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III. Uygulamalı PDR Kongresi
Davet Mektubu ve Sunuş

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin okul, özel eğitim, aile danışmanlığı, sağlık vb. birçok uygulama 
alanı bulunmaktadır. Alanımızda uygulamaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bunların meslek elemanlarıyla 
paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla üçüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Uygulamalı PDR 
Kongresi’nin 10–12 Aralık 2010 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Derneği işbirliğiyle başkentimiz Ankara’da Crown Plaza Oteli’nde yapılması planlanmıştır. 

III. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi’nde, uygulama deneyimlerini paylaşmak üzere alanda çalışan 
akademisyenleri ve psikolojik danışmanları bir araya getirmek amaçlanmaktadır. “PDR’de Etkili Uygulamalar” 
olarak belirlenen ana tema ışığında aile ve evlilik, ruh sağlığı, kariyer, okul, rehabilitasyon, özel eğitim, kriz, 
sağlık ve endüstri alanlarındaki uygulamaları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk 
duyacağız. Bu amaçla okullar, rehabilitasyon merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri, rehberlik ve araştırma 
merkezleri, sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumları, askeri kurumlar, çocuk ve aile mahkemeleri vb. yerlerde 
çalışan psikolojik danışmanlar ile akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanın ilerlemesine 
katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu, sunulacak uygulamaların ve yapılacak çalışma gruplarının toplumsal gereksinimleri-
mize uygun, gelişimsel, koruyucu ve iyileştirici stratejileri vurgulayan, somut ve uygulanabilir olmasını hedefle-
miştir. Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, serbest bildiriler, poster sunumları, paneller ve çalışma gruplarına 
yer verilecektir. Bunların değerlendirilmesinde içeriğinin, uygulamalı derslerle ilgili paylaşımlar, bireysel ve grupla 
psikolojik danışma örnekleri, psiko-eğitsel programlar, bireysel ve grup rehberliğine ilişkin uygulamalar, test ve 
test dışı teknik uygulama örnekleri, uygulamalı tezlerin sunumu olması koşulu aranacaktır. Başvuruyla ilgili ayrın-
tılı bilgiler dernek web (www.pdr.org.tr) sayfasında  ve Hacettepe Üniversitesi’nden kongreye ilişkin olarak alınan 
web sayfasında  (www.pdrkongre2010.hacettepe.edu.tr) yayınlanacaktır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için www.pdr.org.tr ve/veya www.pdrkongre2010.
hacettepe.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Tüm meslektaşlarımızı kongre temamız kapsamında bu sayfaları gözden 
geçirmeye davet ediyor ve sizleri Ankara’da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

 
Prof. Dr. Fidan KORKUT–OWEN                                      Doç. Dr. Tuncay ERGENE 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi                            Türk Psikolojik Danışma ve Derhberlik Derneği
Psikolojik Danışma ve Rehberlik      Genel Başkanı
Anabilim Dalı Başkanı
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Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Uğur ERDENER (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU (Eğitim Fakültesi Dekanı)

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

H.Ü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM (H.Ü. Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN (H.Ü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR

Prof. Dr. Oya G. ERSEVER
Doç. Dr. Tuncay ERGENE 

Doç. Dr. Filiz BİLGE
Yrd. Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST

Öğr. Gör. Dr. İbrahim KEKLİK
Arş. Gör. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURU

Arş. Gör. Tülin ACAR
Arş. Gör. Özlem HASKAN
Arş. Gör. Seval KIZILDAĞ

Arş. Gör. Fatma ARICI
Arş. Gör. Selen DEMİRTAŞ

TÜRK PDR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Tuncay ERGENE (Türk PDR–DER Genel Başkanı)
Psk. Dan. Hüseyin ŞEN (Türk PDR-DER Genel Başkan Yardımcısı)

Uzm. Psk. Dan. Serap GÖKÇE (Türk PDR-DER Genel Sekreteri)
Psk. Dan. Kamil TOPÇU (Türk PDR-DER Genel Örgütlenme Sekreteri) 
Psk. Dan. Yahya ÜNALDI (Türk PDR-DER Genel Basın Yayın Sekreteri)

Psk. Dan. Ali ERDOĞAN (Türk PDR-DER Genel Mali Sekreter)
Psk. Dan. Aslı TORUN (Türk PDR-DER Genel Eğitim Sekreteri)

KONGRE YÜRÜTME KURULU (Kongre Sekretaryası)

Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Doç. Dr. Tuncay ERGENE 
Doç. Dr. Filiz BİLGE

Öğr. Gör. Dr. İbrahim KEKLİK
Arş. Gör. Fatma ARICI

Arş. Gör. Selen DEMİRTAŞ
Psk. Dan. Hüseyin ŞEN 

Uzm. Psk. Dan. Serap GÖKÇE
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Kongre Bilim Kurulu

ONUR KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Füsun AKKÖK (Emekli Öğretim Üyesi)
 Prof. Dr. Feriha BAYMUR (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN (Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. İbrahim DÖNMEZER (Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Serdar ERKAN (Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yadigâr KILIÇÇI (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yıldız KUZGUN (Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Gülter OSKAY (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Necla ÖNER (Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hasan TAN (Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

BİLİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ramazan ABACI (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Sırrı AKBABA (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan AKBAŞ (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Rengin AKBOY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN (Marmara Üniversitesi)                          
Prof. Dr. Ferda AYSAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU  (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. Gürhan CAN (Anadolu Üniversitesi)           

Prof. Dr. Hacer Nermin ÇELEN (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Figen ÇOK  (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayhan DEMİR (ODTÜ)
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI (19 Mayıs Üniversitesi)                          
Prof. Dr. Oya G. ERSEVER  (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. S.Sonay GÜÇRAY  (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Abide GÜNGÖR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Banu İNANÇ (Çukurova  Üniversitesi)                          
Prof. Dr. Yasemin KARABEYOĞLU (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şermin KÜLAHOĞLU (Uludağ Üniversitesi) 
Prof. Dr. Uğur ÖNER (Çankaya Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihal ÖREN (Akdeniz Üniversitesi)            

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Esin TEZER (ODTÜ)

Prof. Dr. Emel ÜLTANIR (Mersin Üniversitesi)              
Prof. Dr. Ömer ÜRE (Selçuk  Üniversitesi)           

Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR (Hacettepe Üniversitesi) 
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Galip YÜKSEL (Gazi Üniversitesi)
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Kongre Bilim Kurulu

Doç. Dr. D. Deniz ALBAYRAK KAYMAK (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Meral ATICI (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Feride BACANLI (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Seher BALCI (19 Mayıs Üniversitesi)           
Doç. Dr. Filiz BİLGE (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Nergüz BULUT SERİN (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)
Doç. Dr. A.Aykut CEYHAN (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra CEYHAN (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞLU (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Engin DENİZ (Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Erdinç DURU (Pamukkale Üniversitesi)       

Doç. Dr. Özgür ERDUR BAKER (ODTÜ)
Doç. Dr. Tuncay ERGENE (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatoş ERKMAN (Boğaziçi Üniversitesi) 
Doç. Dr. Halil EKSİ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Zeynep HAMAMCI (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Melek KALKAN (19 Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Alim KAYA (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Şahin KESİCİ (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa KUTLU (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap NAZLI (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice ODACI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Nilüfer ÖZABACI (Osman Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Reşat PEKER (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Seher A. SEVİM (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Diğdem Müge SİYEZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Güzin SUBAŞI (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Songül TÜMKAYA (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayşe Sibel TÜRKÜM (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Hikmet YAZICI (KTÜ)   

Doç. Dr. Oya YERİN GÜNERİ (ODTU)
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Kongre Konuları

“PDR’de Etkili Uygulamalar”
ana tema ışığında konu başlıkları;

Aile ve Evlilik Alanında PDR Uygulamaları, 
Ruh Sağlığı Alanında PDR Uygulamaları, 

Kariyer Alanında PDR Uygulamaları,
Okul Alanında PDR Uygulamaları, 

Rehabilitasyon Alanında PDR Uygulamaları, 
Özel Eğitim Alanında PDR Uygulamaları, 

Krize Yönelik PDR Uygulamaları, 
Sağlık Alanında PDR Uygulamaları,

Endüstri Alanında PDR Uygulamaları.
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Kongre Programı

DAVETLİ KONUŞMACI

KODU KONUŞMACI (LAR) BAŞLIK SALON GÜNÜ ve SAATİ
DK 1 Prof. Dr. Ü. Dökmen PDR’de Etkili Uygulamalar LALEDAN Cuma  11.00 – 12.00

DK 2 Prof. Dr. D. W. Owen Professional Self Care (Ardıl tercüme yapılacaktır) LALEDAN Cumartesi  11.00 – 12.00

PANEL

KODU KONUŞMACI (LAR) BAŞLIK SALON GÜNÜ ve SAATİ
PA1 Prof. Dr. S. Doğan; Prof. Dr. K. Ersanlı;           

Dr. İ. Keklik, Psik. Dan. H. Şen, E. Umucu
Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitimi LALEDAN Cuma 13.30 – 15.30

PA2 N. Eracar İ. Doğramacı, F. Arıcı, Ö. Yılmaz 
Bilgin N. Yaşar Bor

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık GELİŞİM Cuma 16.00 – 18.00

ÇALIŞTAY

KODU KONUŞMACI (LAR) BAŞLIK SALON GÜNÜ ve SAATİ
Ç1 Prof. Dr. O. G. Ersever Pozitif Psikoterapi Yaklaşımına Göre Beş 

Basamakta Süpervizyon Çalışması
İBN-İ SİNA Cumartesi 08.30 – 10.30

Ç2 Prof. Dr. D. W. Owen, Ö Karaırmak Psikolojik Danışmanlar İçin Araçlar DOSTLUK Cumartesi 16.00 – 18.00

Ç3 Doç. Dr. T. Ergene Okulda Yas ve Kayıp İle Çalışma DOSTLUK Cumartesi 08.30 – 10.30

Ç4 Doç. Dr. F. Bilge, F. Arıcı, S. Demirtaş Toplumsal Cinsiyet ve Psikolojik Danışma YUNUS EMRE Cumartesi 08.30 – 10.30

Ç5 F. Torun PDR Servislerinde Psikodrama Uygulamaları TOLERANS Pazar 08.30 – 10.30

Ç6 B. Bayoğlu Denver Gelişimsel Tarama Testi ve Okul Öncesi 
Dönemde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

MEVLANA Cuma 16.00 – 18.00

Ç7 Doç. Dr. Ö. Erdur Baker ve                                     
Arş. Gör. F. Dolunay

Afetler ve Psikolojik İlk Yardım DOSTLUK Pazar 08.30 – 10.30

Ç8 Yrd. Doç. Dr. T. Yıldırım Psikolojik Danışmadan Önceki Oturum: Dinamik 
Anamnez Alma ve Karar Verme

DOSTLUK Pazar 11.00 – 13.00

Ç9 Prof. Dr. B. İnanç Sağlık Danışmasında Mikro Beceri Yaklaşımı İBN-İ SİNA Cuma 16.00 – 18.00

Ç10 Prof. Dr. O. Derman Ergenler ve Cinsellik DOSTLUK Cumartesi 13.30 – 15.30

Ç11 Prof. Dr. A. Demir ve Arş. Gör. B. Uzun Özer Erteleme İBN-İ SİNA Cumartesi 13.30 – 15.30

Ç12 Prof. Dr. S. Doğan Psikolojik Danışmada Farklı Bir Yaklaşım ve 
Okullarda Kullanımı: Çözüm Odaklı Kısa Süreli 
Psikolojik Danışma

MEVLANA Cumartesi 13.30 – 15.30

Ç13 Prof. Dr. F. Korkut- Owen Etkinlik Temelli PDR MEVLANA Cumartesi 16.00 – 18.00

Ç14 S. Satır Yapılandırmacı Temelli Verimli Çalışma ve                 
Öğrenme Davranışı Örnek Bir Uygulama:               
“Sayı Bulmaca” Etkinliği

MEVLANA Pazar 08.30 – 10.30

Ç15 A. Ş. Soysal Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Son 
Gelişmeler

İBN-İ SİNA Pazar 11.00 – 13.00

Ç16 T. Şentürk ve Y. Büyükcan Benim Duygu Sözlüğüm MEVLANA Pazar 11.00 – 13.00

Ç17 Prof. Dr. İ. Yıldırım Eşler Nasıl ve Neden Çatışmaktadırlar? MEVLANA Cumartesi 08.30 – 10.30

Ç18 Doç. Dr. A. S. Türküm Üniversite Öğrencilerini Psikolojik Hizmetlerden 
Yararlanmaya Nasıl Cesaretlendirebiliriz?

TOLERANS Pazar 11.00 – 13.00

Ç19 B. İsmanur ve Zeynep Maçkalı Okullarda Koruyucu Ruh Sağlığı: Sanatla Çalışma İBN-İ SİNA Pazar 08.30 – 10.30

Ç20 Prof. Dr. Zafer Gökçakan Psikoanalitik Bir Bakış Açısıyla Davranış                     
Bozuklukları

YUNUS EMRE Pazar 11.00 – 13.00
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Kongre Programı

BİLDİRİ OTURUMLARI

KODU BİLDİRİ 
NO KONUŞMACI (LAR) BAŞLIK SALON GÜNÜ ve SAATİ

BO1

Prof. Dr. Oya G. Ersever
(Oturum Başkanı)

DOSTLUK Cuma 16.00 – 18.00

B1 Ş. Duran ve Doç. Dr. Z. Hamamcı Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Romantik 
İlişkiler Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin İlişki 
İstikrarları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

B2 Araş. Gör. Dr. İ. Yalçın ve 
Prof. Dr. O. G. Ersever

İlişki Geliştirme Programının Üniversite 
Öğrencilerinin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi

B3 T. Özsoy ve P. Rahşan Işık İlköğretim Dönemindeki Çocuklarda Sorumluluk 
Duygusunun Gelişiminde Anne Babanın Rolü 
(Araştırma Sonuçları ve Aile Eğitim Programı)

B4 M. Atasayar, O. Bilgin ve                          
G. Berberoğlu

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Aile İçi 
İletişimi Arttırmaya Yönelik Psiko-Eğitim Çalışması

BO2

Prof. Dr. Yaşar Özbay
(Oturum Başkanı)

TOLERANS Cuma 16.00 – 18.00

B5 Yrd. Doç. Dr. T. Doğan Sağlıklı Duygusal İlişkiler Geliştirmede Psikodrama 
Uygulaması ve Bir Vaka Sunumu

B6 Yrd. Doç. Dr. Z. Traş Yas Danışmanlığına İlişkin Bireysel Psikolojik 
Danışma: Vaka Sunumu

B7 Uzm. Psk. Dan. A. Bolkan ve              
Doç. Dr. N. Serin Bulut

Çağdaş Yaklaşımlardan Pozitif Psikoterapi İle Bir 
Vaka Analizi

B8 Prof. Dr. Y. Özbay ve                                   
Yrd. Doç. Dr. Ş. Terzi

Yılmazlığı Geliştirici Akran Yardımcılığı Temelli 
Pozitif Genç Gelişim Programı

BO3

Prof. Dr. Ayhan Demir
(Oturum Başkanı)

TOLERANS Cumartesi 08.30 – 10.30

B9 Yrd. Doç. Dr. F. Çekici ve               
Prof. Dr. S. Güçray

Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme 
Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem 
Çözme Becerileri, Öfkeyle İlgili Davranış ve Düşünceler 
İle Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi

B10 Arş. Gör. B. Uzun Özer ve                     
Prof. Dr. A. Demir

Erteleme Davranışıyla Başaçıkma Programının Üni-
versite Öğrencilerinin Erteleme Davranışlarına Etkisi

B11 Uz. Psikolog E. Balkan                       
ve R. D. Karaca

Verimli Ders Çalışma Teknikleri Seminerinin 
Üniversite Öğrencilerindeki Ders Çalışma 
Alışkanlıklarına Etkisi

B12 Yrd. Doç. Dr. F. Tanhan Etkili İletişim Becerileri Eğitiminin Öğretmen 
Adaylarının Sınırlılık Algılarına Etkisi

BO4

Prof. Dr. Uğur Öner
(Oturum Başkanı)

GELİŞİM Cumartesi 08.30 – 10.30

B13 D. Özcan Kaygı, Stres, Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Eğitim 
Programı

B14 Yrd. Doç. Dr. M. Kağan Akılcı Duygusal Davranışsal Yaklaşıma Dayalı 
Akademik Erteleme Davranışını Önleme Programının 
Etkililiğinin Değerlendirilmesi

B15 Uzm. Psk. Dan. M. Evren Ted Ankara Koleji İlköğretim Okulu 1-5. Sınıflarda 
Koruyucu Bilgilendirme Çalışmaları

B16 S. Özden Çetiner Karakter Eğitimi Programı; Okul Alanında Önleyici 
Rehberlik Çalışmaları; Anaokulu ve İlköğretim Dü-
zeylerinde Değerler Eğitimi
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Kongre Programı

BO5

Doç. Dr. Mehmet Engin Deniz
(Oturum Başkanı)

TOLERANS Cumartesi 13.30 – 15.30

B17 Yrd. Doç. Dr. T. Ayas Tüm Okul Yaklaşımına Dayalı Zorbalığı Önleme 
Programının Etkililiği

B18 Uzm. Psk. Dan. E. Ermağan İlköğretim Okullarında Uygulanan Madde Kullanımını 
Önleme Programlarının Bilgi ve Beceri Düzeylerine 
Etkisinin Değerlendirilmesi

B19 Yrd. Doç. Dr. H. Ercan,                           
Yrd. Doç. Dr. N. G. Karaman ve             
Prof. Dr. F. Çok

Ergenlerde Riskli Davranışların Azaltılması: Okul 
Temelli Müdahale Programlarına İki Örnek

B20 Doç. Dr. M. E. Deniz,                        
Yrd. Doç. Dr. E Hamarta, 
Yrd. Doç. Dr. C. Arslan  ve                         
Yrd. Doç. Dr. E. Işık

Suç İşlemiş ve Suça Yönelmiş Ergenlerin Yaşam 
Becerilerinin Geliştirilmesi

BO6

Prof. Dr. Banu İnanç
(Oturum Başkanı)

GELİŞİM Cumartesi 13.30 – 15.30

B21 Yrd. Doç. Dr. G. Topses Bazı Değişkenler Açısından Görüntülü Grupla 
Psikolojik Danışmanın Etkililiği İle İlgili Deneysel Bir 
Araştırma

B22 M. Atasayar ve O. Bilgin Sınav Kaygısı İle Baş Etmeye Yönelik Çözüm Odaklı 
Grupla Psikolojik Danışma Programı

B23 Uzm. Psi. Dan. D. Yalim Yaratıcı Drama İle Bütünleştirilmiş Grup 
Rehberliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Problem 
Alanları Üzerine Etkisi

B24 Yrd. Doç. Dr. S. Aslan Bir Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

BO7

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı
(Oturum Başkanı)

TOLERANS Cumartesi 16.00 – 18.30

B25 Yrd. Doç. Dr. B. Gençdoğan ve             
Yrd. Doç. Dr. M. Dilekmen

Bireyle Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma 
Uygulaması

B26 Öğr. Gör. Dr. İ. Sanberk ve                     
Prof. Dr. T. Akbaş

Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin 
Çözümlenmesi ve Bazı Süreç, Sonuç Değişkenleri 
Açısından İncelenmesi

B27 Araş. Gör.Uz. Psik. Dan. T. Acar Psikolojik Danışmada Ben Sen İlişkisi, İlişkinin 
Şimdi ve Buradalığı, Psikodramatik Şok: Güvensizlik 
Sorununa Dayalı Bir Psikolojik Danışma Örneği

B28 Araş. Gör. Dr. A. Bugay ve                    
Prof. Dr. A. Demir

Kendini Affetme Sürecine Destek Amaçlı Psikolojik 
Danışma Uygulamaları

B40 Yrd. Doç. Dr. N. Sargın Okullarda Kriz/Travma Sonrası Psikolojik Danışma 
ve Rehberlikte Kullanılan Uygulama Örnekleri

BO8

Prof. Dr. Turan Akbaş
(Oturum Başkanı)

GELİŞİM Cumartesi  16.00-18.00

B29 Prof. Dr. Y. Kuzgun,                                 
Yrd. Doç. Dr. H. Bozgeyikli, 

Yrd. Doç. Dr. A. Işıklar ve B. Timur

Engellilere Yönelik Bir Bilgisayar Destekli Meslek          
Rehberliği 

Programının Geliştirilmesi (Ön Uygulama)

B30 Öğr. Gör. Dr. G. Gazioğlu Sart Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı

B31 Yrd. Doç. Dr. O. Kırdök ve 
Prof. Dr. T. Akbaş

Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen 
Mesleki Karar Verme Programının Sınanması

B32 T. Kurt ve Ar. Gör. S. Demirtaş Kendini Tanıyorum, Mesleğimi Seçiyorum!
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BO9

Doç. Dr. Ragıp Özyürek
(Oturum Başkanı)

GELİŞİM Pazar 08.30 – 10.30

B33 Yrd. Doç. Dr. A. Eren-Gümüş,            
Arş. Gör. B. Çöl ve Arş. Gör. A. Güzel

Psikolojik Danışman Adaylarının İlk Psikolojik 
Danışma Oturumlarındaki Temel Hatalarından Biri: 
Soru Sorma

B34 Doç. Dr.  M. Atıcı ve                                      
Yrd. Doç. Dr. S. Çam

Okullarda Rehberlik Uygulamaları Dersine İlişkin 
Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi 

B35 Araş. Gör. Uz. Psik. Dan. S. Kızıldağ Psikolojik Danışman Eğitiminde Edebi Eserlerin 
Eğitsel Amaçlı Kullanımı

B36 Doç. Dr. R. Özyürek Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Uygulamalarına İlişkin Derslerin İşlenmesi

BO10

Doç. Dr. Nergüz Serin Bulut
(Oturum Başkanı)

GELİŞİM Pazar 11.00 – 13.00

B37 T. Kurt Disiplinler Arası Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

B38 S. Aydın ve G. Çağatayalp Psikolojik Danışmanın Çalışma Alanları:
Sivil Toplum Kuruluşu Örneği

B39 V. Kızılboğa ve M. Kızılboğa Çocukluk Yaşta Selektif Mutizm 
(Seçici Konuşmamazlık)
Türkiye’deki Genel Durum Hakkında Tarama 
Çalışması

B41 Nüket Atalay Alanda çalışan profesyoneller ve PDR öğrencileri için 
gerçekleştirilen YÖRET Vakfı 2010 yılı çalışmaları
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POSTER SUNUMU

