme-
lerinin değerle ilgili olduğu söylenebilir.

49. D Kariyer danışmanlarının sahip olması gereken yetiş-
kinlikler söz konusu olduğunda D seçeneğinde yer 
alan “sınıf yönetimi” bilgisi dışarıda kalır. Kariyer da-
nışmanlarının sınıf yönetimine dair yetkinliği aranılan 
ya da beklenilen bir şey değildir.

50. B Korumacı anne baba tarafından büyütülen çocuklar, 
davranışçı yaklaşımında sıkça vurguladığı ödül-ce-
za ikileminde sıkça kalırlar. Böyle çocukların özellik-
le sahne sanatları gibi övgü alacağı, takdir edileceği 
meslekleri seçmesi olasıdır. 

51. B Tiedeman ve O’Hara kuramına göre meslek seçimi 
iki temel paradigma üzerinden şekillenir.  Bunlardan 
ilki bekleme  ve hazırlık aşaması diğeri ise uygulama 
ve uyum dönemleridir. Şeyda’nın uygulama ve uyum 
aşamasının alt basamağı olan “kabul edilme” basa-
mağında yer aldığı söylenebilir. 

52. C Super’in sosyolojik faktörleride dahil ederek oluş-
turduğu kuramında; benlik, roller, sınama, ve yaşam 
boyu nitelikleri önemli kavramlar olarak karşımıza çı-
kıyor. Fakat bu kuramda daraltma olgusu yer alma-
maktadır. Bu olgu Gottfredson’a ait bir kavramdır. 

53. A Yapı geçerliğinin bir kanıtı da uygulanan testin bilen 
ve bilmeyen öğrencileri doğru yönde ayırt edilebil-
mesidir. Soruda, cevapları arka arkaya getirdikle-
rinde oluşan kodlamayı çözen öğrencilerin soruları 
dahi okumadan doğru cevapladıkları ve sınavdan 
yüksek puan aldıklarından bahsedilmiştir. Bu durum-
da öğrenme düzeyi düşük olan öğrenciler de cevap 
anahtarındaki kodlamayı kullanarak yüksek puanlar 
alacaktır. Yani uygulanan test, bilen ve bilmeyen öğ-
rencilerin farkını ortaya koymada yetersiz kalacaktır. 
Bu da uygulanan sınavın yapı geçerliğinin düşük ol-
duğunu gösterir.

54. A Otantik değerlendirme, öğrencilerin öğrendikleri te-
mel bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarında 
kullanmalarını, gerçek yaşam görevlerinde uygula-
malarını isteyen bir yöntemdir. 

55. B Bir testin güvenirliğini artırmak için; testteki soruları 
anlaşılır hâle getirmek, yönerge ve puanlama anah-
tarı kullanmak, seçenek ve sonuç sayısını artırmak, 
sınava uygun ortam düzenlemek vb. çalışmaları ya-
pılması gerekir. Bu bağlamda A, C, D ve E seçene-
ğindeki ifadeler güvenirliği artırırken soru sayısını 
azaltmak güvenirliği zedeler.

56. A Her eğitim sistemin amaçlanan hedeflere ulaşması-
nın tek yolu plan ve program hazırlanmasından ge-
çer. Eğitim sisteminin tüm aşamaları dikkate alınarak 
yapılan bir planlama hedefleri ve amacı gerçekleş-
me sürecinin en temel unsurudur. 

57. E Çare bulucu ve krize müdahale anlayışları sorun or-
taya çıktıktan sonra müdahalede bulunduklarından 
hizmetin kalitesinde düşüş olur. Bu yaklaşım gele-
neksel tarz olarak değerlendirilir. Fakat önleyici ve 
geliştirici anlayış sorun meydana gelmeden etkililik 
gösterir ve çağdaş rehberlik uygulamaları içine girer. 

58. C Psikolojik danışma ilişkisinde her danışanın kendisi-
ne uygulanacak teknikler ve sürecin nasıl işleyeceği-
ni bilme hakkı vardır. Soru da danışmanın bilgi verip 
danışandan müdahale için onaya alması danışanın 
özerkliğinin sağlanması koşuluna dair bir ilkedir. 

59. D Öğrencilerin kişisel bütünlüğü, iş arkadaşlarına karşı 
özen gösterme, okul personeli ile öğrencilerin etkile-
şimlerinde gerekli hassasiyetleri gözetme ve öğret-
men veli etkileşimlerinde kolaylaştırıcı olma mesleki 
ve etik açıdan gereklidir. Fakat iki çalışma arkada-
şının özel yaşantısına dair idareye bilgi vermek etik 
dışı bir tutumdur. 

60. A Kendini yalnız ve mutsuz hissettiğinden  psikolo-
jik danışmana giden Berdan, psikolojik danışma-
nın söylemiş olduğu ücreti karşılayamamıştır. Bu 
durumda psikolojik danışman  etik ilkeler çerçeve-
sinde yapması gereken PDR-DER tarafından şu şe-
kilde belirtilmiştir: “Psikolojik danışmanlar, ödeme 
gücü düşük olan kişilere, benzer hizmetleri parasız 
ya da çok az bir ücretle sağlayan sosyal yardım ya 
da kamu kuruluşlarına gidebilmeleri konusunda yar-
dımcı olurlar. “ 

61. B Freud’a göre bastırılmış cinsel arzuların yol açtığı te-
mel bozukluk ‘nevroz’dur. Psikoterapi yaptığı vaka-
larda ki gözlemleri Freud’u rüyaların bu bastırılmış 
duyguların ifadesi olduğu inancına götürmüştür. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

62. D Birey merkezli terapide yer alması mümkün olmayan 
seçenek koşullu saygının yer aldığı seçenektir. Bu 
terapi yaklaşımı koşulsuz saygıya sonuna kadar ina-
nan bir terapi yaklaşımdır. 