KODU KONUŞMACI (LAR) BAŞLIK SALON GÜNÜ ve SAATİ
P1 Dr. M. Koç Dinsel/Pastoral Danışmanlık İle İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel 

Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir 
Araştırma

FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P2 Dr. M. Koç Demografik Özellikler İle Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: 
Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P3 M. Vural Psikolojik Destek Programının, Hafif Düzeyde Zihinsel 
Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Umutsuzluk, 
İyimserlik ve Pozitif-Negatif Duygu Düzeylerine Etkisi

FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P4 Yrd. Doç. Dr. Ş. G. Zeren Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersinde Kendini Açma FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P5 E. Aydın, H. Sakız ve O Karadeniz Akran Eğitimi Yöntemiyle Okul Terkini Önleme Programı FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P6 Prof. Dr. B. Yeşilyaprak ve
Ar. Gör. Dr. Ege Akgün 

Aile Rehberliği Yüksek Lisans Dersi: Kuramdan Uygulamaya FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P7 Ç. Demir Türkiye’de Psikolojik Danışma Uygulamalarında Finansman Sorunu FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P8 Ç. Topçu ve D. Purcu Alsan Ebeveynlerin Çocuklarının Alan ve Meslek Seçim Kararlarının 
Uygunluğu Konusundaki Tutumları: Zonguldak Atatürk 
Anadolu Lisesi Örneği

FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P9 Yrd. Doç. Dr. T. Yıldırım Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamalarında Danışmanın 
Terapötik Huzursuzluğu: Bir Süpervizörün Gözlem Raporu

FUZULİ Cumartesi 08.30 – 10.30

P10 Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın Sınıf Rehberlik Programı İle İlgili Okul Rehber 
Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P11 Yrd. Doç. Dr. B. Alver ve Arş. Gör. İ. Ay Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarına İlişkin Bir 
Model Önerisi

FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P12 Uzman Psk. Dan. E. Ermağan Evlilik İçi Tecavüz ve Yeni Yasal Düzenlemelerdeki Yeri FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P13 E.S. Bınar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P14 Uzm. Birgül U. Bayoğlu ve Prof. Dr. B. Anlar “Okula Hazır Mıyım” Kliniği: 5-6 Yaş Çocuklarında Okul 
Sorunlarını Önleme Yaklaşımı

FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P15 Prof. Dr. T. Akbaş ve Öğr. Gör. Dr. İ. Sanberk Çocuk Cinsel İstismarının Önlenmesine Dönük Bir Koruyucu 
Eğitim Programında Yer Alacak Etkinliklerin İçeriği/Kapsamı

FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P16 Araş. Gör. Uz. Psik. Dan. Ö. Haskan Problem Alanlarına Göre Yapılandırılmış Rehberlik Etkinliği 
Uygulamalarının, Öğretmen Adaylarının Rehberlik Mesleğine 
İlişkin Algıları ve İşbirliği Tutumları Üzerindeki Etkisi

FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P17 T. Kurt Kariyer Günü Aile Katılım Etkinliği FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P18 D. Kızılçay ve E. Memet Lise Öğrencilerinin Kariyer Geliştirme Süreci FUZULİ Cumartesi 13.30 – 15.30

P19 Ar. Gör. P. Keskiner, B. Kıranlar ve İ. Şengel Gönüllü Bir Çalışmanın Bilimsel Dönüşümü ve Topluma 
Katkısı: “Ben Büyüyünce”

FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P20 Dr. Çağla Gür Üstün Yetenekli Kızlar FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P21 Psi. Dan. A. Sazcı, 
Psk. S. Alpanda ve B. Madi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitiminde Frontal 
Lob Aktiviteleri

FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P22 Psk. S. Alpanda, Psi. Dan. A. Sazcı, Psi. Dan. 
R. Özkan ve B.Madi

Dürtüsellik Probleminde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P23 Psk. S. Alpanda, Psi. Dan. A. Sazcı, Psi. Dan. 
R. Özkan ve B. Madi

Geriatrik Danışmanlıkta Nörorehabilitasyon Uygulamaları FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P24 Yrd. Doç. Dr.Ü. Tosun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Alan 
Çalışmasında Yaptıkları Uygulamalar ve Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi

FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P25 Z. Erkenci 6-12 Yaş Çocuğunun Ölümü Algılaması (Kayıp ve Yas 
Danışmanlığı)

FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P26 M. G. Tiryaki Bir Grup Rehberliği Çalışması Olarak Kendini Değerlendirme 
Ve Hedef Belirleme Çalışması

FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30

P27 Psk. Nurdan Ünalan Euroguidance (EUG): Kariyer Danışmanlığını ve Rehberliği 
Desteklemek için Bir Avrupa Ağı

FUZULİ Pazar 08.30 – 10.30
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10 Aralık 2010 (Cuma)

SALON ADI LALEDAN 
BALLROOM FUZULİ YUNUS 

EMRE
İBNI-İ 
SİNA MEVLANA DOSTLUK TOLERANS GELİŞİM

KAT Balo Katı Balo Katı Balo Katı Balo Katı 1 Kat 1 Kat 1 Kat 1 Kat

08:00 – 08:30

KONGRE KAYIT – GİRİŞ KATI08:30 – 09:00

09:00 – 09:30

09:30 – 10:00 AÇILIŞ
TÖRENİ

DK 1
(Prof. Dr. 

Üstün 
Dökmen)

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

ÖĞLE YEMEĞİ12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

PA 114:00 – 14:30

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00 ARA

16:00 – 16:30

Ç 9 Ç 6 BO 1 BO 2 PA 216:30 – 17:00

17:30 – 18:00

18:30 – 19:00

19:00 – 23:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ – LALEDAN BALLROOM
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Kongre Programı 
11 Aralık 2010 (Cumartesi)

SALON ADI LALEDAN 
BALLROOM FUZULİ YUNUS 

EMRE
İBNI-İ 
SİNA MEVLANA DOSTLUK TOLERANS GELİŞİM

KAT Balo Katı Balo Katı Balo Katı Balo Katı 1 Kat 1 Kat 1 Kat 1 Kat

08:30 – 09:00
P 1; P 2; 
P 3; P 4;
P 5; P 6
P 7; P 8; 

P9 

Ç 4 Ç 1 Ç 1 Ç 3 BO 3 BO 4
09:00 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00 ARA

11:00 – 11:30
DK 2 (Prof. Dr. Dean W. Owen)

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

ÖĞLE YEMEĞİ12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00 P 10; 
P 11; P 12; 
P 13; P 14; 
P 15; P 16; 
P 17; P18

Ç 11 Ç 12 Ç 10 BO 5 BO 614:00 – 14:30

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00 ARA

16:00 – 16:30 Türk 
PDR DER 

Şube 
Toplantısı

Ç 13 Ç 2
BO 7

BO 816:30 – 17:00

17:30 – 18:00

18:30 – 19:00

19:00 –23:00 GALA YEMEĞİ LALEDAN BALLROOM
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12 Aralık 2010 (Pazar)

SALON ADI LALEDAN 
BALLROOM FUZULİ YUNUS 

EMRE
İBNI-İ 
SİNA MEVLANA DOSTLUK TOLERANS GELİŞİM

KAT Balo Katı Balo Katı Balo Katı Balo Katı 1 Kat 1 Kat 1 Kat 1 Kat

08:30 – 09:00
P 19; P 20; 
P 21; P 22; 
P 23; P 24;
P 25; P 26;

P 27

Ç 19 Ç 14 Ç 7 Ç 5 BO 9
09:00 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00 ARA

11:00 – 11:30

Ç 20 Ç 15 Ç 16 Ç 8 Ç 18 BO 1011:30 – 12:00

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 – 14:00

14:00 – 14:30
DEĞERLENDİRME

IV. UYGULAMALI PDR KONGRESİNİN YAPILACAĞI ÜNİVERSİTENİN SEÇİMİ

KAPANIŞ

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00
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Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Pozitif Psikoterapi Yaklaşımına Göre Beş Basamakta Süpervizyon Çalışması

Oya G. ERSEVER
Hacettepe Üniversitesi 

 ersever@hacettepe.edu.tr

Bu uygulamalı çalışmada, önce Pozitif Psikoterapi Yaklaşımına göre beş basamakta süpervizyonun nasıl yapıldığı 
anlatılacaktır. Daha sonra, çalışmaya katılan psikolojik danışmanların en az dört ve üzeri oturum yaptıkları 
danışanlarına süpervizyon yapılacaktır.

Kontenjan: 9-18 kişi
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Poster Sunum Özetleri

Psikolojik Danışmanlar İçin Araçlar

Dean W. OWEN 
Özlem KARAIRMAK 

Kocaeli Üniversitesi 
 ozlemkarairmak@gmail.com

Yaşamın birçok alanında, işlerimizi daha verimli, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için araçlar kullanırız. Bir 
cerrah, bir teknisyen, bir mühendis, bir dişçi uygulama için temel olan iki aşamalı bir süreçten geçer. Öncelikle 
durumu teşhis eder ve sonrasında değişim için gerekli bilgi ve becerileri kullanır. Bir teknik şef ya da beyin cerrahı 
araç ve aletleri kullanarak işini kolaylaştırır ve verimi artırır. Bu atölye çalışması benzer bir mantığa dayanmaktadır. 
Üniversite eğitimi hem kuramsal hem uygulamaya dönük bir içeriğe sahip olsa da,  birçok psikolojik danışman 
mesleğe yüklü bir kuramsal anlayışla başlamaktadır ve uygulamaya dönük hazırlık sınırlı kalmaktadır. Profesyonel 
“alet çantalarının” içeriği teorik bilgilerin yanında sıcak ve kabul edici bir kişilikten oluşmaktadır. Genel kalıplaşmış 
psikolojik danışman profiline göre, psikolojik danışman uzmanlaşmış bilgi, beceri ve eğitimle donanımlı bir 
ya da bir grup danışanla birlikte oturup terapötik sohbet eden kişidir. Bu genel kalıplaşmış yargı psikoanalitik 
yaklaşımın ilk zamanlarında doğmuş ve birçok sinema filmi, televizyon programı ve diğer medya ortamlarında 
kullanılmıştır. Psikolojik danışman konuşur, danışan konuşur ve konuşma aracılığıyla içgörü ve değişimin olacağı 
beklenir. Özellikle okul ortamında, psikolojik danışmanların psikolojik danışma hizmetlerini hızlı ve etkin 
bir şekilde öğrencilere götürmesi görünen bir gerçektir. Bu atölye çalışmasında amaç psikolojik danışmanların 
işine yarayabilecek çeşitli araç ve yöntemleri tanıtmak ve nasıl kullanılacağını göstermektir. Atölye çalışmasında 
tanıtılacak olan araçlar (a) danışanın kendini keşfetmesini, öğrenmeyi ve, değerlendirmeyi kolaylaştıran; (b) 
psikolojik danışma sürecinin ilk aşamalarında yakınlık kurma ve içgörü kazanmayı hızlandıran ve zenginleştiren, 
(c) davranış değişikliğini derecesini değerlendiren ve psikolojik danışma sürecini optimal zamanda tamamlamayı 
belirleyen etkinliklerdir. 

Kontenjan: 10-25 kişi
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Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Okulda Yas ve Kayıp İle Çalışma

Tuncay ERGENE
Hacettepe Üniversitesi 

 ergene@hacettepe.edu.tr

Okul psikolojik danışmanları her yıl okullarında kayıp yaşamış veya yas döneminde bulunan danışanlarla 
çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Özellikle ülkemizde taşımalı eğitime geçme, şehirleşmeye bağlı olarak okul 
servis araçlarının sayısının artmasına paralel olarak yaşanan okul servis arcı kazalarında bir artış olmaktadır. Bu 
tür durumlarda psikolojik danışmanlardan hem danışana müdahale etmesi hem de okuldaki düğer öğrenci ve 
öğretmenlere ve velilere bu konuda müşavirlik etmesi beklenmektedir. Danışanlar kayba bağlı olarak özellikle sınıfta 
ve okulun diğer ortamlarında yaşanan konsantrasyon güçlüğü, sürekli dalgınlık, sakarlık, ağlamaklı olma ve ne 
yapacağını bilememe durumu yaşayabilmektedirler. Yas döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmemesi durumunda 
danışanlar kişisel kayıplar konuşulduğunda güçlü duygusal tepkiler göstermekte; Kaybı önlemek için yeterince 
üzerine düşenleri yapmadığını düşünme ve suçluluk duygularına sahip olarak nedensiz şekilde kaybın oluşmasına 
katkıda bulunduğunu düşünmektedir. Zaman zaman kayıp hakkında yaşadığı duyguları derinlemesine ifade 
etmekten ve bu konuda konuşmaktan kaçınma tepkileri göstermekte bu durumda zaman zaman olumlu sosyal 
desteğin kaybına yol açmaktadır. Öğrenciler okula gitme konusunda isteksizlik göstermektedirler. Danışanlar sosyal 
destek sağlayan kişilerden, yakınlardan uzaklaşmaya bağlı olarak yoğun bir tedirginlik duygusu yaşamaktadırlar. 
Kayıp sonrasında ve yas döneminde okul ortamında okul psikolojik danışmanları tarafından danışanlara sunulacak 
psikolojik danışma hizmeti danışanların bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmelerine ve yaşamlarını normalleştireceği 
düşünülmektedir. Bu çalıştayın amacı Okul psikolojik danışmanlarının bu tür kayıp ve yas ile çalışma durumunda 
kaldıklarında nasıl davrandıklarını belirlemek, Hangi yöntem ve tekniklerin işlevsel olduğu ve olmadığını tartışmak, 
Bu tür durumlarla çalışmada psikolojik danışmanlara bir çalışma protokolü sunmaktır. Bu çalıştaya katılan 
psikolojik danışmanlar kayıp ve yas döneminde danışanların ortaya oydukları belirtiler belirleyebilecekler; yas 
döneminin hangi aşamasında olduğu tespit edebilecekler, danışan gereksinimlerine göre ne tür müdahale yöntemi 
içerisinde olabilecekleri konusunda bir anlayız kazanacaklardır. Çalıştaya katılımcıların kendi kişisel deneyimlerini 
ortaya koymaları beklenmektedir. Katılımcılara çeşitli dokümanlar dağıtılacak ve alıştırmalar yapılacaktır.

Kontenjan: 40 kişi
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Toplumsal Cinsiyet ve Psikolojik Danışma

Filiz BİLGE 
Fatma ARICI

Selen DEMİRTAŞ 
Hacettepe Üniversitesi

 fbilge@hacettepe.edu.tr  

Kültür, insanın edindiği, geliştirdiği ve yeni nesillere toplumsallaşma aracılığıyla aktardığı bütün yaşam biçimlerini, 
maddi ve manevi unsurları içerir. Bireyler, toplumsallaşma süreci içinde kendi kültürlerini öğrenirlerken, kadın ve 
erkeğin farklı olması gerektiği yönünde beklentilerin olduğunu da anlamaya ve bu beklentilere göre davranmaya 
başlarlar. Bu beklentiler toplumların kadın ve erkeği birbirinden ayırt etme biçimleri ve onlara verdikleri rolleri 
ifade eder ve toplumsal cinsiyet olarak tanımlanır. Bir başka deyişle toplumsal cinsiyet, bir süreç içerisinde 
kazanılan, toplumun birey için kadın ve erkek olarak cinsiyetine göre belirlediği davranışları, tutumları, becerileri 
ve ilgi alanlarını içermektedir.

Bireylerin yaşamda işlevselliklerinin bir ölçütü olarak toplumsal cinsiyet rolleri, çok küçük yaşlarda yaş, sınıf, 
kentsel veya kırsal yaşam biçimleri, zaman, coğrafi konum gibi faktörlerin etkisi doğrultusunda kazanılmaya 
başlamakta ve yaşamın her döneminde ve her alanında etkisini sürdürmektedir. Gelişimsel bir yaklaşımla Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik de toplumsal cinsiyetin etkisini gösterdiği alanlarda (evlilik, okul, iş yaşamı vb.) koruyucu 
ve önleyici çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle meslek elemanlarının toplumsal cinsiyetin bireyler üzerindeki 
etkileri, toplumda da yol açtığı cinsiyetçi işbölümü (kamusal ya da özel yaşamda kadınların ev işlerini, erkeklerin 
de evin geçimini üstlenmesi; kadınların insan ilişkilerine yönelik erkeklerin de siyaset, mühendislik vb. mesleklere 
yönlendirilmeleri gibi) ve cinsiyet ayrımcılığının farkında olmaları sunulan hizmetlerin kalitesi ve işlevselliği 
açısından önemlidir.

Bu çalışmada, psikolojik danışmanların toplumsal cinsiyete ilişkin duyarlılığının gelişmesi ve bu duyarlılık 
doğrultusunda çalıştıkları kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verdikleri gruplara aktarmaları 
hedeflenmektedir. Bu amaçla atölye çalışması sırasında toplumsal cinsiyete yönelik kuramsal bilginin yanı sıra 
farkındalığı arttırıcı çeşitli etkinliklere ve gündelik yaşamdan örneklere yer verilecektir.

Kontenjan: 10-20 kişi
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PDR Servislerinde Psikodrama Uygulamaları

Filiz TORUN
Avrupa Koleji – Kadıköy Psikodrama Rüyası 

torunfiliz@gmail.com  

Psikodrama, Yunancadaki Psyche (ruh) ve Drama (eylem) sözcüklerinden oluşur’. J. L. Moreno tarafından 
kuramsallaştırılmış olan psikodrama en geniş tanımıyla bireyin kendisinin ve diğerinin, sorunlarını serbestçe ele 
aldığı ve onları kendisi ile beraber çalışan bir grubun içinde tartışmaya sunduğu, böylece gerçeği araştırdığı bir 
yol olarak ifade edilebilir. Psikodrama bir eylem yöntemidir.  Burada bahsedilen eylem, yaşama yakınlığı sağlayan 
psikodramanın ayırıcı gücüdür. Burada söz konusu olan sorunu gerçek yönleri ile tekrar ele alma, sorgulama ve 
tekrar sahneye koymadır. Dramatik canlandırmalar geçmiş sorunları olduğu kadar, güncel sorunları ve çatışmaları 
veya gelecek ile ilgili korkuları ele alarak bireyi hazırlamak, baş edebilme yollarını incelemek ve denemek olanağını 
verir. Bu açıdan psikodramanın eğitici ve öğretici etkinliğinden de bahsedilebilir. İşte bu noktada psikodrama 
tekniği çeşitli kuram ve tekniklerle birleştirilerek kendisine farklı uygulama alanları bulan, örneğin psikiyatri, 
psikoloji ve sosyal uygulama alanlarında uzun süredir kullanılan, iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış bir modeldir. 
Bu uygulama alanlarından biri de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleridir. 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde çalışma alanı oldukça geniştir. Adından da yer aldığı gibi bu 
alanlarda kimi zaman psikolojik danışmanlık kimi zaman ise rehberlik (öğretmenlik) yapılmaktadır. Uygulama 
alanı ile birlikte kadar çalışılan kişilerde geniş bir yelpaze içinde yer alır. Çalışmaların odağında öğrenci, bu odağın 
çevresinde ise anne-babalar, öğretmenler ve idareciler bulunmaktadır. Bu noktada Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
bir anlamda köprü işlevi görür. Köprüler kurar her biri arasında; anlamayı, öğrenmeyi, denemeyi sağlar.  Tam da bu 
nedenle Psikodrama bir teknik olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde:

•  Öğrencilerle sosyal beceri, kaygı, motivasyon vb. gibi konularda bir eğitici, öğretici teknik olarak,
•  Anne-babalarla, tutumlar, anne-baba rolleri veya daha spesifik örneğin “Ergen Olmak, Ergenle Yaşamak” gibi 
konularda hem eğitici-öğretici hem de grupla psikolojik danışma şeklinde,
•  Öğretmenlerle, öğretmenlik rolleri ile ilgili veya öğrencilerin sorunlarını psikodramatik yöntemlerle ele alma vb. 
konularında eğitim boyutuyla kullanılabilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde Psikodrama Uygulamaları konulu grup çalışmasının amacı, Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Servislerinde Psikodrama çalışmalarını psikodramatik yöntemlerle ele almaktır. Bu 
amaçla psikodrama ile ilgili kısa bir açıklamadan sonra ısınma oyunlarına geçilecek ve anne-baba, öğrenci ve 
öğretmenlerle yapılan çalışmalar işlenecektir.

Kontenjan: 12-25 kişi
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Denver Gelişimsel Tarama Testi ve Okul Öncesi Dönemde 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Birgül BAYOĞLU
Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği 

 bayoglu@hacettepe.edu.tr 

Okula başlamak bilişsel, motor ve duygusal olarak bir hazır oluşluğu gerektirir. Okul yaşamı başlamadan önce 
çocukların görme, işitme-dil, gelişimsel-davranışsal ve fizik muayene yönünden ayrıntılı incelenmesi hem gözden 
kaçan sağlık sorunlarını da tanımlamada hem de okul yaşamının kalitesinde önem taşır. Çok çocuklu toplumlarda 
bu gibi sorunları hızlı ve çabuk tanımaya yarayacak basit ama etkili değerlendirme araçlara gerek vardır. Denver 
II testi, başlangıç olarak okul hazırlığı konusunda olası sorunları kabaca belirlemede yararlıdır. Çalışmalar 
5-6 yaş grubu çocuklar içinde Denver II testinde sorun yaşanların yaklaşık %40’ının okul sorunları yaşadığını 
göstermektedir. Aynı zamanda değerlendirme aşamasında ayrılık kaygısı, dikkat gibi okul başarısı ile doğrudan 
ilişkili durumlardan şüphelenmekte yararlı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Çalıştayta hem teste ait özelliklere 
hem de 5-6 yaş grubu çocukların hangi değerlendirmelerden geçmesi gerekliliğine dair bir alt yapı sunulacaktır. 
Çalıştay aynı zamanda Denver II test uygulayıcı sertifikası almak isteyenlere başlangıç düzey eğitimini sunmuş 
olacaktır.

Kontenjan: 20-40 kişi
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Afetler ve Psikolojik İlk Yardım

Özgür ERDUR BAKER 
Fevziye DOLUNAY 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 erdur@metu.edu.tr 

Afetler sonuçları dolayısıyla bir topluluğu psikolojik olarak olumsuz etkileyen olaylardır. Afete bağlı olarak yakın 
birinin ölümü veya zarar görmesi, yaşanılan yerin zarar görmesi, geçici yerleşimler, ekonomik durumun bozulması, 
sosyal bağların kopması gibi afet sonrası sık yaşanan durumlar da insan psikolojisini olumsuz etkileyen etmenlerdir. 
Afet sonrası yaşanan bu tür sorunları önleme ve iyileştirme çalışmaları bireysel ve grup müdahaleleri olmak üzere iki 
şekilde gerçekleştirilir. Grupla psikolojik yardım grup uygulamaları afetin etkilediği çok sayıda insana en erken ve en 
ekonomik yardım götürme yollarından birisidir. Bu gruplar, hem afet sonrası krizin atlatılmasını kolaylaştırır hem 
de afetten sonra etkilenen bireylerin belirlenmesini ve uzun dönemli bireysel ya da medikal yardıma gereksinimi 
olanların yönlendirilmesini sağlar. Bu nedenle, afet sonrası yapılacak olan psikolojik yardım grup uygulamaları kısa 
zamanda, çok sayıda kişiye ulaşmak açısından önemlidir. Afet sonrası uygulanan psikolojik yardım grupları, bilinen 
psikolojik yardım gruplarına göre daha özelleşmiş ve farklılaşmış gruplardır. Özellikle büyük çaplı afetlerden sonra 
gerçekleştirilen grup müdahalelerinde amaç sağaltımdan ziyade yaşanan afetin anlamlandırılmasına yardım etme 
yoluyla psikolojik ilk yardım hizmetinin verilmesidir. Afet sonrası psikolojik yardım gruplarının diğer gruplardan 
farklılıkları, afetin türüne ve büyüklüğüne, afetten sonra geçen süreye, afetten etkilenenlerin özelliklerine (yaş, 
afetten doğrudan etkilenme veya yardım ekiplerinde görev alma v.b.) göre değişir. Bu farklılıklar grupların süreç ve 
işleyişinin yanı sıra, grup lideri ve katılımcıların üstlendikleri rol ve sorumluluklarda da kendini gösterir. Örneğin 
çocuklarla gerçekleştirilen afet sonrası grupla müdahale çalışmaları, çocukların duygu ve düşüncelerini kelimelere 
dökmeleri güç olabileceğinden, oyun, sanat, müzik, dans, drama ve yazma aktiviteleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu 
çalışmada afet sonrası grupla psikolojik yardım gruplarının doğası, amaçları, işleyişi özetlenmeye çalışılacak ve afet 
sonrası psikolojik yardım amaçlı gruplardan örnekler verilecektir. Bu örnekler seçilirken afetten sonra geçen süre, 
katılımcı özellikleri ve katılımcı sayısı gibi etmenler göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca özellikle, çocuklarla 
yapılacak grup uygulamaları hakkında bilgi verilip uygulama örnekleri gösterilecektir.

Kontenjan: 10-20 kişi
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Psikolojik Danışmadan Önceki Oturum: Dinamik Anamnez Alma ve Karar Verme

Taşkın YILDIRIM
İnönü Üniversitesi 

 tyildirim@inonu.edu.tr

Psikolojik danışma süreci, bireyi ve yaşamı anlamaya ve anlamlandırmaya yardım sürecidir. Tüm psikoterapi/
psikolojik danışma uygulamalarının amacı danışanların farkındalık geliştirmeleridir. Bilimsel ve profesyonel bu 
yardım sürecinde danışanlardan beklenen, kendilerini ve yaşamı, yapabileceklerini ve yapamayacaklarını, olanaklı 
olan ile imkânsızı farklı bir ortamda farklılık yaratacak bir etkileşim içinde gözden geçirmeye yönelik arayış ve 
çaba davranışlarını sürdürmeleridir. Bu bağlamda psikolojik danışma süreci danışan açısından bir ihtiyacın 
(problem) farkındalığı ile başlayabilir. Onların aradıkları şeyi somutlaştırmak ve bu arayışın karşılanabileceği 
yerin ve yardımın psikolojik danışma odası ve psikolojik danışma süreci olup olmadığını saptamak ise psikolojik 
danışmanın sorumluluğundadır. Bu sorumluluk psikolojik danışma yardımının bilimsel, profesyonel, etik ve insani 
oluşunun bir gereği görülmelidir. 

Bu çalıştayın amacı; psikolojik danışmanların kendilerine başvuran danışanı ile psikolojik danışma sürecine 
başlamadan önce onun birincil ve ikincil yakınmalarını, kendilik değerlendirmelerini, getirdiği semptomun altındaki 
dinamiği, yaşam ve aile öyküsünü, kullandığı savunma mekanizmaları ve problem çözme stratejilerini nasıl ortaya 
çıkartacaklarını, kendisine başvuran danışanın danışma sürecinden fayda sağlayıp sağlayamayacağı konusunda 
karar vermelerini ve sağlıklı bir terapötik alyans için danışan ile açık bir çalışma planını nasıl oluşturacaklarını bir 
model olarak sunmak özetle, ilk görüşmenin içeriğini oluşturmaktır. 

Kontenjan: 4-10 kişi
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Sağlık Danışmasında Mikro Beceri Yaklaşımı

Banu YAZGAN İNANÇ
Çukurova Üniversitesi 

 binanc@cu.edu.tr 

Sağlık danışması temelde bir psiko-eğitim sürecidir. Danışanların sağlık sorunlarıyla ilişkili duygularını anlamaya 
ve bu duygularıyla baş edebilmelerine yardımcı olmak ve sağaltım planını geliştirme ve plana uyma konusunda 
yardımcı olmak gibi iki önemli işlevi vardır.

Sürecin psikolojik yönünü sağlık sorunu ile ilgili duygular oluşturmaktadır. Eğitim yönü ise sağlık problemlerini 
yönetmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgilidir. Süreç, danışman ve danışan 
arasında gerçekleşen yoğun bir interaktif özellik gösterir. Sürecin odağında sağlık problemi yer almaktadır. Danışma 
primer koruma düzeyi, sekonder üçüncül müdahaleler olmak üzere üç düzeyde ele alınabilir. Ivey ve arkadaşlarının 
mikro danışma kuramı çalışmada temel olarak alınıp seçilen bir hastalık alanına uygulanacaktır.

Kontenjan: 10-25 kişi 



25 III.  UYGULAMALI 
PDR KONGRESİ, 2010

Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Ergenler ve Cinsellik

Orhan DERMAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

oderman@hacettepe.edu.tr

 Ergenlik dönemi insan hayatının fırtınalı bir dönemidir. Bu dönemde gençler çoğu zaman anlaşılamamaktan 
yakınırlar. Onlar erişkin tarafından adam yerine konulmak isterler ama kurallı yaşama alışamamış, daha sorumluluk 
taşıyamayan gençler, dürtüleri nedeni ile riskli davranışlarda bulunurlar. Gençler için cinsel kimlik, cinsel yaşam 
ve bu konulara bakış açısı niye karşımıza bir risk faktörü olarak çıkmaktadır. Cinsel kimlik fallik dönemde 
oluşmuştur. Peki sıkıntı nedir buna en kısa cevap cinselliğin ortaya konulmasındaki strestir. Bu dönemde cinsellik 
konusuna ilgi çoktur ama bunun nasıl ifade edileceği bilinmemektedir. Gençler cinsellik ile ilgili bütün bilgilerini 
birbirlerinden veya çoğunlukla internet üzerinden elde etmektedirler. Onlara nasıl bu konuda yardımcı olunmalıdır. 
Homoseksüilite bir yaşam tercihi midir yoksa bir cinsel sapkınlık mıdır toplumumuzun bu konuya bakış açısı 
nasıldır. Mastürbasyon cinsel yaşamı etkileyen bir faktör müdür. Bu yaşlardaki arkadaşlıklar, flört istismarı hangi 
boyuttadır. Bu arkadaşlıklara karşı, aile ve çevre tarafından nasıl bir tutum izlenmelidir. Evlenme yaşının okuma 
nedeni ile ileri yaşlara kayması gençliği nasıl etkilemektedir. Erken yaşlarda evlenme hem kız hem de erkek 
adolesanlarda nasıl bir etki yaratmaktadır. Kızlık zarı, güvenli cinsel yaşam, tek partnerlik nasıl ifade edilmelidir. 
Birbirlerini delisine seven gençler ileriki yaşamlarında evlenseler bile niye beraberliklerini koruyamamaktadırlar. 
Gençlik dönemi fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişim dönemlerini içermektedir. Bütün dönemlerde gelişim aynı 
anda olmamaktadır On beş yaşını doldurmuş bir genç fiziksel ve cinsel gelişimini tamamlamıştır ama psikososyal 
gelişiminin tamamlanması daha uzun yıllar alabilir bu gencin sorumluluk alabilmesine, kendini riskli davranışlardan 
uzak tutmasına bağlıdır. Gelişim kızlarda erkeklere göre iki yıl daha öncedir. Gelişim basamakları birbirinden çok 
farklı gençler aynı sınıfta okuyabilmektedirler. Gelişim basamakları farklı olan gençlerin birbirlerine bakış açısı da 
bu pencereden olacaktır. Çocuklar ve gençlerde soyut düşünce kavramının erişkin gibi oluşmamış olması ayrı bir 
sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Onlar erken ve orta adolesan döneminde her şeyi somutlaştırılarak algılarlar 
ve bazı değerleri tabulaştırabilirler. Bu da cinsellik olaylarına bakış açısını çok etkilemektedir. Gelişim süreçlerinde 
kendi öz güvenlerini kazanmış değer yargılarını muhafaza etmiş bir gencin bu dönemin streslerine karşı güçsüz 
kalması beklenemez. Eğer bu dönemde sağlam temeller oluşturulamazsa bunun faturası hayat boyunca gençler 
tarafından ödenilecek ve en büyük faturada topluma çıkacaktır. 
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Erteleme

Ayhan DEMİR 
Bilge UZUN ÖZER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 aydemir@metu.edu.tr 

Bu uygulamanın amacı, erteleme davranışına yol açan temel düşüncelerin belirlenerek, onların yerine alternatif 
ve daha gerçekçi düşüncelerin konulması yoluyla erteleme davranışının azaltılmasıdır. Bu doğrultuda, öncelikle 
katılımcıların erteleme davranışının nedenlerini ve doğurgularını anlamaları, daha sonra erteleme davranışını 
oluşturan duygu, düşünce ve davranış örüntülerini belirlemeleri sağlanacaktır. Bu amaca ulaşmak için, kuramsal 
bilginin oluşacağı ve düşünce değiştirme uygulamasının yapılacağı toplam 2.5 saatlik bir uygulama yapılayacaktır. 
Uygulamaya 6 iç grupta ve 14 dış grupta olmak üzere toplam 20 kişi katılabilecektir. Uygulamaya ayrılan salonun 
büyüklüğüne göre dış gruptaki katılımcı sayısı arttırılabilinecektir.

Uygulamada erteleme davranışının ne olduğu ve türleri katılımcıların örnekleri ve katılımlarıyla belirlenecektir. 
Erteleme davranışlarının nedenleri saptanırken, erteleme davranışına yol açan düşünce sistemi incelenecek ve 
düşüncenin değişmesi yoluyla erteleme davranışının kontrol edilmesi hedeflenecektir. Uygulamada liderinin yanı 
sıra yardımcı lider de bulunacaktır. Uygulama sırasında bazı etkinlikler için yazı tahtası kullanılacaktır.

Kontenjan: 20 kişi (6 kişi iç grupta, 14 kişi dış grupta olmak üzere)
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Psikolojik Danışmada Farklı Bir Yaklaşım ve Okullarda Kullanımı:                       
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Süleyman DOĞAN
Ege Üniversitesi 

 suleyman.dogan@ege.edu.tr 

Amaç: Bu grup çalışmasının amacı, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma yaklaşımının bireyle ve grupla 
psikolojik danışma uygulamalarını incelemek ve okullarda kullanılmasına ilişkin bazı temel bilgi ve beceriler 
kazandırmaktır.

İçerik: Çözüm Odaklı Kısa süreli Psikolojik Danışma yaklaşımının temel kavram, ilke ve kuralları, okul sorunlarına 
ilişkin çözüm odaklı sayıltılar, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma yaklaşımı bağlamında kullanılan 
teknikler, grupla psikolojik danışma sürecinde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma yaklaşımının 
uygulanabilirliği.

Beklenen Yarar: Bu grup çalışması sonunda katılımcıların, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma yaklaşımı 
ve bu yaklaşımın okullarda kullanılmasına ilişkin pratik bazı bilgi ve beceriler kazanmalarını beklenmektedir.
Süre: 90 dakika

Katılımcı Niteliği: Uzman psikolojik danışmanlar, uygulayıcı psikolojik danışmanlar, PDR lisans son sınıf 
öğrencileri

Kontenjan: 20-25 kişi
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Etkinlik Temelli PDR

Fidan KORKUT OWEN
Hacettepe Üniversitesi 

 korkut@hacettepe.edu.tr 

Plato, bir kişiyi bir saatlik oyun sırasında, bir yıl içindeki konuşmalardan daha fazla keşfedebileceğimizi düşünür. 
Etkinlikler biçiminde de anılan oyunun bu gücü psikolojik danışma hizmetleri içinde de bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Oyunun psikolojik danışma etkinliklerinde yer almasının farkındalığı ve öğrenmeyi artırıcı 
yanı dikkate alınarak etkinlik/oyun temelli olan grup çalışmaları farklı adlarla anılmaktadır. Etkinlik temelli grup 
çalışmalarına “macera temelli psikolojik danışma” da denmektedir ve buna göre macera temelli psikolojik danışma, 
yaşantısal öğrenme, açık/kapalı hava etkinlikleri ve grupla psikolojik danışmanın bir karışımı olan, kişinin kendini 
keşfetmesini hedefleyen ve her ortama uygulanabilen, terapötik bir yaklaşımdır. Kuramsal olarak da davranışçı, 
bilişsel kuramlara ve yaşantısal öğrenmelere dayalıdır. Yaşantısal kökenli olan macera temelli psikolojik danışma 
aracılığı ile sosyal beceri etkinlikleri, öğrencilerin risk almaya, paylaşmaya, tartışmaya ve beraber problem çözmeye 
istekli oldukları kabul edici bir atmosfer, geliştirilmesine yardım etmektedir. Burada bu yaklaşımdan etkinlik/oyun 
temelli çalışmalar olarak söz edilecektir.

Bu çalıştayda farklı yaş gruplarında kullanılabilecek,  daha çok grup ruhu oluşturmaya ve grupla problem çözmeye 
dayalı dört oyun oynanacak ve ardından üzerlerinde tartışılacaktır. Grup ruhu oluşturmaya yönelik etkinlikler grup 
üyelerinin beraber çalışarak birbirlerinin kapasitelerini geliştirmeye yardım etmelerine dayalı olarak düzenlenmiş 
daha çok problem çözme becerilerini harekete geçiren etkinliklerdir. Bu tür etkinlikler, çocuk, genç ve yetişkinlere, 
büyük ve küçük gruplara, farklı kültürlere uyarlanabilir özellikler gösterirler. Bu çalıştayda oynanacak oyunlardan 
birisi zehirli atık adını taşımaktadır. Oyunda grubun görevi “sözde” zehirli bir atığı dikkatli biçimde güvenli bir yere 
taşımaktır. Bunu nasıl yapacakları ile ilgili olarak grubun işbirliği ile problem çözmeleri gerekmektedir. Kullanılan 
etkinliklerin, farklı kurumlarda çalışan psikolojik danışmanlar tarafından farklı yaş grupları için kullanılabileceği 
düşünülmektedir.

Kontenjan: 8-15 kişi
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Yapılandırmacı Temelli Verimli Çalışma ve Öğrenme Davranışı Örnek Bir Uygulama: 
“Sayı Bulmaca” Etkinliği

Salih ŞATIR
Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları 

 satirsalih@yahoo.com 

Yapılandırmacı yaklaşım, “öğrencinin bilgiyi kendisinin yapılandırdığı ve kendi öğrenmesini yönettiği” bakış 
açısına sahiptir. Bu yaklaşım; öğreneni, öğrenme sürecinin merkezine yerleştirmekte, kendi öğrenmesinden 
sorumlu olmasını sağlamakta ve öğrenenin öğrenme sürecini yönetmesine ve bilgiyi yapılandırmasına olanak 
sunmaktadır. Öğrenme sürecini yapılandırma ve yönetme davranışı da zamanı etkili kullanma ve etkili planlama 
yapabilme becerisi gerektirmektedir. 

Birey, düşüncelerini ve bilgilerini sistemli yapılar halinde düzenler ve bunlar arasında bir denge kurmaya çalışır. Var 
olan bilgilerini yeni bilgilerle uyumlu hale getirmeye çalışır. Eğer var olan bilgileriyle yeni bilgi arasında uyumsuzluk 
varsa birey, sahip olduğu bilgileri değiştirir ya da yeni bilgiler oluşturur. Buna göre, bireyler bilgiyi kendine özgü 
etkin yollarla bilgiyi örgütleyerek, sınıflayarak, hipotezler geliştirip onları sınayarak ve yorum yaparak işler.

Hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak için zamanı etkili kullanmak ve iyi bir şekilde planlayabilmek gerekir. Plan, 
yapılacak işlerin belirli bir sürede düzene sokulmasıdır. Belirli bir konuda plan yapmak, o konuda alınabilecek 
her bir kararın daha sonra doğuracağı sorunları önceden kestirerek buna göre çeşitli karar seçenekleri içinden en 
uygun olanını seçmeyi gerektirir.

Öğrencilerin başarılı ve amaçlarına ulaşabilen birer birey olmalarında zamanı planlama becerisi önemli bir yere 
sahiptir. Zamanı planlama becerisi de çalışma ve öğrenme davranışlarını kazanma gibi doğuştan değil, sonradan 
kazanılan bir beceridir. 

Çalıştayda; “Öğrenci, zamanı ve çalışmayı planlamanın verimliliği artırdığını kavrar.” kazanımı için, katılımcılara 
bir etkinlik uygulanacaktır. Bu çalışma ile; (a) öğrencilerde zamanı ve çalışmayı planlama becerisinin geliştirilmesi 
için etkinlik(ler) uygulanmasına ve (b) etkinliğin devamında da bilgilendirici sunumlar yapılmasının etkili ve 
yararlı olacağı düşüncesine vurgu yapılacaktır.

Bu vurgudan hareketle, “Sayı Bulmaca” adlı etkinlik uygulanacaktır. Katılımcılar etkinlikte öğrenci gibi (öğrenci 
rolüyle) yer alacaklardır. Etkinliğin devamında grup etkileşimi başlatılarak katılımcıların “zamanı ve çalışmayı 
planlamanın verimliliği artırdığı” kazanımı üzerinde etkileşimli değerlendirme yapmaları sağlanacaktır. Etkinlik ve 
grup çalışması, bilgilendirici bir sunum örneği gösterilerek tamamlanacaktır.
Not: Bu çalışma (başvuru formunda, çalıştayda sunulacağı belirtilmekle beraber) yaklaşık 45 dakika sürmektedir.
Kontenjan: 15-30 kişi
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Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Son Gelişmeler

A. Şebnem SOYSAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  asebnemsoysal@gmail.com

Bu eğitimin amacı, DEHB’de tanı ve tedavisindeki son gelişmeler üzerinde durarak hastalığın temel özelliklerini 
belirlemek; çocuğa ve aileye rehberlik edebilmektir. 

Eğitimin İçeriği:   
• Tarihçe 
• Sıklık ve yaygınlık
• Birlikte görülen hastalıklar
• DEHB’yi taklit eden hastalıklar
• Tanı ölçütleri ve klinik görünüm
• Değerlendirme
• Ayırıcı Tanı
• Kültürel farklar
• Etiyoloji
• Tanı
• Öğretmen ve aile danışmanlığı
• Tedavi

Kontenjan: 15 kişi
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Benim Duygu Sözlüğüm

Tuğba ŞENTÜRK 
Yasemin BÜYÜKCAN

Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 
 tbsenturk@gmail.com

Duygu; herhangi bir zihin, his, tutku çalkantısı ya da devinimi; herhangi bir şekilde uyarılmış zihinsel durumdur. 
Belirli düşüncelerin, psikolojik ve biyolojik hallerin ve bir dizi hareketin altında yatan histir. Her davranışımızı 
duygularımız belirler. Gerçekte mantıklı dediğimiz davranışları bile, bizde oluşan duygulardan dolayı tercih ederiz. 
Her bir davranışımızı mantık süzgecinden geçirirken aslında o davranışın bizde yarattığı duyguyu değerlendiririz. 
Günümüzde zeka ile birlikte duygusal zekanın gelişimi de önem kazanmaktadır. Duygusal zeka bireyin 
sosyalleşmesinde, kendini ve çevresini tanıma ve yönlendirmesinde önemli rol oynamaktadır. Duygusal zekanın 
gelişiminin ilk adımı da duyguları tanımak, kontrol edebilmek ve bunları doğru ifade edebilmektir. Öğrenciler 
duygularını çoğu zaman doğru ifade edemezler. Bu amaçla rehberlik çalışmaları ile öğrencilere duygularını 
fark etmeleri ve onları doğru ifade edebilme becerileri kazandırılmaya çalışılır. Duygunun ne olduğunu bilen, 
farkında olan bireyler yaşadıkları olaylar karşısında kendilerini doğru ifade edebilir ve kendilerine güvenirler. Bu 
da ilköğretim öğrencilerinin duygusal zekalarının gelişiminin bir parçasıdır. Bu amaçla Tevfik Fikret Okullarında 
haftada bir ders saati sosyal duygusal eğitim programı uygulanmaktadır.  

Sosyal Duygusal Eğitim programında yer alan “Benim Duygu Sözlüğüm” çalışması iki aşamada gerçekleştirilecektir. 
Bu aşamalar duyguların tanınması ve tanımlanmasını içermektedir. İlk aşamada öğrencilerin duygularla ilgili 
düşünce ve yaşantılarını fark etmeleri için bir uygulama yapılacaktır. Katılımcıların belirlenen duygulardan 
hareketle bunları anlatan canlandırmalar yapmaları planlanmaktadır. İkinci aşamada ise ilk uygulama sonucunda 
ortaya çıkacak olan farkındalıklarını kullanarak duygu tanımlamaları yapmaları istenecektir. Bu aşamada amaç 
kendi tanımlarını yapabilmeleri ve ardından sözlük tanımı ile karşılaştırmalarını sağlamaktır. Çalışma sonunda 
katılımcıların tanımlarıyla oluşan duygu sözlüğü oluşturulacaktır. Katılımcıların kendi yorumlarından yola çıkarak 
başlanan bu çalışma duygu tanımları ile sonuçlandırılacaktır. Çalışmanın sonunda katılımcıların değerlendirmeleri 
ile oturumun hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği belirlenecektir.

Kontenjan: 14-20 kişi
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Eşler Nasıl ve Neden Çatışmaktadırlar?