63. A Soru öncülündeki mısralarda, olduğu gibi görünme-
ye ve düşünüldüğü gibi davranılması gerektiğine 
vurgu yapıldığı görülmektedir. İnsancıl kuramın kav-
ramlarından bağdaşım içinde olma / tutarlılık bireyin 
davranışları, düşünceleri, özü ve sözüyle bir olması-
nı ifade eder. Bundan dolayı soruda verilenler insan-
cıl anlayışın bağdaşım içerisinde olma kavramıyla 
ilişkilidir.

64. E Soru öncülünde verilenlerden Arif’in okul fobisi yaşa-
dığı anlaşılmaktadır. Okul fobisi, kuvvetli bir endişe 
nedeniyle çocuğun okula gitmeyi reddetmesi ya da 
bu konuda isteksiz görünmesidir. Böyle bir durumda 
sınıf öğretmeni öğrencinin durumuna ilişkin psikolo-
jik danışmanla bağlantı kurmalıdır. 

65. E A seçeneğinde verilenler sosyal yardım, B seçe-
neğinde verilenler sağlık, C seçeneğinde verilenler 
sosyokültürel, D seçeneğinde verilenler rehberlik ve 
psikolojik danışma kapsamındadır. E seçeneğinde 
verilenler ise çağdaş eğitimin öğelerinden öğretimin 
kapsamında değerlendirilebilir

66. B Okul psikolojik danışmanının, Sevda Hanım’a reh-
berliğe ilişkin bilgi ve beceri aktarması konsültasyon 
ve bu şekilde bir bilgi aktarımı rehberliğin akademik 
etkinlikleri tamamlamasıyla ilgili olduğundan tamam-
layıcı rehberlik kapsamındadır.

67. C İnsanın kendinden çok başkalarını düşünmesi, yal-
nızca onların iyiliği ve yararı için hareket etmesi öz-
gecilik olarak isimlendirilir. Bu şekilde davranışlar 
arttığında birey kendi duygularını önemseyememek-
te ve duygularının sorumluluğunu üstlenememekte-
dir. Bunun üstesinden gelebilmesini sağlamak için 
duyuşsal bir yardıma ihtiyaç vardır. Bundan dolayı sı-
nıf öğretmeni Erhan Bey’in öğrencisinin okulun psi-
kolojik danışmanıyla görüşmesini sağlaması gerekir.

68. D JOHARİ penceresinde kişinin kendisi ve de başkala-
rı tarafından bilinmeyen özelliklerinin bulunduğu alan 
bilinmeyen alandır. Bu alanda kişinin henüz keşfet-
mediği potansiyelleri ve olumsuz yaşantıları yer ala-
bilir. 

69. E A-B-C ve D seçeneğinde verilen ihtiyaçlar birer dav-
ranışsal amaç belirleme ihtiyacıdır. Bu amaç ifade-
lerine sahip danışanlar grupla psikolojik danışmanın 
her üye için yeni davranışlar öğreten bir yapıya sahip 
olduğunu da bu amaçları belirleme sürecinde fark 
ederler. E seçeneğinde verilen cümle ise davranış-
sal amaç belirleme kriterlerini karşılayan bir cümle 
değildir. 

70. A Kendi gereksinimleri, duyguları güçlü ve zayıf yanla-
rının bilincinde olan bir psikolojik danışmanın kişisel 
farkındalık ve anlayış konusunda yeterli bir noktada 
olduğu söylenebilir. 

71. C C seçeneği dışındaki bütün seçenekler sözel iletişi-
me dair doğru yorumlardır. Sözel iletişimin en temel 
sorunu yorumlama farklılıklarıdır. Bu sorunun kay-
nağı da kültürel farklılıklardır. Avrupa merkezli, da-
nışma terapilerinin Asya, Afrika ya da Amerika’daki 
danışman tepkilerini yordama da yetersiz kaldıkları 
bilinmektedir. Yani sözel ifadelerin pek çoğu evren-
sel bir niteliğe sahip değildir. 

72. C Danışanın sergilediği bir duygu ile bu duyguya bağlı 
ortay çıkması gereken davranışın tam tersi bir dav-
ranış sergilemesine ilişkin danışman tepkisi yüzleş-
tirme olarak tanımlanır. 

73. A Şizofreni yaygınlık açısından, farklı toplumlarda ben-
zer sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır. Batı ya da 
doğu toplumları arasında yaygınlık hep benzer çık-
mış bu hastalık en yaygın psikotik rahatsızlıktır. 

74. C Elif Hanım, iletişimi güçlü ve başkalarının sorunlarıy-
la ilgili  bir kişilik yapısına sahiptir. Holland’a göre bu 
kişilik özellikleri sosyal tip’e ait özelliklerdir. Bu ya-
pıda ki insanlar, meslek danışmanlığı, psikolojik da-
nışmanlık ya ada öğretmenlik gibi meslekleri tercih 
etmektedir. 

75. D İnsancıl kurama göre bireyin davranışları onun öz-
nel gerçeklerince belirlenir. Yani her bireyin kendi-
ne özgü bir yaşam alanı (fenomenal alanı) vardır ve 
birey karşılaştığı durumlara öznel gerçekleri çerçe-
vesinde tepkide bulunur. Öğretmenler arasında göz-
lenen söz konusu farklılık da daha çok, bahsettiğimiz 
bu durumu açıklayan D seçeneğindeki ilkeyle ilişki-
lendirilebilir.

Çözüm Bitti.
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