İbrahim YILDIRIM
Hacettepe Üniversitesi 
 iyil@hacettepe.edu.tr 

Olumsuz olaylardan aile kurumu ve aile içinde eşler birinci derecede etkilenmektedir. Özellikle ekonomik kriz, 
eşin işini kaybetmesi, taşınma, anne babalar ve yakınlarla ilişkiler, aile üyelerinden birinin bir trafik kazası geçirmesi 
gibi olumsuz yaşam olayları karşısında eşlerin ilişkilerinin niteliği, her zamankinden farklı bir nitelik kazanmakta, 
ciddi boyutlarda iletişim çatışmaları yaşanmakta, sonuçta eşlerin evlilikleri sarsılmakta hatta boşanmalar ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim ülkemizdeki son ekonomik kriz sonrası Ankara’da boşanma oranlarında 4 kata yaklaşan 
artışlar olduğu kaydedilmektedir.  Böylesi zorlanmalı bir süreçte eşlere nasıl destek olabiliriz? Eşler niçin ve nasıl 
çatışmaktadırlar? Eşler ağır bedeller ödemeden bu çatışmaların çözülmesine nasıl katkı sağlayabiliriz?

Kontenjan: 30 kişi
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Üniversite Öğrencilerini Psikolojik Hizmetlerden Yararlanmaya 
Nasıl Cesaretlendirebiliriz?

Ayşe Sibel TÜRKÜM
Anadolu Üniversitesi 

 asturkum@anadolu.edu.tr 

Bu çalışma grubunda, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde/birimlerinde sunulan 
hizmetlerden öğrencilerin azami ölçüde yararlanmasını sağlama yolları üzerinde odaklanacaktır. Çalışma grubunun 
programı iki ana parçadan oluşacaktır:

1- Katılımcılara üniversite öğrencilerinin profesyonel psikolojik yardım alma eğilimleri, engelleri ve yardım 
almalarını engelleyen etmenler hakkında bilgi verilecektir. 

2- Farklı gereksinimleri belirleme, gereksinimleri karşılayıcı programlar hazırlama, gereksinimleri belirlenen 
gruplara ulaşma, grupların hazırlanan programlara katılımlarını sağlayıcı tanıtım etkinlikleri düzenleme, 
programları uygulama, uygulamaların etkililiğini ölçme ve raporlaştırma konusunda etkileşimli grup yaşantısı 
geçirmeleri için ortam yaratılacaktır. 
 
Program 3 saat süreli olup, özel ve devlet üniversitelerinde görev alan psikolojik danışman, psikolog ve sosyal 
hizmet uzmanlarını hedeflemektedir.

Kontenjan: 10-25 kişi
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Okullarda Koruyucu Ruh Sağlığı: Sanatla Çalışma

Burak İSMANUR 
Zeynep MAÇKALI 

Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi 
 burakis@aurapsikoterapi.com

Sanatla psikoterapi (Arts Psychotherapy) teknikleri gerek tedavi gerekse koruyucu ruh sağlığı alanlarında tüm 
dünyada yaygın ve etkin olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de okul psikolojik danışmanlarının en çok zorluk yaşadığı 
konulardan biri kalabalık gruplara (öğrenciler, veliler, eğitim personeli) koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından 
pratik, yeterli ve nitelikli hizmetleri götürememeleridir. Bu durumun çok çeşitli sebepleri elbette vardır. Ancak asıl 
olan bu zorluğun hızlı ve pratik olarak nasıl aşılacağıdır. Sanatla çalışma (sanatla terapi) PDR profesyonelleri için 
etkili bir araç olarak kullanılabilir. Kısa sürede tanı, koruyucu ve/veya yönlendirici işlevlerini grupla veya bireysel 
olarak uygulamak mümkündür. Sanatla terapi çok geniş bir spektrumdaki danışan gruplarına ve çok çeşitli yaş 
düzeylerine uygulanabilirliğiyle de okullardaki ruh sağlığı hizmetleri için çok fonksiyoneldir. Sanatla çalışmayı 
yaratıcı ve ifade edici (dışavurumcu) işlevleri geliştirmesi bakımında da ele almak mümkündür. Öğrencilerin 
ve/veya velilerin çözümsüzlük ve çaresizlikleriyle başa çıkmalarında dışavurumcu ve yaratıcı bir yol bulmaları 
açısından değerlidir. Sanat unsurlarıyla çalışma (danışmanlık/rehberlik veya psikoterapötik amaçla kullanımlar) 
okul psikolojik danışmanlarına kurumlarındaki tüm gruplarla hızlı ve pratik bir çalışma şansı vermektedir. 

Bu atölye çalışmasında katılımcılara sanatla psikoterapinin (veya sanat öğeleriyle çalışmanın) temel işleyiş 
mekanizması hakkında uygulamalar üzerinden genel bir bilgi aktarılacaktır. Katılımcıların bizzat deneyimleyecekleri 
teknikler üzerinden kalıcı ve pratik çözümler üretmek için fikir sahibi olmaları öngörülmektedir.

Kontenjan: 8-20 kişi
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Psikoanalitik Bir Bakış Açısıyla Davranış Bozuklukları

Zafer GÖKÇAKAN 
Mersin Üniversitesi 

 zgokcakan@mu.edu.tr 

Davranış bozukluklarına psikoanalitik bir bakış açısıyla bakarken önce davranış bozuklukları kişilik bozuklukları, 
nevrozlar ve psikozlar olarak üç ana grupta ele alınacak, her bir grup da bozukluğun nedenleri, genel belirtileri, 
bozuklukta ego durumları, egonun önemli fonksiyonlarından gerçekle temas ve uyumun durumu, id-ego-süperego 
ilişkileri, fiksasyonlar ve içsel çatışmalar gibi psikoanalitik kavramlara değinilerek incelenecektir.

Kişilik Bozuklukları
Nedeni, infantil (bebeksi) ego ya da defektif (noksan) egodur. Diğer bir deyişle, kronolojik olarak ilerleyişe 
rağmen egonun erken gelişim dönemlerindeki fiksasyonlardan dolayı bebeksi kalmış ve gelişememiş olması ya da 
gelişmesine rağmen çeşitli dönemlerde defektlerin ortaya çıkmış olmasını da içeren bir gelişme olmasıdır. Kişilik 
bozukluğunun belirtileri ego durumu açısından şöyledir:
1. Ego eksikliği vardır. Self-imaj zayıf, self-esteem düşüktür.
2. Gerçekle temas bir dereceye kadar bozuktur.
3. İçsel çatışmalar yoktur, id-ego-süperego arasında uyumlu ama çarpık bir ilişki vardır.
4. Psikopatolojik süreç ego-sintoniktir.
5. En çok inkar, yansıtma ve ayrıştırma savunma mekanizmaları kullanılır
6. Çevre ile uyum alloplastiktir.
7. Yaşamları genellikle stabil olup, kolaylıkla psikoza gerilemezler.
Nevrozlar
Nedeni, içsel çatışmaların yarattığı anksiyetenin etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için savunma 
mekanizmalarının marazi olarak kullanılması sonucu ortaya nevrotik belirtiler çıkar. Nevrozların belirtileri ego 
durumu açısından şöyledir:
1. Ego gelişmiştir
2. Gerçekle temas tamdır.
3. İçsel çatışmalar vardır. Bu yüzden anksiyete yaşanır.
4. Psikopatolojik süreç ego-distoniktir.
5. Çevre ile uyum oto-plastiktir.
6. Anksiyete yaşamalarına rağmen günlük yaşamlarını devam ettirebilirler.
Psikozlar
Nedeni ve ego durumu açısından belirtileri şöyledir:
1. Ego kısmen ya da tamamen parçalanmıştır. Psikotik belirtiler tüm kişiliği etkiler.
2. Gerçekle temas kısmen ya da tamamen bozulmuştur.
3. Çevre ile uyum bozulmuştur.
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Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Romantik
İlişkiler Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin İlişki

İstikrarları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Şenol  DURAN 
 Zeynep  HAMAMCI 

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
hamamci@gantep.edu.tr

Bu araştırmanın amacı, Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı’nın romantik ilişkiler yaşayan üniversite öğren-
cilerinin ilişki istikrarları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada, ön, son, izleme ölçümlü deneysel bir desen 
kullanılmıştır. Araştırmanın denekleri en az altı aydan beri birlikteliği olan ve evlenmeyi planlayan üniversite öğ-
rencisi çiftlerden oluşmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol grupları dörder çiftten oluşturulmuştur. Araştırma-
nın bağımlı değişkeni olan ilişki istikrarı  “İlişki İstikrarı Ölçeği” ile ölçülmüştür. Deney grubunda yer alan de-
neklere dokuz oturumdan oluşan Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise; 
bu süre içerisinde hiçbir uygulama gerçekleştirilmemiştir. Son test ölçümü deneysel işlemin bitmesinden 15 gün 
sonra, izleme testi ölçümü ise oturumların bitmesinden altı ay sonra gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için non-
parametrik testlerden “Mann-Whitney U Testi”, “Friedman Testi”, “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı romantik ilişki yaşayan üniversite öğrencilerinin 
ilişki doyumlarını ve ilişkiye yaptıkları yatırımı artırmada etkili olduğu ancak çiftlerin bir başkasıyla beraber olma 
düşüncelerini azaltmada etkili bir önleme programı olmadığı bulunmuştur.  
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İlişki Geliştirme Programının Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyum 
Düzeylerine Etkisi

İlhan YALÇIN
 Ankara Üniversitesi
 Oya G. ERSEVER 

Hacettepe Üniversitesi
yalcin@education.ankara.edu.tr

Bu araştırmanın amacı, İlişki Geliştirme Programı’nın üniversite öğrencilerinin ve partnerlerinin ilişki doyumu 
düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada ön-test, son-test ve izleme testi kontrol gruplu deneysel 
desen kullanılmıştır. Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışma kapsamında, deney ve kontrol gruplarının her birinde altı çift yer almıştır. Araştırmada veriler, 
İlişki Durum Belirleme Ölçeği (İDBÖ) ve deney grubundaki bireylerin eğitim programını değerlendirdikleri odak 
grup görüşmesi kayıtları ile elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına İDBÖ ön-test olarak verilmiştir. Deney 
grubuna, yedi haftalık İlişki Geliştirme Programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilme-
miştir. Son testlerde her iki gruba da İDBÖ uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, deney grubundaki bireylerin eğitim 
programını değerlendirdikleri bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. İzleme ölçümleri, son test uygulamasından iki 
ay sonra yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi 
kullanılmıştır. Deney grubundaki bireylerin eğitim programını değerlendirdikleri görüşme kayıtlarının çözümlen-
mesinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol gruplarının son test 
puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deney grubundaki bireylerin 
ölçeklerden aldıkları deney öncesi ve deney sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Uy-
gulanan yedi oturumluk eğitim programı, deney grubuna katılan bireylerin ilişki doyumu düzeylerini artırmıştır. 
Buna karşın, deney grubundaki bireylerin son-test ve izleme testi ölçümleri arasında fark olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bir başka deyişle, deney grubuna verilen eğitimin, uygulamadan iki ay sonra etkisinin kalıcı olmadığı görülmüştür. 
Araştırmada elde edilen nitel bulgular, deney grubuna uygulanan eğitim programının katılımcıların kişilerarası 
iletişim becerilerine ve ilişkilerine yönelik olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.
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İlköğretim Dönemindeki Çocuklarda Sorumluluk
Duygusunun Gelişiminde Anne Babanın Rolü

(Araştırma Sonuçları ve Aile Eğitim Programı )

Tülay  ÖZSOY
 Pınar Rahşan IŞIK

Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları
tozsoy@yahoo.com

Günümüzde, ailelerin genellikle tek çocuk sahibi olmaları, annelerin çalışmaları ve kentsel yaşamın özellik-
leri nedeniyle zamana karşı yarış, çocuğun aile içindeki yeri ve rolündeki değişmeler çocukların toplum ya-
şamından ve birtakım sorumluluklardan izole bir şekilde yetişmesine neden olmaktadır. Aile ve okul, çocuk-
ların birtakım bilgi ve becerilerle (yabancı dil öğrenme, okuma yazma, bilgisayar kullanma, resim yapma gibi) 
donanmış olmasını beklerken onlara yaşamlarını sürdürmede gerekli olan temel birtakım becerileri (özba-
kım, kendini koruma, bağımsız yaşam becerileri gibi) kazandırmada bazen yeterli olamamaktadırlar.   Yu-
karıda anılan nedenlerin etkisiyle öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin gelişim ödevleri-
ni de kapsayan becerilere yeterince sahip olamadıkları veli ve öğretmenlerce sıklıkla gözlenen bir durumdur.   
Sorumluluk en geniş anlamıyla, çocuğun yaşına, gelişim düzeyine uygun olarak kendinden beklenenle-
ri yerine getirebilmesi olarak tanımlanabilir. Sorumlulukla ilgili tüm kuramsal yaklaşımlarda sorumlu-
luğun erken yaşlardan itibaren kazandırılması gereği ile bu konuda aile ve okulun rolü üzerinde durul-
maktadır. Öğrencilere sorumluluk duygusunu kazandırmada aile ve öğretmenlerin koruyucu bir yak-
laşımdan kaçınmaları ve çocuklara yetkinlik kazandıracak nitelikte davranmaları önem taşımaktadır.   
Bu çalışmanın sürdürüldüğü grup olan I. Kademe öğrencilerinin gelişim düzeyleri dikkate alındığında, öğrenci-
lerle doğrudan çalışmaktan daha çok onların içinde bulundukları çevreye müdahale etmek ve dolayısıyla aile ve 
öğretmenlere bu konuda uygun tutumlar kazandırmak gereklilik göstermektedir. Bu amaçla öncelikle velilerin so-
rumluluk duygusu kazandırma konusundaki tutumlarını belirlemek üzere bir anket geliştirilmiştir. Anket sonuçla-
rı değerlendirilerek ulaşılan bulgular ve literatür taraması doğrultusunda bir aile eğitimi programı düzenlenmiştir.  
Bu bildiride, Tevfik Fikret Okulları I. Kademe velilerinin,  sorumluluk duygusu kazandırma konusundaki tutum-
larına yönelik araştırma sonuçları ile bu konuda düzenlenen aile eğitim programının sunulması amaçlanmıştır.  
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Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Aile İçi
İletişimi Arttırmaya Yönelik Psiko-Eğitim Çalışması

Mehmet ATASAYAR
 Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
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Kocaeli Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 Güldane  BERBEROĞLU 
Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesi

mehmetata42@gmail.com

Bu çalışmada kısa süreli çözüm odaklı terapinin ilke ve tekniklerinden yararlanılarak şiddetin olumsuz sonuçlarını 
ortadan kaldırmaya yönelik yapılandırılmış psiko-eğitim çalışmasının etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu Sakarya ilinde çeşitli ilköğretim okullarında eğitim-öğretim gören ve sınıflarının içerinde çeşitli şiddet 
eğilimi ve arkadaşlarına yönelik zorbalık davranışı gösteren öğrencilerin velisi 12 kişi oluşturmaktadır. Bu öğren-
cilerle yapılan görüşmelerde aile içinde şiddet içerikli yaşamların olduğu ve babaların annelere karşı çeşitli biçim-
lerde şiddet içeren davranışlar gösterdikleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna Beck tarafından 1961’de 
geliştirilen ve ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Teğin (1980), Hisli (1988) tarafından yapılan Beck 
Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra çalışma grubuna 5 haftadan oluşan kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım 
baz alınarak yapılandırılmış grupla psiko-eğitim çalışması yapılmıştır. Çalışmaya katılan velilere grupla psikolojik 
danışmaya başlamadan önce ve grupla psikolojik danışma bittikten sonra Beck Depresyon Ölçeği ön test ve son 
test olarak uygulanmıştır. Elde edilen ön test ve son test sonucunda anlamlı bir farklılık bulgulanmıştır(p<0.05). 
Ayrıca yapılan grup oturumları sonucunda velilerden oturumların kendisinde ne gibi farklılıklar ve değişiklikler 
oluşturduğuna ilişkin mülakat usulü görüş alınmıştır. Velilerden olumlu yönde dönütler elde edilmiştir. Bu sonuç-
lar ile uygulanan çözüm odaklı psikolojik danışma programının veliler üzerinde şiddetin etkisinin azaltılmasında 
etkili olduğu saptanmıştır.
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Sağlıklı Duygusal İlişkiler Geliştirmede Psikodrama
Uygulaması ve Bir Vaka Sunumu

Türkan  DOĞAN
Başkent Üniversitesi
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Üniversite psikolojik danışma merkezlerine başvurularda, öğrencilerin romantik ilişkilerinde yaşadıkla-
rı zorluklar en önemli başvuru nedeni olarak görülmektedir (Creasey, Kershaw ve Boston, 1999; Doğan, 
2007). Bu nedenle, Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde her öğretim yılın-
da duygusal ilişkiler konusunda çalışmalar düzenlenmektedir. 2007–2008 Öğretim Yılında, duygusal iliş-
kiler konusunda bir psikodrama grup çalışması uygulanmıştır. Psikoterapötik ve sosyoterapötik bir ey-
lem yöntemi olan psikodrama, grup psikoterapilerinin özellikle yaşama yakın bir türünü oluşturmakta-
dır (Özbek ve Leutz, 1987). Öğrencilerin, daha sağlıklı romantik ilişkiler yaşamalarını sağlamak ama-
cıyla uygulanan 12 oturumluk psikodrama grup çalışmasından bir vaka bu çalışmada sunulmaktadır. 
H. B, 23 yaşında, kadın, ailesiyle birlikte Ankara’da yaşayan, yüksek lisans programına kayıtlı ve dört buçuk yıl-
dır nişanlıdır. Grup sürecinin başında, H.B amacını, “duygusal ilişkisinde yaşadığı sorunları çözebilmek; yalnızlık 
duygusunu ve kendine olan güven eksikliğini yenebilmek” olarak belirtmiştir. Süreç boyunca, H.B hiç protagonist 
olmamış ancak gerek diğer üyelerin protagonist oyunlarında gerekse grup oyunlarında kendisine ve romantik iliş-
kisine ilişkin önemli farkındalıklar sağlamıştır. Aldığı “aldatılan anne” rolü ile kendi yaşantısı arasında benzerlik 
kurmuş ve babasının annesini aldatması ve annesinin tepki vermemesinin onda karşı cinsle ilişkisinde ilgisiz ve 
dengesiz davranışlara neden olduğunu fark etmiştir. Yine aldığı “kız arkadaş” rolü sonucunda kendi ilişkisi ile ilgili 
farkındalıklar geliştirerek; nişanlısıyla yaşadığının sağlıklı bir sevgi ilişkisi olmadığı, nişanlısını sevmediği halde sırf 
alışkanlıktan ve yalnızlıktan korktuğu için onunla birlikte olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştir. Bu kararını ailesine nasıl 
anlatması gerektiğini grup yaşantısındaki deneyimleri ile öğrenip uygulamıştır. Kendini güvensiz sanırken grupta 
öyle olmadığını görmüş ve kendisine olan güveninin arttığını ifade etmiştir. Grupta yalnızlık duygusunu da aştığını 
belirtmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda hayatı ile ilgili önemli bir karar vererek evlenmesine bir buçuk ay 
kala nişanlısı ile yollarını ayırmıştır.   Bu gelişmeler ışığında, psikodrama uygulamasının genç yetişkinlerin karşı 
cinsle sağlıklı ilişkiler yaşamalarını sağlama yönünde etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.



41 III.  UYGULAMALI 
PDR KONGRESİ, 2010

Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Yas Danışmanlığına İlişkin Bireysel Psikolojik
Danışma: Vaka Sunumu
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Ölüm, hayatın gerçeğidir. Tıpkı bir gün dünyaya gelmek gibi, günün birinde de bu dünyaya veda edilmekte-
dir. Ölüm durumunda, ölen kişinin geride bıraktığı yakınları, çocukları ve ailesi için yaşam zorlaşmaktadır. 
Her insan sevdiği birini kaybettiğinde, doğal bir tepki gösterir: yas. Her bireyin yas süreci birbirinden fark-
lılıklar gösterse de belli aşamalarda gerçekleşir. Burada destekleyici olarak yas danışmanlığı devreye girer.   
Bu çalışmada, yas sürecine dahil edilmemiş, 5 yaşında annesini kaybetmiş bir kız çocuğuna ilişkin bir vaka sunumu 
gerçekleştirilecektir. Vaka, 5 yaşında (Zeynep rumuzlu), daha önce anaokuluna eğitimine başlamamış, 16 yaşında 
erkek kardeşi olan bir kız çocuğudur. Anneye pankreas kanseri teşhisi konduktan 57 gün sonra vefat etmiştir. Abi 
anneyle bu süreci yaşamış, sık sık ziyarete gitmiş ve doktorların sinyaliyle artık fiziksel görünümü ve yetilerinde za-
yıflamalar olan anneyle vedalaşmıştır. Ancak Zeynep’ e aileden hiç kimse baba dahil olmak üzere, bu durumu söy-
leyememiş ve üzerinden 5 ay geçmesine rağmen annenin ölümüyle ilgili bir şey paylaşılmamıştır. Ölüm haberinin 
nasıl verileceği ile ilgili başlayan oturumlara teyzelerle devam edilmiş, baba işleriyle katılamamış veya katılmaktan 
kaçınmış ve şu anda ölüm haberi verilmek üzere 3. oturum planlanmıştır.  Kongre esnasında bireysel danışma uy-
gulamasının diğer oturumlarıyla ilgili daha detaylı bilgi paylaşılabilecektir.
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Çağdaş Yaklaşımlardan Pozitif Psikoterapi ile Bir Vaka Analizi
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Bu çalışmanın amacı, 1960’lı yılların başında ortaya çıkan ve hızla gelişen çağdaş psikoterapi yaklaşımlarından 
Pozitif Psikoterapinin(PP) bir vaka çalışması ile  analizidir.Bu terapi sadece hastalık olan alanı değil: bireyde ve 
aile içinde var olan olasılıkları da göz önünde bulundurur. ‘’Pozitif ’’(Latincede positum) sözcüğü, gerçek olan, 
verilmiş olan anlamını taşır. Gerçekte “verilmiş” olan hastalık ve çelişkiler değil, aynı zamanda herkesin içinde 
var olan yeteneklerde olmalıdır. PP terapi de öncelikle insanın ‘kendi kendine yardım kapasitesi’ ve ‘çelişkilerle baş 
edebilme yeteneğiyle’ ilgilenir.PPT’ nin 3 Temel Prensibi vardır.  Bunlar; 1.Pozitif Kavramı, 2.Çatışma İçeriği Ve 
Çatışma Dinamiği (gerçek yetenekler ve denge modeli), 3.Terapinin Beş Basamağı (kendine yardım; kendine, 
ailesine, çevresine), Diğer metotların özellikleri kişinin ihtiyaçlarına göre esnek kullanılabilir.Pozitif Psikoterapi 
insan yaşamını, insan varlığının 4 boyutu açısından incelemektedir. Sağlıklı bir bireyin  1. Vücut/sağlık, 2. İş/Başa-
rı, 3. İlişkiler 4. Gelecek/mane viyat alanlarında dengede olduğu kabul edilir. Denge bozulduğu zaman  çatışmaların 
ortaya çıktığı,  prob lemle baş etmek için belli bir boyuta yönel me eğilimi gösterilir. Bazı bireyler ise fiziksel semp-
tomlar geliştirerek tepki verirken, bazı ları içe yönelir, bazıları sosyal etkileşenlerden kaçar ya da sosyal etkileşimler 
kurar ve ba zıları fantezilere sığınır.Gözlemlenen davranışları anlamamız için, hastanın geçmişine ait bilgilere ihti-
yaç duyarız ki bunlar daha son ra varacağımız yargılar için gerekli kriterleri de sağlar. Bu demektir ki, hem kültürle-
rarası farklılıkları, hem de birey davranışlarını anlamlandıran kişisel şartları incelemeliyiz. Spesifik çatışma dinamiğini 
doğuran psikolojik geç mişin önemini vurgulamalıyız. Vaka analiz sonucunda, PPT kullanılan terapötik araçları ve 
yöntemler ile beş basamaklı terapi süreci sonlandırılmıştır. 
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Yılmazlığı Geliştirici Akran Yardımcılığı Temelli
Pozitif Genç Gelişim Programı
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Bu çalışmanın amacı önleyici psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında geniş uygulama alanı bulabilecek, risk 
altındaki çocuk ve ergenler için yılmazlığı geliştirici seçim teorisi temelli akran yardımcılığına dayalı Pozitif Genç 
Gelişim Modeli hazırlamaktır. Son yıllarda psikopatoloji odaklı yaklaşımlara tepki olarak insanların güçsüzlük-
lerine değil insan doğasının psikolojik gücünü ortaya koyan pozitif psikoloji temelli çalışmalara daha çok ağırlık 
verilmeye başlanmıştır. Özellikle okullarda risk altındaki çocuk ve gençlere ulaşmak ve onları koruyucu faktörler 
adı verilen bazı yeterlik ve becerilerle donanımlı hale getirmek ilgi çeken konulardan biridir. Okullar sağladıkları 
olanaklarla öğrencileri daha donanımlı hale getirebilecek bireyin hayatında var olan en önemli kurumdur. Okulda 
destekleyici kişilerarası ilişkiler, öğrencilerin okula ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri, okul yaşamından doyum 
alma, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal alanlarda güçlenmelerini sağlayacaktır.  Okulda olası koruyucu 
faktörleri harekete geçirme ve öğrencilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olma yılmazlık çalışma-
ları kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda risk altındaki ergenlerin yılmazlıklarını geliştirmek amacıyla akran 
yardımcılığı temelli hazırlanan pozitif genç gelişim programı aşağıda belirtilen dört temel bileşeni kapsamaktadır.

1.  Akran yardımcılarının belirlenmesi: Akran yardımcısı olarak programa alınacak öğrencilerin yaş ve diğer özel-
liklerine ilişkin belirleyici göstergeler, risk altında olma ve yılmazlık özelliği sergileme gibi ortak özelliklerin nasıl 
belirleneceği, akran yardımcıların seçiminde diğer temel kritik özelikler bu aşama ele alınacaktır. 
2.  Seçim Teorisine dayalı akran yardımcılığı modeli: Farklı akran danışmanlığı modellerinin varlığı bilinmektedir. 
Bu model kapsamında Seçim Teorisine dayalı bir yaklaşım ile akran yardımcılığı ele alınacaktır. Genel olarak prog-
ramın bütünlüğüyle daha çok paralellik sergileyen Seçim Teorisi içerikli bir akran yardımcılığının hazırlanması 
burada verilecektir. 
3.  Yılmazlık modeli: Dışsal koruyucu faktörler olan bakıcı ilişkileri, yüksek beklentiler ve anlamlı katılım; içsel ko-
ruyucu faktörler olan işbirliği, empati, problem çözme, öz-yeterlik, öz-farkındalık ve amaç/idealler modül halinde 
sunulacaktır.
4.  Programın etkililiği: Eğitimin başında, süreçte ve sonunda program çıktılarına ne kadar ulaşılabileceği, etkililik 
kapsamında kullanılabilecek ölçme araçlarının yapısı ve özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
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Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun 
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri, Öfkeyle İlgili Davranış 
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Bu araştırmada sosyal problem çözme beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme, öfkeyle 
ilişkili davranışlar ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi incelenmiştir.  Araştırma, 2008-2009 öğretim 
yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolojik Danış-
ma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında öğrenimlerine devam eden ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinden araştırmaya 
katılmaya gönüllü 34 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada deney grubuna Problem Çözme Terapisi 
(D’ Zurilla ve Nezu, 2007; Nezu, Nezu ve D’ Zurilla, 2007) temel alınarak oluşturulan sekiz oturumluk psiko-eği-
timsel içerikli bir program uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Deney grubuna 
uygulanan sosyal problem çözme beceri eğitimi, beceri geliştirme amaçlı, ağırlıklı olarak eğitimsel içeriğe sahip çok 
sayıda çeşitli egzersizlerin yer aldığı, Bilişsel-Davranışçı Terapilerin çeşitli teknik ve yöntemlerinin kullanıldığı, ya-
pılandırılmış oturumlardan oluşmakta olup aynı zamanda yaşantısal-etkileşimsel süreci içeren bir psiko-eğitimsel 
grup müdahalesidir.  Araştırmanın verileri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Araştır-
ma sonucunda, uygulanan sosyal problem çözme beceri eğitiminin “sosyal problem çözme becerileri” ve “dünyaya 
yönelik öfke düşünceleri” değişkenleri üzerinde olumlu yönde etkide bulunduğu ve bu etkinin uzun süreli kalıcı 
olduğu görülürken; öfkeyle ilişkili davranışlar (saldırgan, sakin, kaygılı davranışlar) ve öfkeyle ilişkili düşünceler  
(öfkesine, diğerlerine, kendisine yönelik öfke düşünceleri) boyutlarında herhangi anlamlı bir farklılık yaratmadığı 
görülmüştür. Bu bulguların yanı sıra araştırmada sürekli kaygı değişkeni bakımından hem deney hem de kontrol 
grubunun son test ölçümlerinde olumlu bir değişimin olduğu gözlenmiş ancak deney grubunun izleme ölçümü 
sürekli kaygı puanlarının sontest puanlarından daha düşük olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgu deneysel 
işleme bağlı olmaksızın öğrencilerin sürekli kaygı değişkeni bakımından bir değişim yaşadıklarını düşündürmek-
tedir.  Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak uygulanan sosyal problem çözme beceri eğitiminin üniversite 
öğrencilerinin sosyal problem çözme becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir. 
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Erteleme Davranışıyla Başa Çıkma Programının Üniversite Öğrencilerinin 
Erteleme Davranışlarına Etkisi

Bilge UZUN ÖZER
 Ayhan DEMİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
ozbilge@metu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, erteleme davranışının başa çıkmaya yönelik olarak oluşturulmuş grupla psikolojik danışma 
oturumlarını içeren “Erteme Davranışıyla Başa çıkma” programının üniversite öğrencilerin erteleme davranışları-
na etkisini incelemektir. Bu amaçla, yazarlar tarafından akılcı duygusal davranış modeli temel alınarak geliştirilen 
program her biri 90 dakika olan toplam 5 oturumda uygulanmıştır. Çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
farklı bölümlerde eğitim gören 14 (5 kadın, 9 erkek) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin erteleme davranışı düzeyleri 
uygulamanın ilk, son oturumunda ve 8 hafta sonra uygulanan Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği Türkçe Formu 
(Uzun Özer, Demir ve Ferrari, 2009) ve Genel Erteleme Davranışı Ölçeği (Balkis, 2006) yoluyla değerlendiril-
miştir. Verilerin çözümlenmesi için tekrarlı ölçümler için çoklu anova testi ölçütleri karşılanmadığından bunun 
karşılığı olan parametrik olmayan istatistik tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, grubun ön-test, son-test ve izle-
me testleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Friedman Testi ve post-hoc testi olarak 
Wilcoxon Signet Rank testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, gruba katılan öğrencilerin akademik erteleme ve genel 
erteleme davranış düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma bulguları ilgili alanyazın 
ışığında tartışılmıştır
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Verimli Ders Çalışma Teknikleri Seminerinin Üniversite Öğrencilerindeki 
Ders Çalışma Alışkanlıklarına Etkisi

Emre  BALKAN 
Refik  Derya  KARACA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ebalkan@ciu.edu.tr

Verimli ders çalışma, zamanı amaç doğrultusunda planlı ve programlı olarak kullanmaktır. Okul hayatında başarılı 
olmanın temelini verimli bir şekilde ders çalışma, öğrenme yollarını kullanma ve diğer etkinliklerinde göz ardı 
edilmeyeceği planların hazırlanması oluşturmaktadır.Bu araştırmanın amacı, verimli ders çalışma teknikleri semi-
nerinin, üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkililiğini araştırmaktır. Araştırma deney-
sel araştırma modellerinden öntest-sontest tek deney gruplu desene göre tasarlanmıştır. Çalışma evreni KKTC’de 
eğitim gören üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırma örneklemi seçkisiz olmayan örnekleme yöntemle-
rinden uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen %62,5’i (n=50) kız, %37.5’i (n=30) erkek olmak üzere toplam 80 
üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Atılgan (1998) tarafından geliştiri-
len, etkili ve verimli ders çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik 40 sorudan oluşan “Ders Çalışma Alışkanlık-
ları Anketi” uygulanmıştır.  Anket beşli likert tipi olup öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yöne-
lik sorular yedi grupta toplanmıştır. Ders Çalışma Alışkanlıkları Anketinin alt grupları; “ders çalışmaya başlama ve 
sürdürme”, “bilinçli çalışma ve derse katılım”, “not tutma”, “okuma alışkanlıkları, teknikler ve sınavlara hazırlanma”, 
“ödev yapma”, “öğrenilenleri tekrar etme”, “kütüphaneden ve yazılı kaynaklardan yararlanma”dır. Ders Çalışma 
Alışkanlıkları Anketine ek olarak öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu”da uygulanmıştır. Veri toplama aracı deneysel 
işlemden önce ön-test, deneysel işlem sonrasında son-test olarak kullanılmıştır. Deneysel işlem olarak öğrencilere 
verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili bilgilendirici bir seminer düzenlenmiştir. Öğrencilerin etkili ve verimli ders 
çalışma alışkanlıklarının ön-test-son-test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olup olmadığına bakılmıştır. 
Verilerin analizinde yüzdelik dökümleri, aritmetik ortalama ve t-testi kullanmıştır. Bu araştırmada önem düzeyi 
.05 olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına göre verimli ders çalışma teknikleri seminerinin ders çalışma alışkan-
lıklarına etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda Ders Çalışma Alışkanlıkları Anketi alt gruplarında verimli 
ders çalışma teknikleri seminerinin etkili olduğu saptanmıştır.
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Etkili İletişim Becerileri Eğitiminin Öğretmen Adaylarının 
Sınırlılık  Algılarına Etkisi

Fuat TANHAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı

ftanhan@yyu.edu.tr

Öğretmen adaylarının eğitim öğretim süreçlerinde farklı durum ve sorunlarla karşı karşıya gelebilmektedirler. Bu 
bağlamda öğretmenlerin alternatifleri görebilme, seçenekler üretebilme gibi becerilere sahip olması, eğitim öğ-
retim süreçlerinde başarılı olabilmeleri açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Ancak, öğretmenlerin görevlerini 
yerine getirmeleri noktasında sınırlılık algısı olarak nitelendirilen bilişsel şemalara sahip olmaları performansları 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. İletişim becerilerine sahip olma, sınırlılık algılarının değişimine 
etki edebileceği literatür verilerine dayalı olarak ileri sürülebilir. Bu bağlamda etkili iletişim becerileri eğitiminin 
öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin sınırlılık algılarına olan etkisi incelenmeye çalışılmıştır.  Etkili iletişim 
becerileri eğitiminin öğretmen adaylarının sınırlılık algılarına olan etkisinin incelendiği bu araştırmanın çalışma 
evreni Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Ça-
lışma evreninden gönüllü olarak araştırmaya katılan öğrenciler “çalışma grubu” olarak belirlenmişlerdir.  Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin haftada üç saat olarak aldıkları “Etkili 
İletişim Dersi” öncesinde öğrencilere İletişim Becerileri Ölçeği (İBÇ) ve “Sınırlılık Algıları Ölçeği” seçkisiz olarak 
verilmiştir. Etkili İletişim Becerileri Dersi’nin vize sınavları öncesinde belirtilen ölçekler öğrencilere yeniden veri-
lecek ve elde edilen veriler gerekli istatistiksel analizlere tabi tutularak araştırma bulgularına ulaşılacaktır. Araştır-
ma bulguları literatür verileri çerçevesinde tartışılarak gerekli önerilerde bulunulacaktır.   
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Kaygı, Stres, Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Eğitim Programı

Dilşah ÖZCAN
Tunç Çapa Anadolu Lisesi

dilsaho@hotmail.com

Yaşamak, varolmak, hayatta verilen en önemli sınavlardan biridir. Zaman, mekân değişse de, değişmeyen tek şey 
sürekli bir sınava tabi olduğumuzdur. Hayat mücadelemizde, hayatımızın dönüm noktası sayılan sınavlarda biri de, 
iyi eğitim almak için okul ya da meslek seçimi amacıyla girdiğimiz sınavlardan biridir. O sınavlarda beklentilerimiz, 
hedeflerimiz o kadar önemli ve o kadar büyüktür ki, sınava girmeden önce duyduğumuz kaygı bildiğimiz bilgilerin 
unutulmasına, hatta istem dışı bir takım fizyolojik tepkiler vermemize neden olmaktadır. Ancak biz yapılan işe daha 
fazla yoğunlaşabilmek, yaptığımız işten zevk alabilmek için belli bir oranda kaygının olması gerektiğini de bilmekteyiz. 
İşte bu düşüncelerden yola çıkarak öğrencilerimizde var olan kaygıyı kabul edilebilir bir miktara indirgemek, sınav-
lardaki olumsuz düşünsel engelleyicileri ortadan kaldırarak, öğrencilerin içlerinde var olan motive edici içsel enerjiyi 
ortaya çıkarmak amacıyla oluşturmuş olduğum sınav kaygısıyla başa çıkma eğitim programını  kongreye katılan 
meslektaşlarıma tanıtmak istemekteyim.



49 III.  UYGULAMALI 
PDR KONGRESİ, 2010

Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Akılcı Duygusal Davranışsal Yaklaşıma Dayalı Akademik
Erteleme Davranışını Önleme Programının

Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Mücahit  KAĞAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mkagan24@hotmail.com

Bu araştırmanın amacı, akılcı - duygusal davranışçı yaklaşıma dayalı akademik erteleme davranışını önleme prog-
ramının, üniversite öğrencilerindeki akademik erteleme, zaman yönetimi ve bilişsel çarpıtmalar üzerindeki etki-
liliğini değerlendirmektir.  Araştırma, deney ve kontrol gruplu ön – test, son – test ve izleme modeline dayalı 
deneysel bir çalışmadır. Araştırma grubu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan Sınıf 
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümlerinin ikinci ve 
üçüncü sınıfında öğrenimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma grubu, akademik erteleme 
ölçeği kullanılarak akademik erteleme eğilimi yüksek öğrencilerden oluşturulmuştur. Akademik erteleme eğilimi 
yüksek olan 134 öğrenci tespit edilmiştir. Bu öğrencilerden çalışmaya katılma konusunda istekli 34 öğrenci deney 
ve kontrol gruplarına yansız olarak atanmıştır. Verileri toplamak amacıyla, akademik erteleme, bilişsel çarpıtma-
lar ve zaman yönetimi ölçeği kullanılmıştır.  Ölçekler, deney ve kontrol gruplarına ön test olarak verilmiştir. De-
ney grubuna, araştırmacı tarafından geliştirilen Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşıma akademik erteleme önleme 
programı sekiz oturum halinde uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise herhangi bir işlem yapılmamıştır. Deney gru-
bu uygulamaları bittikten sonra son test ölçümleri, deneysel uygulamaların bitiminden 45 gün sonra ise, izleme 
ölçümleri alınmıştır. Uygulanan deneysel işlemin sonucunda elde edilen bulgular  “tekrarlı ölçümler için varyans 
analizi “ yöntemi ile incelenmiştir. Uygulanan programın sonucunda, akademik erteleme, bilişsel çarpıtmalar ve 
zaman yönetimi puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Sonuçlar, Akılcı Duygusal 
Davranışçı Yaklaşım’ın akademik erteleme, bilişsel çarpıtmalar ve zaman yönetimi üzerindeki etkisi ilgili literatür 
göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır.
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TED Ankara Koleji İlköğretim Okulu 1-5. Sınıflarda
Koruyucu Bilgilendirme Çalışmaları

Melda EVREN
TED Ankara Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü

mevren@tedankara.k12.tr

TED Ankara Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü tarafından yaşanan bazı toplumsal gelişme 
ve değişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda öğrencilerin doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Buna ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülen konularda koru-
yucu bilgilendirme çalışmaları rehberlik etkinlikleri kapsamında uzmanlarımız tarafından öğrencilerimizle payla-
şılmaktadır. Uygulamalar görsel sunumlarla desteklenmektedir. Bu çalışmalar: Hijyen (1. Sınıf), Sorumluluklar 
ve Aile İçi Yardımlaşma (2. Sınıf),  Kişisel Sınırları Koruma 1- 2 (2-3. Sınıf),  Sınırlarımı Biliyorum – Kurallar 
- Davranışlarımın Etkileri (3. Sınıf),  Öfkelendiğim Zaman (4. Sınıf),  Sağlıklı Yaşam (5. Sınıf), Ergenlik Dönemi 
Özellikleri (5. Sınıf Kız Öğrenciler).
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Karakter Eğitimi Programı; Okul Alanında Önleyici
Rehberlik Çalışmaları; Anaokulu ve İlköğretim

Düzeylerinde Değerler Eğitimi

Sevgi ÖZDEN ÇETİNER
İzmir TED Aliağa Koleji 
s.o.cetiner@hotmail.com

Mevcut eğitim sistemi okul çalışmalarını eğitim odağından uzaklaştırarak sadece öğretim odaklı olmaya yönelt-
mektedir, aileler de sistemin içinde var olabilmek için çocuklarının yalnızca akademik başarılarına odaklanmış 
durumdadırlar. Ailelerin çocuklarını artık yalnızca ders çalışması gereken birisi olarak görmeye başlamaları, öğren-
cilerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlarının yoksunlaşması hatta artan şiddet ve istismar olayları, kaybolan 
değerler… İşin eğitim boyutunun önemini, ciddiyetini hatırlatan ve sayısını rahatlıkla arttırabileceğimiz örnekler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin okullardan yalnızca akademik başarılarla değil yaşam becerileri ile de 
donanımlı bireyler olarak yetişmesi ihtiyacı değerler eğitimi programlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ka-
rakter Eğitimi ailelerin çocuğun eğitim sürecine katılmasını önemseyen kapsamlı bir değerler eğitimi programı-
dır. Öğrencinin kişisel-sosyal gelişim alanına yönelik önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında değerlendirilme-
lidir. TED Aliağa Koleji olarak okulumuzda anasınıfı ve ilköğretim düzeylerinde gelişim dönemleri ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak Karakter Eğitimi Programı uygulanmaktadır. Amaç: öğretmen, aile ve arkadaş uyaranları 
yoluyla öğrencilerin belirlenen değerlerle ilgili düşünmelerini sağlamak, farkındalık düzeylerini artırmak,  fikir 
ürütmeleri ve olumlu davranış geliştirmelerine uygun fırsatlar sunmaktır. Çalışmalar PDR Servisi koordinasyo-
nunda aile ve okul uygulamaları olmak üzere iki bölümde yürütülür.

Okul çalışmaları; Hazırlık Çalışmaları: Planlama aşamasıdır. Çalışmalar psikolojik danışman ve zümre temsilcileri 
tarafından planlanır. Toplantılar, anketler ve bilgi formları aracılığıyla yıllık etkinlik planı ve çalışma çizelgeleri 
oluşturulur. Disiplinler arası Ortak Çalışmalar: Karakter Eğitimi Programının güçlü yönlerinde biri de okulun tüm 
öğretmenlerinin uygulamalara katılmasıdır. Her öğretmen işlenen değeri dersi ile ilişkilendirerek bir etkinlik plan-
lar ve uygular. Amaç soyut değerleri somutlaştırmaktır ve öğrencilerin çok yönlü uyarılmalarıdır. Farklı öğretmen-
ler tarafından aynı dönemde aynı değere ilişkin etkinlikler uygulanması kazanımların etkililiğini arttırmaktadır. 
Rehberlik Etkinlikleri: Psikolojik Danışman tarafından değer ile ilişkili doğrudan öğrencilere yapılan etkinlikler-
dir.  Aile Çalışmaları: Okulda yapılan çalışmalar evde aile tarafından desteklenirse öğrenmelerin kalıcılığı sağlana-
bilir. Özellikle değerler gibi soyut konularda ailenin bakış açısı ve çocuğa özenle yaklaşması çok önemlidir. 

Anaokulu ve ilköğretim birinci kademe: 
1.  Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik, ilgili değeri nasıl ele almaları gerektiği konusunda yönlendirmeler içeren veli 
bültenleri hazırlanır.
2.  Ailelerin çocuklarıyla etkili zaman geçirmelerini ve eğitimlerine doğrudan katılımlarını amaçlayan ev etkinlik-
leri hazırlanır. Etkinlik doğrultusunda ailece bir ürün ortaya çıkarılır. 
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3.  Albüm çalışması Ev çalışmalarına teşvik amacıyla yürütülür. Etkinlikler yapılırken fotoğraf çekilir ve fotoğraflar 
panolarda sergilenmek üzere okula gönderilir.

İlköğretim ikinci kademe de çocukların gelişim özelliklerine uygun veli bültenleri gönderilir, bültenlerin içeriğin-
de yönlendirmeler vardır.  Değerlendirme: Öğretmen görüşmeleri ve gözlem formları, aile etkinlik değerlendirme 
formları, öğrenci görüşmeleri ve ön test son test tekniği ile yapılır. Portfolyo günlerinde aile etkinlikleri panoları 
hazırlanır ve belirlenen sayıda etkinliğe katılan ailelere teşekkür belgesi verilir. Etkinlik Örnekleri: Drama, akrostiş, 
beyin fırtınası, öykü, resim yapma, afiş hazırlama, şiir ve kompozisyon yazma, ürün sergileri, şarkı sözü yazma, söz 
sende etkinliği (ikinci kademe öğrencilerinin sabah törenlerinde sunum yapmaları) geziler, röportajlar.
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Tüm Okul Yaklaşımına Dayalı Zorbalığı Önleme
Programının Etkililiği

Tuncay   AYAS
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi

tayas@sakarya.edu.tr

Okullarda yaşanan ve öğrencileri olumsuz şekilde etkileyen zorbaca davranışlar, zorbalıkla ilgili yapılan çalışmala-
rın temel gerekçesini oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmanın ortaya çıkmasında da zorbaca davranışların öğrenci-
ler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri yönlendirici olmuştur. Bu araştırmanın amacı; İlköğretim kurumları için 
geliştirilen tüm okul yaklaşımına dayalı zorbaca davranışları önleme programının zorbaca davranışları önlemedeki 
etkililiğinin saptanmasıdır. Araştırma, deney ve kontrol gruplu öntest, sontest ve izleme modeline dayalı deneysel 
bir çalışmadır. Araştırma 2006- 2007 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında Ankara ili Mamak ilçesinde yer alan 
iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Bu iki okulun seçiminde ailelerin sosyo ekonomik düzeylerinin benzer 
olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmada her iki okulun 3,4 ve 5. sınıflarından 194,  6,7 ve 8. sınıflarından ise 203 
öğrenci araştırma gruplarında yer almıştır. Araştırmada kurban ve zorbaları belirlemek amacıyla 3,4 ve 5. sınıflarda 
“zorbalığı belirleme ölçeği çocuk formu” kullanılmıştır. 6,7 ve 8. sınıflarda “zorbalığı belirleme ölçeği ergen formu” 
kullanılmıştır. Deney grubundaki okula araştırmacı tarafından geliştirilen beş oturumluk zorbaca davranışları önle-
me programı uygulanmış ayrıca bu okul personeline ve velilere zorbalıkla ilgili seminerler verilmiştir. Kontrol gru-
bundaki okula ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Deneysel işlemler sonunda ölçeğin uygulanması ile sontest 
verileri, deneysel işlemlerden dört hafta sonra uygulanması ile de izleme verileri elde edilmiştir. Araştırma sonu-
cunda, uygulanan zorbaca davranışları önleme programının ilköğretim birinci kademesinde (3,4 ve 5. sınıf) zorba 
ve kurban olma oranlarının azalmasında etkili olduğu ve bu etkinin uzun süreli olarak devam ettiği görülmektedir. 
 Program, ilköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıf) kurban olma oranlarının azalmasında etkili olduğu ve bu et-
kinin uzun süreli olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Ancak, bu kademe de zorba olma oranlarında ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür.
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İlköğretim Okullarında Uygulanan Madde Kullanımını
Önleme Programlarının Bilgi ve Beceri Düzeylerine

Etkisinin Değerlendirilmesi

Eda  ERMAĞAN
Maçka Akif Tuncel Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

edaermagan@yahoo.com

Madde kullanımı ve bağımlılığı, gittikçe ciddiyeti artan toplumsal sağlık sorunudur. Kullanımına başlama yaşının 
çocukluk ve ergenlik dönemine kadar düşmüş olması da durumun ciddiyetini arttırmaktadır. Günümüz dünya-
sında belli başlı risk grubunun bu grubun oluşturduğunu göz önünde bulundurursak koruyucu faktörleri destek-
leyen önleme çalışmalarının yapılması amaca hizmet edecek en önemli çalışmalardır. Madde kullanımını önleme 
programları, birkaç aşamada gerçekleşebilen, çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülebilecek programlardır. Madde 
kullanımını önlemek, kullanım söz konusu ise madde kullanımını azaltmak ve/veya bağımlılığa geçişini engelle-
mek ve beraberinde getirdiği zararları minimum düzeye indirmek amaçlanmaktadır. Madde kullanımını önlemede 
belirtilen kitleye ulaşımı kolaylaştıracak en sistemli önleme programların ise okullarda yapıldığı yabancı literatür 
tarafından desteklenmektedir. Okul temelli madde kullanımını önleme programları madde kullanımını önlemede 
en etkili çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Ancak yapılacak olan çalışmaların amaçlarına ne kadar ulaştığının 
belirlenmesi, etkililik düzeylerinin değerlendirilmesi en az uygulamalar kadar önem arz etmektedir. Bu araştırma-
mızda, Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğimi Programı, Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme 
Programı, Bilgili Ol Bağımlı Olma (BOBO) Veli Eğitim Programı’nın ele alınmasıyla İstanbul ilinde ilköğretim 
kurumlarında uygulanan okul temelli madde kullanımını önleme programlarının bilgi ve beceri düzeylerine etkisi-
nin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ise, ele alınan programların öğrencilerin ve 
velilerin madde ve madde bağımlılığı hakkındaki bilgi düzeylerinin arttığı; öğrencilerin yanlış inanışlarının azaldı-
ğı ve hayır deme becerilerinde artış olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin madde kullanım sıklığı ve madde kullanım 
eğilimlerinde de azalma olduğu görülmüştür. Ülkemizde konuya ilişkin olarak yapılan ilk olma özelliğine sahip bu 
çalışmamızın sonucunda saptanan ve kanaat getirilen, okul temelli önleme programlarının etkililiğini arttıracak 
özelliklerin geliştirilecek diğer önleme programları için dikkate alınmasıdır. Araştırmamızda ele aldığımız prog-
ramların da yine bu bilgiler ışığında geliştirilmesinin madde kullanımını önlemede istenen en etkili düzeye gelmek 
için gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
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Ergenlerde Riskli Davranışların Azaltılması: 
Okul Temelli Müdahale Programlarına İki Örnek

Hülya  ERCAN 
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Neslihan Güney KARAMAN
Figen  ÇOK 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
hulya.ekin@gmail.com

Okul merkezli gelişimsel müdahale yaklaşımını temel alarak ergenlerde riskli davranışların yaygınlığının azaltıl-
masını ve olası riskli davranışların önlenmesi amacını taşıyan çalışma, iki farklı uygulama örneğini içermektedir. 
İlk örnek okul merkezli gelişimsel müdahale yaklaşımını temel alarak ergenlerde riskli davranışların yaygınlığının 
azaltılmasını ve olası riskli davranışların önlenmesini amaçlayan öntest, sontest, izleme testi, kontrol gruplu de-
neysel bir uygulamadır. Program geniş bir alanyazın taramasına dayalı olarak ve uzman kişilerin görüşleri alınarak 
araştırma ekibi tarafından geliştirilmiş, yapılan ön uygulamanın ardından programa son hali verilmiştir. Öntest, 
sontest, izleme testi oturumlarının dışında toplam onaltı oturumdan oluşan programda ergenlik, iletişim ve karar 
verme becerileri, benlik saygısı, üniversiteye giriş sistemi, üniversite yaşamı/liseden sonraki yaşam, ergenlik ve 
erinlik döneminin biyolojik özellikleri, cinsel gelişim, madde kullanımı, verimli ders çalışma, problem çözme ve 
gelecek planı konuları yer almaktadır. İkinci örnek madde kullanımı ve üreme sağlığı konularında yoğunlaşan, ön-
test-sontest-izleme testi, deney, kontrol ve plasebo gruplu bir uygulamadır. 

Her iki programın etkililiğinin değerlendirilmesinde araştırma ekibi tarafından geliştirilen “Ergen Gelişimi Kişi-
sel Değerlendirme Ölçeği” ve “Program Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Değerlendirme sonuçları araştır-
macıların elde ettiği ve katılımcı ergenlerden gelen geribildirimlerle birlikte programın geliştirilmesine yönelik 
ipuçları taşımaktadır. Ancak genel olarak her iki uygulamanın yararlı olduğu söylenebilir.
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Suç İşlemiş ve Suça Yönelmiş Ergenlerin Yaşam
Becerilerinin Geliştirilmesi

M. Engin DENİZ
 Erdal HAMARTA
 Coşkun ARSLAN

Erkan  IŞIK
S. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü

engindeniz@selcuk.edu.tr

Bu çalışmanın amacı suç işlemiş ve suça yönelmiş ergenlerin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan 
grup rehberlik programının etkililiğini sınamaktır.  Araştırma geliştirilen suç işlemiş veya suça yönelmiş ergenle-
rin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik yaşam becerileri eğitimi programının, suç işlemiş veya suça yönelmiş 
ergenler üzerindeki etkisinin incelendiği yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmada öntest-sontest kontrol grupsuz 
model kullanılmıştır.  Araştırma, Konya İl merkezinde Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından izlenen suç işlemiş ve 
suça yönelmiş ergenler üzerinde, özellikle suçu alışkanlık haline getirmiş olan (en az üç kez suç işlemiş) ergenlere 
yönelik olarak,  Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’nce izlenen 15 ergen ile gerçek-
leştirilmiştir.  Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek karar verme-problem çözme, öfke kontrolü, kişilerarası iletişim becerileri ve stresle 
başa çıkma alt boyutlarından oluşmaktadır. Uygulanan grup rehberliği programı karar verme-problem çözme, öfke 
kontrolü, kişilerarası iletişim becerileri ve stresle başa çıkma konularını kapsamakta ve her biri 60 şar dakikadan 
oluşan 12 oturumdan oluşmaktadır. Oturumlar rol oynama, model alma, pekiştirme, davranışların provası, bilgi 
verme, film, slayt gibi teknik ve materyallerle yürütülmüştür. Verilerin analizinde Wilcoxon işaretli sıralar testi 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deneme grubuna katılan suç işlemiş ve suça yönelmiş ergenlerin karar verme-
problem çözme, öfke kontrolü ve kişilerarası iletişim becerilerinde anlamlı düzeyde artış meydana gelirken stresle 
başa çıkma alt boyutunda anlamlı düzeyde artış olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma 108K303 nolu proje kapsamın-
da TUBİTAK tarafından desteklenmektedir. 
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Bazı Değişkenler Açısından Görüntülü Grupla
Psikolojik Danışmanın Etkililiği İle İlgili Deneysel Bir Araştırma

Gürsen TOPSES
Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

gtopses@ciu.edu.tr

 
Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi

Bu araştırma görüntülü (Kamera vb) teknikler kullanarak, görüntülü olarak yapılan grupla psikolojik uygulama-
larının, görüntüsüz grupla psikolojik danışmadan daha etkili olduğunu test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma için Feriha Baymur’un Benlik Tasarımı Ölçeği İbrahim Ethem Özgüven’in Hacettepe Kişilik Envanteri  
Shostrom’un Kendini Gerçekleştirme Ölçeği ile Öner ve Le Comte’un Durumluk ve Sürekli Kaygı ölçekleridir.

Problem cümlesi ise şöyle ifade edilmiştir. 

Görüntülü olarak yapılan grupla psikolojik danışma uygulamaları, görüntüsüz olarak yapılan grupla psikolojik da-
nışma uygulamalarından anlamlı olarak daha etkilidir.

Çalışmanın Yöntem ve Teknikleri
Araştırma, 19-22 yaşları arasındaki üniversite öğrencilerinden gönüllü olarak seçilen eşit sayıda kız ve erkek üni-
versite öğrencileri üzerinde  yapılmıştır. Bu öğrencilerden 12şer kişilik dört ayrı gurup oluşturulmuş, bu gurup-
lardan ikisi deney, ikisi kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Böylelikle deney ve kontrol gruplu deneysel bir desen 
oluşturulmuştur.

Grup oturumları, haftanın 4 gününde, deney ve kontrol guruplarına uygulanmış, görüntülü grupla psikolojik da-
nışma için ayaklı kamera aracı kullanmıştır. Her oturumda,  oturum üyesi olan,  her öğrenciye sırasıyla, kamerayı 
çalıştırmak görevi verilmiş, aynı zamanda grup üyesi olarak oturumlara katılması istenmiştir. Oturumların süresi 
90 dakika olarak belirlenmiştir.

Deney gurubunu oluşturan üyelere, her oturum sonunda kamera izlettirilmiş, kendi farkındalıkları ve gurup etki-
leşimi konusunda duygu ve düşüncelerini anlatarak geri bildirimde bulunmaları istenmiştir.

Toplam 10 haftayı kapsayan süre içinde yapılan uygulamalar sonunda, deney ve kontrol grubunu oluşturan üyelerin 
her birine Benlik Tasarımı, Hacettepe Kişilik Envanteri, Kendini Gerçekleştirme, Durumluk ve Sürekli Kaygı Öl-
çekleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir.
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İstatistiksel teknikler olarak deney ve kontrol gurupları arasında farkı belirlemek amacıyla iki yönlü varyans analizi 
ve tukey testi uygulanmıştır.

Sonuç
Sonuç olarak Hacettepe Kişilik Envanteri ve Benlik Tasarı ölçeklerinden deney guruplarının aldıkları 
puanlarda, deney gurubu yönünde anlamlı bir fark çıkarken, Durumluk ve Sürekli Kaygı ve Kendini 
Gerçekleştirme ölçeklerinden alınan puanlar arasında deney gurubu yönünde anlamlı olmayan farklar çıkmıştır. 
 
Anahtar Sözcük
Görüntülü ve görüntüsüz gurupla psikolojik danışma
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Sınav Kaygısı İle Baş Etmeye Yönelik Çözüm Odaklı 
Grupla Psikolojik Danışma Programı

Mehmet ATASAYAR
Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi

mehmetata42@gmail.com
Okan BİLGİN

Kocaeli Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bu çalışmada kısa süreli çözüm odaklı terapinin ilke ve tekniklerinden yararlanılarak yapılandırılmış sınav kaygısı ile 
başa çıkma oturumlarının öğrencilerin sınav kaygısı düzeyi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada çözüm odaklı 
yaklaşımın kullanılmasının nedeni sınavlara hazırlanan okul-dershane ve özel ders üçgeninde sıkışmış olan öğrenciler 
için, sorunun kökenine inmeden, kısa sürede sonuca ulaşacak ve çözüme odaklanan sonuçlar elde etmektir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya ili Adapazarı ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Paşa İlköğretim okulunda 
eğitim gören, sınav kaygısı yaşayan ve meslek seçimi ve gideceği lise konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan 10(on) 
tane 8. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmamızın çalışma grubunu oluştururken ilköğretim 8. Sınıfta eği-
tim öğretim gören 79 öğrencinin sınav kaygıları ile ilgili veriler Spielberger tarafından 1980 yılında geliştirilen ve 
Türkçeye uyarlaması Öner ve Albayrak-Kaymak tarafından 1990 yılında yapılan sınav kaygısı envanterinden elde 
edilmiştir. Bu envanteri uyguladıktan sonra en yüksek puanı alan öğrencilerden 10 tanesi seçilerek çalışma grubu-
na dâhil edilmiştir. Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerle grup eğitimine başlamadan önce birer ön görüşme 
yapılmıştır. Daha sonra 6(altı) haftadan oluşan çözüm odaklı sınav kaygısı ile başa çıkma amaçlı grup eğitimine 
başlanmıştır.

Çalışmaya katılan öğrencilere grupla psikolojik danışmaya başlamadan önce ve grupla psikolojik danışma 
bittikten sonra sınav kaygısı envanteri ön-test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen ön test ve son test 
sonucunda anlamlı bir farklılık bulgulanmıştır(p<0.05). Ayrıca yapılan grup oturumları sonucunda çalışmaya 
katılan öğrencilerle oturumların kendisinde ne gibi farklılıklar ve değişiklikler oluşturduğuna ilişkin mülakat usulü 
görüş alınmıştır. Öğrencilerden olumlu yönde dönütler elde edilmiştir. Bu sonuçlar ile uygulanan çözüm odaklı 
psikolojik danışma programının sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde etkili olduğu saptanmıştır.
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Yaratıcı Drama İle Bütünleştirilmiş Grup Rehberliğinin İlköğretim Öğrencilerinin
Problem Alanları Üzerine Etkisi

Desen YALIM YAMAN
Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi

ydesen@yahoo.com

Bu araştırmada, yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grup rehberliğinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem 
alanları üzerine etkisi incelenmiştir.  Öntest-sontest kontrol grup deseni kullanılarak yapılan bu çalışmanın katı-
lımcılarını, 8 deney ve 8 plasebo kontrol grubunda  olmak üzere 16 ilköğretim öğrencisi (10 erkek, 8 kız) oluştur-
muştur. Araştırmacı tarafından geliştirilen yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grup rehberliği, ağırlıklı olarak biliş-
sel-davranışçı yaklaşım temel alınarak, rol oynama, canlandırma, doğaçlama gibi yaratıcı drama tekniklerine dayalı 
olarak hazırlanmıştır. Program haftada bir kez olmak üzere toplam 8 hafta uygulanmıştır. Oturumlar yaklaşık 40 
dakika sürmüştür. Deney grubuna uygulanan yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grup programı uygulaması önce-
sinde öğrencilerin problem alanlarını belirlemek için Tan (1952), Baymur (1961 ve Kepçeoğlu (1969) tarafından 
geliştirilen yapılan “Problem Tarama Envanteri” uygulanmıştır. Sonrasında ise her iki gruba (deney ve kontrol) 
uygulamadan 1 ay sonra deney ve kontrol gruplarına yeniden problem tarama envanteri verilmiştir. Grupların öl-
çülen problem alanları düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını test etmek amacıyla split-plot analiz tekniği 
kullanılmıştır. Analizler sonucunda deney grubu ile kontrol grubunda yer alan öğrencilerin problem tarama envan-
terinin “başkaları ile ilişki kurma” ve “okul ve ders başarısı”  alanlarında aldıkları puanlarda anlamlı düzeyde fark 
olduğu saptanmıştır. Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla rehberlik programının, ilköğretim öğrencilerinin 
problemleri üzerinde etkili olabileceğine işaret eden  bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, yaratıcı drama, grupla psikolojik danışma, problem alanları
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Bir Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

Sevda ASLAN
sevda.aslan@gmail.com

Grupla psikolojik danışma, kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu, değer ve tutumları-
nın üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çabalandığı, 
bu alanda yetişen bir psikolojik danışman tarafından yürütülen profesyonel terapötik bir yardım etme sürecidir 
(Voltan-Acar, 1993;Akt, Voltan Acar, 2001). Çalışmanın amacı, bu grupla psikolojik danışma uygulamasını içedö-
nük öğrencilerden oluşturulan gruba uygulanarak bu öğrencilerin içedönüklük puanlarının dışadönüklük yönünde 
değişip değişmeyeceğini belirlemektir. Bu amaçla 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonbahar döneminde Kırıkkale 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü ikinci 
sınıf öğrencilerine Beş Faktör Kuramına dayalı olarak geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) (Bacanlı, 
İlhan ve Aslan, 2009) uygulanmıştır. Duygusal dengesizlik/nevrotizm, dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak 
başlılık ve sorumluluk boyutlarından oluşan Test toplam 40 maddeden oluşmaktadır. Dışadönüklük boyutu dokuz 
maddeden oluşmaktadır. Dışadönüklük boyutundan alınacak en düşük puan dokuz, en yüksek puan 63’dür. Bu bo-
yuttan yüksek puan dışadönüklüğü, düşük puan içedönüklüğü ifade etmektedir. Öğrencilerin bu boyuttan aldık-
ları puanlar 29-58 arasında değişmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda dışadönüklük puanından düşük puan 
alan gönüllü öğrencilerden-ancak grup içinde benzer özelliklere sahip bireylerde direnç oluşmaması için yüksek 
alan öğrenciler de eklenerek-bir grup oluşturulmuştur. Psikolojik danışma grubu 12 kişiden oluşmaktadır. Grupla 
psikolojik danışma 12 oturum olarak planlanmıştır. Grupla psikolojik danışma sürecini hâlen devam etmektedir. 
Grupla psikolojik danışma bittikten sonra grup üyelerine Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) tekrar uygulanarak 
üyelerin dışadönüklük puanlarının yükselip yükselmediğine bakılacaktır. Grup üyelerine farkındalık kazandırma, 
güven geliştirme, iletişim güçlüklerini kavrama, gözle iletişim kurma, grup birliğinin oluşturulması, kendini tanıma 
ve ihtiyaçların farkına varılması, danışanın sorumluluğunu fark etmesi, çevreden gelen desteğin farkındalığının 
artırılması, kendine güvenin ve öz-desteğin oluşturulması amacıyla alıştırmalar yaptırılacaktır.   



I I I .  UYGULAMALI 
PDR KONGRESİ, 2010

62

Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Bireyle Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulaması

Başaran GENÇDOĞAN 
Mücahit DİLEKMEN

Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi
basaran@atauni.edu.tr

Bu çalışmada lisans düzeyinde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları dersinde Çözüm Odaklı Psikolojik Da-
nışma uygulama süreci, sonuçları ve uygulama örnekleri verilecektir.
Çalışma üç ayrı bölüm halinde sunulacaktır. Birinci bölümde, dersin 1 saatlik teorik kısmının işlenişinde kullanılan 
yöntemler ve dersin teorik kısmının işlenişi ile ilgili öğrencilere uygulanan anket sonuçları verilecektir. İkinci 
bölümde, dersin 4 saatlik uygulama kısmının işlenişinde kullanılan yöntemler ve dersin teorik kısmının işlenişi ile 
ilgili öğrencilere uygulanan anket sonuçları verilecektir. Son olarak, öğrencilerin yapmış olduğu uygulamalardan 
bazı örnekler sunulacaktır.   

Çalışma sonunda Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları dersinde Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma 
uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
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Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin Çözümlenmesi ve Bazı Süreç, 
Sonuç Değişkenleri Açısından İncelenmesi*

İsmail SANBERK
Turan AKBAŞ

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
sanberk@cu.edu.tr  

Bu araştırmanın genel amacı, psikolojik danışma sürecindeki danışman ve danışan etkileşimini, sözel davranış dü-
zeyinde karşılıklı bağımlılık açısından incelemektir. Bununla birlikte danışman ile danışanın, oturumlara ve bir-
birlerine ilişkin değerlendirmelerinin; ayrıca psikolojik danışma sonrasında yaşantı ve davranışlardaki değişimin, 
süreçte gözlenen davranışlarla ilişkisini analiz etmek bu araştırmanın genel amacını oluşturmuştur. 

Bu araştırma ile öncelikle 69 psikolojik danışman adayının Bireysel Psikolojik Danışma Dersi kapsamında yaptık-
ları psikolojik danışmalar yaşantı ve davranışlarda değişim ölçütü açısından değerlendirilmiştir. Psikolojik danışma 
sürecindeki danışan ile danışman arasındaki etkileşim, sözel davranış düzeyinde Schindler’in (1991) geliştirdiği 
“Psikolojik Danışma veya Psikoterapideki Etkileşimi Kodlama Sistemi” aracılığıyla kodlanmıştır. Sözel etkileşimle 
ilgili elde edilen verilerin 1. düzen geçiş olasılıkları hesaplanmış ve davranışların bağımlılık gösterip göstermediği 
markov zinciri analizi ile sınanmıştır. 

Yaşantı ve davranışlarda değişim ölçütü açısından başarılı ve daha az başarılı olan gruplar kıyaslandığında başarılı grupta 
yer alan danışmalarda oturumların hem danışan hem de danışman bakış açısından daha olumlu değerlendirildiği sonu-
cuna ulaşılmıştır. Yine aynı şekilde başarılı grupta yer alan danışanların psikolojik danışmana yönelik değerlendirmeleri 
de başarısız grupta yer alan danışanlara göre anlamlı düzeyde farklılaşma gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaşantı ve davranışlarda değişim ölçütü açısından bakıldığında başarılı ve daha az başarılı grubun süreçteki davranış-
ları psikolojik danışman boyutunda empati ve destek davranışları açısından başarılı grup lehine anlamlı düzeyde fark-
lılaşmaktadır. Sonuçlar, başarılı bir psikolojik danışmada danışmanların daha çok empati ve/veya destek davranışları 
gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Danışan boyutundan bakıldığında ise başarılı grupta yer alan danışanların daha 
fazla işbirliği/katılım gösterdiklerini, değişim ile ilgili bildirimlerde bulunduklarını ve duygusal açıklık gösterdiklerini 
ortaya koymaktadır. Buna karşın daha az başarılı grup anlamlı düzeyde daha fazla engelleyici davranış ortaya koydu-
ğunu göstermektedir. Yanı sıra 1. düzen geçiş olasılıkları incelendiğinde başarılı grupta empati/destek davranış kate-
gorisi ile danışanların sorumluluk üstlenmeleri ve/veya işbirliği göstermeleri koşullu olasılığı, yaşantı ve davranışlarda 
daha az değişim gerçekleştirmiş gruba göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

*Doktora tez özetidir.
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Psikolojik Danışmada Ben Sen İlişkisi, İlişkinin Şimdi ve Buradalığı, Psikodramatik Şok: 
Güvensizlik Sorununa Dayalı Bir Psikolojik Danışma Örneği*

Tülin ACAR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

tulina@hacettepe.edu.tr

Psikolojik danışmanlar olarak, bireye yardım etmeyi amaçladığımız psikolojik danışma sürecinde öncelikli olarak 
danışanla güven ilişkisini oluşturmamız önemlidir.  Ancak güven ilişkisinin sağlandığı bir ortamda danışanın amaç-
larına ulaşmak için adımlar atabileceği düşünülebilir. Psikolojik danışma alanında danışanla güven ilişkisi kurul-
ması ve danışanın psikolojik danışmadan maksimum düzeyde faydalanabilmesi için birçok kaynak (koşul, beceri, 
teknik vb.) vardır. 

Psikolojik danışmada yararlanılabilecek kaynaklar bağlamında, bu çalışmada öncelikli olarak, ben sen ilişkisine, iliş-
kinin şimdi ve buradalığına ve psikodramada gerekli ve uygun durumlarda kullanılan bir teknik olan psikodramatik 
şoka değinilecektir. Adı geçen kavramlara ilişkin kısa açıklamalar şöyledir: Ben sen ilişkisi, danışanla, psikolojik 
danışman arasında, anında olan ilişkidir (Voltan-Acar, 2004). İlişkinin şimdi ve buradalığı, danışanlarla farklı tür-
den bir paylaşım içeren özel bir açık olma durumudur (Hackney&Cormier, 2005/2008) ve bireylerin farkındalık 
kazanmaları için oldukça önemlidir (Voltan-Acar, 2004). Psikodramada bir teknik olarak kullanılan psikodramatik 
şok uygulaması ise, elektroşok veya insülin şokuna benzemektedir ve bu tekniğin amacı, hastayı kendi gerçeği ile 
yüz yüze getirerek onda şaşkınlık yaratmak, onu sarsmaktır (Schützenberger-Ancelin, 1979/1995).  Çalışmanın 
sonraki aşamasında ise, danışma sırasında ben sen ilişkisinin, ilişkinin şimdi ve buradalığının ve psikodramatik 
şokun yaratıcı uyarlaması sonucunda ortaya çıkan bir müdahaleden söz edilecektir. Davranışsal amacını güven-
sizliğini yenmek olarak belirleyen danışanın altıncı oturumdaki bu müdahaleden nasıl etkilendiği aktarılacaktır. 
Psikolojik danışma sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken danışanın kimliği gizli tutulacaktır.

* Bu uygulama PDR 688 Alan Çalışması II dersinde Prof. Dr. Nilüfer Voltan-Acar’ın süpervizyonuyla gerçekleştirilmiştir. Kendisine teşekkürlerimle.
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Kendini Affetme Sürecine Destek Amaçlı Psikolojik Danışma Uygulamaları

Aslı BUGAY
Ayhan DEMİR

ODTÜ Eğitim Fakültesi
bugay@metu.edu.tr

Son yıllarda kendini affetme ile ilgili bilimsel araştırmalar ve kuramsal çalışmalar hızlı bir artış göstermektedir. İlgili 
alanyazındaki araştırmalar ve kuramsal modeller genel olarak kendini affetmenin bireyin psikolojik ve akıl sağlığı 
için gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu modellerin çoğu kendini affetmenin adım adım gerçekleşen sağlıklı 
bir süreç olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca “gerçek” kendini affetmenin geçmiş hataların sorumluluğunu alma ve 
olumsuz sonuçları kabul etme sürecinde geliştiğini belirmektedir. Bu noktada, araştırmalar hatanın sorumluğunu 
almanın zor bir süreç olduğunu ve bu sürecin kişide suçluluk ve utanma gibi olumsuz duygulara yol açabileceğini, 
dolayısıyla bu zor süreçle baş edebilmek için bireylerin kendini affetme konusunda psikolojik yardım almalarını 
önermektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, ülkemizde henüz yeterince tanınmayan kendini affetme süreci-
nin en belirgin özelliklerini ilgili kuramsal çerçeve içinde tanıtmaktır. Bireylerin ailevi, kişisel, karşı cinsle ilişkiler 
ve okul yaşantısında yaşadığı olumsuz olaylar hakkında kendini affedememesi onların kişisel gelişimi engellemek-
tedir. Kendini affetmeye destek amaçlı psikolojik danışma etkinliklerinin danışanların kendini affetmelerini ko-
laylaştırabileceği ve bu yolla yaşanılan olumsuz olaylarla baş etmelerinin artacağı düşülmektedir. Ayrıca, bu tür 
etkinlilerin, üniversite rehberlik birimleri tarafından kullanılabilecek kendini affetme eğitim programlarının geliş-
tirilmesine katkı sağlayabileceği umulmaktadır. Bu çalışmanın ışığında, kendini affetmeye destek amaçlı psikolojik 
danışma etkinliklerinin tanınması ve ülkemizde bu konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalara zemin hazırlanması 
beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Kendini affetme, psikolojik danışma, üniversite öğrencileri
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(Ön uygulama)
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Hasan BOZGEYİKLİ
Abdullah IŞIKLAR
Erciyes Üniversitesi

Betül TİMUR

Bazı bireyler, ya doğuştan ya da sonradan olan bir hastalık veya kaza sonucu en az bir organını ya tamamen ya da 
kısmen yitirmelerinden dolayı bazı becerileri edinme olanağından yoksun kalmaktadırlar. Engelli olarak adlandırı-
lan bu bireyler, engellerinin derecesi ve türüne göre farklılık göstermektedirler. Durumları ne olursa olsun, engelli 
bireyler genellikle normal denilen yani belirgin bir engeli olmayan kimseler için düzenlenmiş toplum yaşamına 
uyum sağlamakta güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu güçlük en yoğun biçimde yaşamın meslek ve iş sahibi olma 
aşamasında yaşanmaktadır. 

Ülkemizde engelli bireylerin sayısının genel nüfusa oranı yaklaşık %12 dolayındadır. Engelli bireylerin çalışma 
yaşamlarına katılımlarını sağlama hem bu bireylerin ruh sağlığını korumak hem de ülkenin insan gücünü 
değerlendirilmekle yükümlü sosyal devletin önemli görevlerinden biridir. Günümüzde gelişen bilim ve teknoloji 
sayesinde engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı yöntem ve araçların geliştirilmektedir. Engelli bireylerin 
bu olanaklardan yararlandırılmaları onların kendi kendilerine yardım ederek,  başkalarına bağımlı olmadan 
yaşayabilmelerine olanak verecektir.

Engelli bireylere rehberlik hizmetleri sunulurken öncelikle onların niteliklerinin belirlenmesi gerekir. BİLDE-
MER-ORTAÖĞRETİM adı ile geliştirdiğimiz bilgisayar destekli kişilik değerlendirme aracının özürlü bireylere 
uyarlanması ile bu gereksinmenin giderilebileceğini düşünülmüştür. 

Bu çalışmada, engelli bireylere özgü bir araç olarak düşündüğümüz ve BİLDEMER-Özel olarak adlandırılan ölç-
me aracını geliştirmek için yapılan ön uygulama sonuçları ele alınmıştır. Bu kapsamda İstanbul Fatih Belediyesi 
Engelliler Merkezine işe ya da kursa yerleştirilmek için başvuran 26 engelliye (7 görme, 4 işitme, 6 ortopedik, 5 
süreğen hastalığı olan, 1 hafif düzeyde zihinsel engelli, 4 çoklu engelli) BİLDEMER-Ortaöğretim programı uy-
gulanmıştır. Uygulama sırasında, bu aracın engelli bireylerin kendi özellikleri hakkındaki algılarını ölçmede ne 
derece uygun bir araç olduğuna ilişkin deneyimlerin paylaşılması önemli görülmektedir.
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Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı

Gamze GAZİOĞLU SART 
Yeditepe Üniversitesi

gamzegazi@gmail.com

Son klinik vaka çalışmaları ve araştırmaları, üstün yetenekleri olan çocukların yetişkinlik döneminde yeterince 
doğru seçimler yapamadıklarından, istemedikleri sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarını ve mutsuz olduklarını, hatta 
başarısız olabileceklerini göstermektedir (Kerr, 2009). Bu nedenle, bu tür öğrencilerin çok yönlü özellikleri ele 
alınarak, kariyerleri ile ilgili farklı bir danışmanlık süreci izlenmesini gerektiğini ortaya koymaktadır. Eylül 2007 
tarihinde başlatılan bu çalışmada, 24 farklı ve üstün yetenekli lise öğrencisinin meslek seçimleri sırasında yaşadık-
ları sorunlarla ilgili olarak Ağustos 2010 tarihine kadar üç yıllık kariyer danışmanlığı yapılmış ve bu danışmanlık 
sürecinde de nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın asıl amacı özellikle ülkemizden üstün yetenekli 
öğrencilerin kariyer seçimleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek sorunları tespit etmek ve bu problemle ilgili olarak 
kariyer danışmanlığı konusunda alandaki danışmanlara ve danışman adaylarına bilgi vermektir. 

Değişik sosyo ekonomik ve kültürel yapılardan gelen bu 24 öğrenci ile derinlemesine mülakatlar yapılarak, alınan 
bilgi kodlanmış ve analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra Duygusal Zeka ve Piers Harris benlik algısı ölçekleri de kulla-
nılmıştır. Elde edilen veriler özellikle üstün yetenekli öğrencilerin kariyer seçimi konusunda 3 temel sorunla karşı 
karşıya kaldıklarını ortaya koymaktadır. (1) Öğrenciler çok yönlü oldukları için ve her yönde de yüksek potansiyel 
gösterdiklerinden kendilerini tek bir alanda tanımlayamamaktadırlar. (2) Birkaç alana birden yöneldiklerinde de 
bu alanların gereksinimlerini gerçekleştirirken zaman yönetimi konusunda çelişkiler yaşarken, duygusal anlamda 
da kararsızlık ve mutsuzluk gözlemlemektedirler. (3) Özellikle özel ve farklı ihtiyaçları olan bu öğrenciler danışa-
cakları insanlar konusunda sıkıntı yaşamakta ve bu konuda uzman olabilecek kariyer danışmanlarına ihtiyaç duy-
maktadırlar. Araştırmanın verileri alandaki danışmanların ve danışman olacak adayların özellikle üstün yetenekli 
olarak tanımlanmış veya üstün becerileri olup akademik anlamda da farklı beceriler gösteren öğrencilere ne tür 
destek verebilecekleri konusunda bilgi vermektedir.
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Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen 
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Oğuzhan KIRDÖK
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Bu çalışmanın amacı dokuzuncu sınıf öğrencilerinin alan seçimine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bilgiyi iş-
leme kuramı temelli mesleki grup rehberliği programının mesleki karar verme sürecinde olan lise dokuzuncu sınıf 
öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin yükseltilmesi, mesleki kararsızlık ve akılcı olmayan mesleki düşün-
celerinin azaltılmasındaki etkisini incelemektir. 

Araştırmada 2x2 faktörlü ve tekrar ölçümlü (iki grup ve iki ölçüm) desen kullanılmıştır. Araştırma “öntest-sontest” 
deney ve kontrol gruplu bir uygulamadır. Çalışma grubunu Adana Merkez İlçesi Seyhan Şehit Temel Cingöz Lisesi 
dokuzuncu sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmanın deney ve kontrol grubunu oluşturmak için iki dokuzuncu 
sınıf tesadüfî olarak belirlenmiş ve yine tesadüfî olarak biri kontrol diğeri ise deney grubu olarak atanmıştır. Deney 
grubunu oluşturan sınıf 28 (15 kız 13 erkek), kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin sınıf ise 30 (17 kız, 13 erkek) 
öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ranjı 14-17’dir.

Araştırmada öğrencilerin mesleki seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarını ölçmek amacıyla Mesleki Seçimine 
İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (Erdem, 2006), mesleki karar düzeylerini ölçmek amacıyla Mesleki Karar 
Envanteri (Çakır, 2003), ve mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek amacıyla da Mesleki Olgunluk Envanteri (Kuz-
gun ve Bacanlı 1992) kullanılmıştır.

Araştırmada deney grubu ile kontrol grubunun mesleki olgunluk, mesleki karar ve meslek seçimine ilişkin akılcı 
olmayan inançlar ile alt ölçeklerinin öntest-sontest puan ortalamalarının arasındaki farkın anlamlığını incelemek 
amacıyla ilişkisiz gruplar için t testi yapılmıştır. Kalıcılığı test etmek amacıyla ise deney grubuna uygulanan mesleki 
karar ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçekleri ile her iki ölçeğin alt ölçeklerinin sontest- izleme 
testi puan ortalamalarının farkının anlamlılığı, ilişkili gruplar için t testi ile incelenmiştir.

Araştırma sonucunda, araştırmada sınanan bilişsel bilgiyi işleme dayalı mesleki karar verme programının genel 
akademik lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini yükseltmede, mesleki kararsızlık ve 
akılcı olmayan düşünceleri azaltmada etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki rehberlik, Bilgiyi işleme kuramı, Mesleki karar verme, Mesleki olgunluk, Meslekle 
ilgili akılcı olmayan düşünceler
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Kendini Tanıyorum, Mesleğimi Seçiyorum!
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Selen DEMİRTAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Kariyer gelişimi, bireysel kariyerin etkileşimini ve gelişimini sağlayan psikolojik, sosyolojik, eğitimsel, kültürel, 
ekonomik ve fiziksel faktörleri içeren, hayat boyu davam eden bir süreçtir (Herr & Cramer, 1996). Kariyer gelişi-
minin en önemli parçasından biri olan meslek seçimi de çok boyutlu bir yapıya sahiptir ve birçok etmenden etki-
lenmektedir. Korkut Owen’a göre (2008); bireysel özellikler, sosyal özellikler, politik, ekonomik, yasal ve sisteme 
ilişkin özellikler ve şans etmenlerinin etkileşimi bireyin mesleki seçimini etkilemektedir. Kariyer danışmanlığının 
da ilk basamağı olan bireysel özellikler; ilgi, yetenek, değer, beklenti, amaç, kişilik özellikleri gibi bireyin kendisiyle 
ilgili özelliklerin tümünü kapsamaktadır. Kariyer danışmanlığı hizmeti verilen bireyin ilk önceliği kendini tanımak 
olmalıdır çünkü birey ancak ilgi, yetenek, istek vb. bireysel özelliklerini göz önüne alarak seçtiği mesleklerde ve-
rimli ve mutlu olur. 

Bu çalışmada dört gruba ayrılan 29 kız ve 35 erkek toplam 64 sekizinci sınıfa araştırmacılar tarafından geliştirilen 
dört haftalık mesleki rehberlik oturumları uygulanmıştır. Oturumlar haftada bir kez toplam 50 dk. sürecek şekilde 
planlanmıştır.

Oturumlar, öğrencilerin kendilerini tanımalarına yönelik olup, ilk oturum; ilgi ve yeteneklerinin farkına varma, ilgi 
ve yeteneklerini günlük yaşamlarında ne kadar kullandıklarını ve bunların akademik başarılarıyla ilişkisini görme; 
ikinci oturum, sahip oldukları mesleki değerleri fark etmelerini sağlama; üçüncü oturum, kendi kişilik özellikle-
rini tanımaları ve bunlarla mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri arasında bağ kurmalarını sağlama ve dördüncü 
oturum da değerlendirme oturumudur. Oturumlar gerçekleştirilirken; tartışma, beyin fırtınası ve rol oynama tek-
niklerinden yararlanılmıştır.

Bu bildiride geliştirilen etkinliklerin, oturumların sürecinin ve öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda 
bu oturumların işe yararlılığının sunulması hedeflenmektedir.
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Psikolojik Danışman Adaylarının İlk Psikolojik Danışma Oturumlarındaki 
Temel Hatalarından Biri: Soru Sorma

Aynur EREN-GÜMÜŞ
Beril ÇÖL

Aziz GÜZEL
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

aynurgumus@hotmail.com

Psikolojik danışma sürecinde ilk oturumlar, her şeyden önce bu ilişkiye girip girmeme kararını tayin edecek öneme 
sahiptir. Deneyimsiz psikolojik danışman adayları, ilk gerçek danışanlarıyla karşılaştıklarında sadece soru sorarak 
danışanları konuşturmak, bir an önce sorunu ne olduğunu tanımlamak, acele çözüm üretmek, yarım yamalak anla-
yışlarına dayalı yargılarını doğrulamak için danışanı soru yağmuruna tutabilirler. Özellikle uzmanlığın otoriterlikle 
karıştırılması deneyimsiz psikolojik danışman adayları için çok daha olasıdır. İlk deneyimlerinde kaygılarını kont-
rol etmek ve uzman görünmek için otoriter tutumun bir uzantısı olarak çok soru sorarlar. Bu deneyimler kendi-
lerini geliştirme yönünde cesaret kırıcı olabileceğinden özellikle ilk oturumlarda soru sormanın uygun biçimi ve 
ilişkili problem durumlara yeterli dikkat çekilmesi çok önemlidir.

Bu araştırmada 2010-2011 öğretim yılı RPD lisans programı 4. sınıf öğrencilerinden 18’inin Bireyle Psikolojik Danış-
ma dersi kapsamında yaptıkları oturumlarda görüşme kayıtları incelenerek uygunsuz biçimde sorulan soruların ilk üç 
oturuma göre sıklığı, soru sormanın arkasındaki motivasyonları, bu soruları sorarken öznel deneyimleri ve süperviz-
yon alma sonrasında soru sorma sıklığı incelenmiştir. Öğrencilerden soru sorma motivasyonları ve öznel deneyimleri 
açık uçlu sorularla yazılı olarak alınmış ve ilk üç görüşmenin yazılı kayıtları incelenerek analizi yapılmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ilk görüşmede verdikleri tepkilerin yarısından çoğunun soru 
olduğu, bu soruların çoğunun kapalı uçlu olduğu; bu soruları çoğunlukla “sessizlik ve danışana uygun tepki ver-
mede bocalama durumunda kurtarıcı olarak görmeleri”; ardından “başlangıç düzeyinde doğru empatik tepkilerin 
danışanın kendini açmasında sorular kadar yeterli olmayacağı yargıları”; ardından “yeterli bir psikolojik danışman 
izlenimi bırakma motivasyonu”; ardından “danışanın görüşmenin soru-cevap biçimde yürütülebileceği beklentisi 
içinde olduğu algıları” ve küçük bir kısmı da “genel ilişki kurma biçimlerinden gelen alışkanlığın” sonucu olarak 
sormuşlardır. Öğrencilerin büyük bir kısmı soru sorarken “kendilerini yetersiz ve tedirgin”, az bir kısmı da “danışan 
beklentilerine yanıt verdiği için iyi hissettiği” görülmüştür. İlk oturumun ardından süpervizyon almayanlara göre 
almış olanların çoğunda soru formundaki tepkilerin büyük ölçüde azaldığı ve giderek sürece zarar verici olmaktan 
çıktığı görülmüştür.



71 III.  UYGULAMALI 
PDR KONGRESİ, 2010

Kongre Çalıştay, Bildiri ve 
Poster Sunum Özetleri

Okullarda Rehberlik Uygulamaları Dersine İlişkin Öğrenci 
Görüşlerinin İncelenmesi

Meral ATICI
Sabahattin ÇAM

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
matici@cu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin okul-
larda rehberlik uygulamaları dersi kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini incelemektir. Derste öğ-
rencilerden grup rehberliği, sınıf rehberliği ve okullarda yürütülen diğer PDR uygulamalarını yapmaları beklen-
mektedir. Araştırmada dersi alan 29 kız, 13 erkek olmak üzere toplam 42 öğrencinin dönem boyunca yaptıkları 
çalışmalara ilişkin görüşlerini uygulama yapılan okul, okuldaki psikolojik danışman, fakültede dersin yürütülmesi 
ve bu çalışmaların kendi gelişimlerindeki rolü başlıkları altında yazarak belirtmeleri sonucunda toplanan nitel veri-
ler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Verilerin kodlanması sonucunda birbiriyle ilişkili kodlar belirli tema-
lar altında toplanmış, bu temalardaki kategoriler saptanarak uygun olan durumlarda sonuçlar frekans değerleriyle 
gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda öğrencilerin görüşleri okul ve okul personeli, ders ve ders sorumlusu öğretim üyesi ve kendi 
mesleki ve kişisel gelişimleri ana temaları altında toplanmıştır. Öğrenciler çoğunlukla yukarıda belirtilen temalar 
çerçevesinde olumlu görüşler belirtirken az sayıda da olsa olumsuz faktörlere dikkati çeken ve öneri sunan öğrenci-
lerde olmuştur. Öğrenciler uygulama yaptıkları okulların fiziksel olanaklarının uygun olmasının, öğretmen, yöne-
tici ve psikolojik danışmanların yardımcı ve destekleyici olmalarının ve elverişli ortam yaratmalarının çalışmaların 
verimini büyük oranda etkilediğini belirtmişlerdir. Uygulama dersinin üniversitede yürütülüşü ve dersi yürüten 
öğretim üyelerine ilişkin görüşleri incelendiğinde dersin özellikle teorik bilgileri uygulama şansı vermesi açısından 
öğretici ve yararlı olması, akranların geribildirimlerinden yararlanma, kendi sorun çözme becerilerini geliştirme ve 
okul psikolojik danışmanlığı becerilerini geliştirme noktalarında etkili ve yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğren-
ciler öğretim üyelerinden geliştirici geri bildirim ve öneri almanın, kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam 
yaratılmasının, gözlenmiş olmanın ve model almanın geliştirici, motive edici etkisine dikkati çekmişlerdir. Kendi 
kişisel ve mesleki gelişimleri açısından ise psikolojik danışma ve uygulama becerilerini geliştirme, geliştirmesi ge-
reken yönleri fark etme, ikinci dönemin sonlarına doğru rahat olma, mutlu olma, güven, yetkin hissetme, kaygının 
azalması gibi olumlu duyguları daha çok yaşama üzerinde durmuşlardır.      
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Psikolojik Danışman Eğitiminde Edebi Eserlerin
 Eğitsel Amaçlı Kullanımı
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İlköğretim birinci ve ikinci kademeyi kapsayan çocukluk ve ergenlik döneminde sunulan psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri önleyici ve koruyucu işleve sahiptir. Bu nedenle ilköğretimde sunulan psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri çocukluk ve ergenlik döneminde bireyin gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlaması açısından 
kritik bir önemi vardır. Temel amacı kendini gerçekleştirme olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin 
özünde bireyi tanıma ve anlama yatmaktadır. Çağdaş rehberlik hizmetleri çerçevesinde bireylerin yaşamlarında 
karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri, kendileri ve çevreleriyle uyum içinde olabilmelerini vb. gerçekleştirmek 
amacıyla birçok farklı yaklaşım, yöntem, teknik, etkinlik vb. kullanılmaktadır. Özellikle günümüzde bireye 
sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin artırılması amacıyla bu hizmetlerin bireylerin 
yaşantılarıyla bütünleştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu bağlamda bireylerin yaşantılarından yola çıkılarak 
oluşturulan edebi eserler, bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. 

Aynı zamanda edebi eserler bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmakta ve yaşantı zenginliklerini ar-
tırmaktadır. Edebi eserlerin incelenmesi, bireye sunulan rehberlik ve psikolojik hizmetlerinde uygulayıcılara geniş 
bir perspektiften bakabilme fırsatı sunmakta, bireyi tanımada ve anlamada hem psikolojik öğelerin hem de sosyal 
öğelerin anlaşılmasını kolaylaştırmakta,  o bütünlük içinde bireyin değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu 
çalışmada Dünya ve Türk Edebiyatında çok bilinen, okunan ve çocuk öğesinin vurgulandığı bazı edebi eserlerin 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Buradan hareketle İlköğretimde 
Rehberlik dersi sürecinde bu edebi eserler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda içerik analizi türlerinden frekans analizi kullanılmıştır. Yapılan frekans analizi ile araştırmada in-
celenen edebi eserlerde yer alan ve rehberlik hizmetleri açısından ele alınan öğelerin yoğunluğunu ve önemini 
gözlenmiştir.
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Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarına 
İlişkin Derslerin İşlenmesi

Ragıp ÖZYÜREK
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Bu bildiride, okullarda yürütülen PDR uygulamalarına ilişkin dersin işlenmesiyle ilgili olarak, yazar tarafından 
uygulama öğrencileriyle yapılan çalışmalar paylaşılacaktır. Dersin işlenişi için 14 haftalık bir döneme göre bir 
program yapılmıştır ve sunulacak bildiride bu program doğrultusunda yapılan çalışmalar sırayla ele alınacaktır. 
Ayrıca, uygulama öğrencilerine ne gibi açıklamaların yapıldığı üzerinde durulacak ve önceki yıllarda öğrencilerin 
hazırlamış oldukları raporlardan örnekler verilecektir. Bu çalışmalar Çukurova ve Ege Üniversitelerindeki birikime 
dayalı olarak geliştirilmiştir. Derste ilk olarak, uygulamaların yapıldığı okulda, yaklaşık 8-12 öğrencinin bulundu-
ğu bir grubun belirlenmesi ve bu gruba yönelik gereksinim analizi yapılması gereklidir. Sonra, gereksinim analizi 
bulgularından da yararlanarak, sırasıyla, kişisel-sosyal, eğitsel ve kariyer gelişim alanlarına uygun üç ayrı ünite ge-
liştirilmektedir. Dönem sonuna kadar, seçilen grup üyeleriyle birlikte bu ünitelerin kapsamındaki grup rehberliği 
etkinlikleri uygulanmaktadır. Her bir ünitenin 3 ila 5 arasında oturumdan oluşması istenmektedir. Kişisel-sosyal 
alanda, duyguları tanıma ve iletişim becerilerine, eğitsel gelişim alanında ders çalışma becerileri ve eğitim-sınav 
sistemi bilgisine ve kariyer alanda da meslek seçimini etkileyen etmenlere yönelik üniteler geliştirilmekte ve uy-
gulanmaktadır. Geliştirilen ünitelerin konuları çoğunlukla bu başlıklar doğrultusunda planlanmaktadır. Uygulama 
öğrencilerine bu ünitelerin geliştirilmesiyle ilgili olarak açıklamalar yapılmakta ve öğrenciler her hafta yaptıkları 
uygulamalarıyla ilgili yaşantılarını grup süpervizyonunda paylaşmaktadır. Uygulamaların bir kısmında bireysel 
rehberlik, sınıf rehberliği ve okul konferansı formatlarından da yararlanılmaktadır. İkinci dönemdeki derste ise 
küçük grup rehberliği (3 ila 7 öğrenci) formatındaki çalışmalar da bu çalışmalara eklenebilir. Uygulama öğrencile-
rinden, bireyi tanıma teknikleri kapsamında, test dışı teknikler olarak, otobiyografi (3. hafta civarında), başarısızlık 
nedenleri anketi ile problem tarama listesi (7. hafta civarında) ve sosyometri ile “Kimdir Bu?” (10. hafta civarında) 
uygulamaları yapmaları istenmektedir. Ayrıca, geliştirilen ünitelere uygun içerikte bir psikolojik testin seçilmesi 
ve uygulanması istenmektedir. Uygulama öğrencileri bireyi tanıma teknikleriyle ilgili bu gruptaki uygulamalarının 
bazılarını öğrencilerle paylaşmakta ve bütün diğer çalışmalarıyla birlikte bu sonuçları süpervizöre rapor etmekte-
dir. Her bir ünite tamamlandıktan sonra, yazılan yeterlik ifadeleri doğrultusunda program değerlendirme anketleri 
hazırlanmakta ve öğrencilere uygulanmaktadır. Dönem sonuna gelindiğinde, elde edilen sonuçlar ve yapılan tüm 
çalışmaların sonuçları birlikte derlenmekte ve okul yönetimi ve ilgili öğretmenlerden oluşan bir kurula brifing ile 
sunulmaktadır. Yine dönemin sonuna doğru, uygulama okuluna özgü olarak, bir yıllık takvim (rehberlik programı) 
geliştirilmesi istenmektedir. Bu birinci dönem yapılamasa bile, özellikle ikinci dönem yapılması gereken bir uygu-
lama olarak görülmektedir. 
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Günümüz toplumunun beklentileri ve öğrencilerin sürekli artan ihtiyaçları, eğitim sistemimiz ve kaynaklarımıza 
giderek artan talepler yüklemektedir. Okullar etkili öğrenmeyi sağlamak için öğrencilere destek olmak zorundadır-
lar. Toplumsal etkiler ve değişimlerin yarattığı bazı ihtiyaçlar sadece sınıf içi öğretim programları yoluyla karşılana-
mamaktadır. Bu ihtiyaçlar bireysel gelişimi esas alan ve öğretim ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğelerinin 
kaynaştığı planlı bir eğitimsel programın gerekliliğini göstermiştir. Bu gereklilikten yola çıkarak 6.,7. ve 8. sınıf 
öğrencilerine yönelik; Teknoloji tasarım dersi ile ortak kazanımı içeren “ Hayalimdeki Meslek”,  Görsel Sanatlar 
Dersi ile ortak kazanım içeren “Ergenlikte Ruhsal Değişimler”, Fen Bilgisi Dersi ile ortak kazanım içeren “ Madde-
nin Halleri Bir  De Benim Hallerim”, Sosyal Bilgiler Dersi ile ortak kazanım içeren  “ Planlıyorum! ” , Türkçe Dersi 
ile ortak kazanım içeren “Otomatik Düşüncelerimden Sıyrılma Vakti”adlı disiplinler arası rehberlik etkinlikleri 
tasarlanarak öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama öncesinde 6.,7. ve 8. sınıf rehber öğretmenleri ile branş öğret-
menlerine etkinliklerin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Öğretim programı ile bütünleştirilen rehberlik etkinlik-
lerinin öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olacağı anlatılmıştır. Etkinliklerin oluşturulmasında öğretim programının 
amaçlarıyla ve kazanımları ile ilgili öğretmenlerin yardımına başvurulmuştur. Yapılan ihtiyaç analizi ölçeği ve öğ-
retmenlerin bireysel görüşleri de göz önünde bulundurularak ortaya çıkan sonuçlar öğretmenlerle paylaşılmıştır. 
Uygulamalar öğretmenle birlikte gerçekleştirilmiştir. Uygulanan sınıf rehberlik etkinlikleri kişisel – sosyal gelişim 
alanında; kendisi ve başkalarını olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabul edebilme, duygularının farkına varma ve  
duygularını etkili olarak ifade etme becerileri geliştirme, ergenlik dönemindeki ruhsal ve bedensel değişimlerin 
farkına varma, kariyer gelişim alanında; meslekleri seçim sürecinin önemini fark etme ve eğitsel gelişim alanında; 
zamanı planlayabilme ve karar verme yeterliliklerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Uygulama sonucunda öğrencilere “ öğrenci öz değerlendirme formu” öğretmenlere ise “ etkinlik değerlendirme 
formu “ verilerek değerlendirme yapılmıştır.  Disiplinler arası sınıf rehberlik etkinliklerinin, okulda yapılan psiko-
lojik danışmanlık ve rehberlik  hizmetlerinin önemini ve etkililiğini arttırdığı gözlemlenmiştir.
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Psikolojik Danışmanın Çalışma Alanları: Sivil Toplum Kuruluşu Örneği

Seval AYDIN
Gökçe ÇAĞATAYALP

ÇEKÜL Vakfı
seval.aydin@cekulvakfi.org.tr  

Psikolojik danışmanların çalışma alanları; resmi ve özel okullar, özel dershaneler, rehberlik ve araştırma merkezleri 
şeklinde sıralanmaktadır. Son yıllarda bu çalışma alanlarına yenileri eklenmiştir. Bu çalışmada, psikolojik danış-
manların çalışma alanlarından biri olan sivil toplum kuruluşu örneği (ÇEKÜL Vakfı) incelenecektir.

ÇEKÜL Vakfı, 2003 yılından beri, geliştirdiği kültürel miras eğitim programıyla Anadolu’da, 12 yaş grubundaki 
öğrencilerin, kültürel kimlik duygusunu, korumacılık ve kentlilik bilincini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 
Programda, kentin mimari, coğrafi, arkeolojik ve yaşam kültürü özellikleri ile ilgili sunumların ve alan gezilerinin 
yanında, etkileşimli eğitim ortamı yaratan sorgulayıcı, düşündürücü, öğrencilerin katılımını destekleyen 
uygulamalar yer almaktadır. Yerel değerlere dayalı içeriklerin oluşturulduğu eğitimlerde, işbirliğine dayalı ve 
yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır.
ÇEKÜL Kültürel Miras Eğitimleri içeriklerinin hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleşmesinde iki psikolojik 
danışman görev almaktadır. Eğitimlerde görev alan psikolojik danışmanların gerçekleştirdiği çalışmalar, rehberlik 
türleri açısından şu şekilde ele alınmaktadır:

Grup rehberliği; öğrencilerin okul çevresini en iyi biçimde kullanmalarını, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik 
konular hakkında düşünmelerini, öğretime yardımcı etkinlikler gerçekleştirmelerini sağlamak,

Yöneltici rehberlik; öğrencilerin bireysel özelliklerini geliştirebilecekleri etkinlik alternatifleri sunmak, 
(öğrencilere eskiz, seramik, araştırma-inceleme, röportaj sorumlulukları vererek öğrencilerin becerilerinin farkına 
varmalarını sağlama vb.),

Geliştirici rehberlik; öğrencilerin gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak sağlıklı bir biçimde 
gelişebilmelerini sağlayacak yerel değerlere dayalı eğitim içerikleri hazırlamak,
Önleyici rehberlik; (Eğitimlerde, farklı sosyo-ekonomik seviyelere sahip ve/veya risk gruplarındaki öğrencilerle 
çalışılmaktadır.) öğrencilerin karşılaşabilecekleri olası tehlike durumlarının ortaya çıkmadan önlenmesi amacıyla 
onları eğitim programına yönlendirmek,

Tamamlayıcı rehberlik; müfredat programlarında yer alam ‘kültürel miras’ kavramını, eğitim öğretim faaliyetlerini 
destekleyici alan gezileriyle ele almak.
Bu çalışma ile eğitimlere katılan öğrencilere sağlanan rehberlik hizmetlerinden; sosyal ilgi ve ait olma duygusu 
geliştirme, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma, iletişim kurma detaylı olarak ele alınacaktır.
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Çocukluk Yaşta Selektif Mutizm (Seçici Konuşmamazlık)
Türkiye’deki Genel Durum Hakkında Tarama Çalışması

Veysel KIZILBOĞA
Kızılboğa Dil ve Konuşma Merkezi

veyselkizilboga@gmail.com
Mahmut KIZILBOĞA,

Barbaros İlköğretim Okulu

Latince ‚‘‘mutus‘‘ kelimesinden gelen mutizm‚ ‚‘‘sessiz‘‘, ‚‘‘suskunluk‘‘ anlamına gelir. Selektif mutizm genellikle ço-
cuk yaşta  kendini gösteren bir kaygı bozukluğudur. Bu yüzden de çocukluk hastalığı olarak adlandırılır1. Bu ra-
hatsızlık çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Temelde selektif mutizm ve tümden mutizm (toptan suskunluk, hiç 
konuşmama) olarak  iki ana gruba ayrılır. 

Amaç 1: Selektif mutizm hakkında bir çok ülkede bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Selektif mutis-
tik bireylere ve ailelerine yönelik danışmanlık ve terapi hizmeti veren kişi ve kurum sayısı hızla artmaktadır.  Aynı 
şekilde görsel ve yazılı medyada konu farklı şekillerde incelenmektedir. Akademik kongreler düzenlenmektedir. 
İnternette sadece selektif mutizm hakkında bilgiler sunan spesifik web sayfaları bulunmaktadır. 
Bu araştırmanın amacı, selektif mutizmin yukarıda belirtilen durumları göz önüne alındığında Türkiye’ de ne ka-
dar bilindiğini tespit etmektir. Sağlık, eğitim ve danışmanlık alanında çalışan uzmanların mesleki ve akademik 
becerilerini saptamak, varsa selektif mutizm hakkında terapi ve danışmanlık hizmeti veren kişi ve kurumları belir-
lemek ve var olan akademik bilgi kaynaklarına ulaşmaktır. 
Amaç 2: Elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye’deki ebeveynlere, doktorlara, psikologlara, psikolojik danışman 
ve öğretmenlere ilk elden yardımcı olabilecek ve onları konu hakkında daha fazla araştırmaya yönlendirecek bir 
rehber kitapçık oluşturma hedefini taşımaktadır.
Yöntem: Bu araştırma üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
İlk aşamayı, 2009 yılında rastegele seçilen 1603 kişi oluşturmaktadır.  Türkiyenin 53 ilinden alından dönütler 
arasından 221  anket değerlendirilmeye alınmıştır. Bu kişiler: Sağlık, eğitim ve danışmanlık alanında çalışan, tanı 
koyan, terapi yapan, okulların rehberlik servislerinde çalışanlar ve öğretmenlerdir. 
İkinci aşamada eldeki veriler doğrultusunda rehber kitapçık oluşturulmuş ve üçüncü aşamada oluşturulan rehber 
kitapçık (30 sayfaya yakın) ilk ankete katılan toplamda 20 kişiye yollanmış ve alınan dönütler doğrultusunda ih-
tiyaca cevap verecek şekilde tekrar gözden geçirilmiş ve sayfa sayısı arttırılarak daha açıklayıcı hale getirilmiştir. 
Bulgular:  Elde edilen veriler incelendiğinde selektif mutizmin ülkemizde  tam anlamıyla bilinmediğini ve kav-
ramın anlaşılmadığını göstermektedir. Bu konuda bilgiye ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Selektif mutizmle ilgili 
bilimsel çalışmaların  azlığı,  selektif mutizmli bireylerin  terapisinde yönelik çalışmalarda yönlendirmede ve tera-
pide eksiklik olduğu,  internette  dolaşan bilgilerin güvenilir olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda hazırlanan rehber 
kitapçık, İhtiyaca cevap verecek nitelikte düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Selektif mutizm, Türkiye’de selektif mutizm, Mutizm terapi

1    Kızılboğa, V. & Kızılboğa, M. 2009
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Okullarda Kriz/Travma Sonrası Psikolojik Danışma ve Rehberlikte 
Kullanılan Uygulama Örnekleri

Nurten SARGIN
Selçuk Üniversitesi Eğitim fakültesi

nurtensargin@hotmail.com 

Yaşam birçok tehlikeler ve risklerle doludur. Bireyler yaşamlarında olağandışı bir olay veya durumla karşı karşıya 
kalabilirler. Bunlara örnek olarak doğal felaketler, hastalıklar, boşanmalar, ölümler, ekonomik kayıplar, şiddete ma-
ruz kalma gibi durumlar verilebilir. Yaşanan bu travmalar kişilerde olağan süren yaşamı birden bire değiştirebilir ve 
yeni durumlar oluşturabilir. Karşılaşılan bu yeni durumlar ise bireylerde yeni uyumlar gerektirir. Çeşitli sorunlar 
içeren yeni durumlarla bireyler karşılaştıklarında bazıları sorunların üstesinden gelmeyi başarır, bazıları ise psiko-
lojik yardım hizmetlerine gereksinim duyabilirler.
       
Okul ortamlarında da birçok travmaların yaşanması söz konusudur. Örneğin genel kriz durumlarına ek olarak 
okullardaki şiddet olayları, bomba ihbarları, intiharlar, istismarlar, trafik kazaları, cinayetler, öğrenci veya öğret-
men ölümleri gibi durumlar travmalar olarak adlandırılmaktadır. Okullarda travma ile karşılaşıldığında yapılacak 
psikolojik yardımlar tüm öğrencilere yönelik olması, çeşitli uygulamalar ve etkinliklerin kullanımını gerektirmesi 
nedeniyle farklılıklar taşımaktadır. Okullarda travma sonrası yapılacak olan psikolojik danışma ve rehberlik uygu-
lamalarının öğrencilerin ruhsal sağlıklarını koruma ve iyileştirme etkileri olabilmektedir. Son yıllarda okullarda 
yaşananlar veya okullardaki öğrencileri bekleyen tehlikeler öngörülmesi gibi çeşitli nedenlerle travmaya/ krize 
yönelik çalışmalarda bir artış olduğu gözlenmektedir.
  
Yapılan bu çalışma ile okullarda travma sonrası psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılabilecek uygulama örnek-
leri ortaya konmaya çalışılmıştır. Konu literatür tarama yoluyla araştırılmıştır. Çalışma ile üniversitelerin psikolojik 
danışma ve rehberlik anabilim dallarında okutulan travma sonrası psikolojik danışma dersine ve okullarda travma/ 
kriz sonrası yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak ve uygulamalara ilişkin örnekleri ortaya koymak amaçlanmış-
tır. Çalışmada travmaya ilişkin bilgilere ve travma sonrasında kullanılacak psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin 
uygulama örneklerine yer verilmiştir
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Alanda Çalışan Profesyoneller ve PDR Öğrencileri İçin Gerçekleştirilen 
YÖRET Vakfı 2010 Yılı Çalışmaları 

Nüket ATALAY
YÖRET Vakfı

nuket.atalay@yoret.org.tr

YÖRET Vakfı Misyonu, Psikolojik Danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine 
katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
YÖRET Vakfı, ‘Psikolojik danışmanları güçlendirerek ...’ diye başlayan misyonu ile,  öncelikle çocuk ve gençlerin, 
giderek tüm toplumun mutluluğunu arttırmada ‘çarpan etkisine’ sahip bir meslek grubunu desteklemektedir. 
Bireylerin topluma uyumda ve değişimin her evresinde ihtiyaç duyacakları ‘psikolojik danışmanlık ve rehberlik’ 
hizmetlerinin kapsamı oldukça geniştir. Önleyici ruh sağlığı hizmeti olan psikolojik danışmanlık, çocuklarla 
çalışanlara ulaşarak, onların sağlıklı gelişimlerini kolaylaştıran ortamların oluşmasına ve yaşamlarını ilgilendiren 
kararlara katılmalarına yardımcı olmaktadır.

Sürdürülen program, proje ve etkinlikler
1. Öğrenci destek programı (YÖDEP): 
       •  Genç YÖRET’lilerin Uzmanlarla Buluşması
       •  Genç YÖRET’liler için Eğitim Etkinlikleri
       •  Sosyal Sorumluluk Projeleri
             Kuşaklar Köprüsü : Genç  YÖRET’lilerin yaşlılık danışmanlığı konusunda mesleki eğitim ve gözetim alarak 
iş deneyimi kazanmaları, beceri geliştirmeleri ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaları amaçlanır.
Eğitiyoruz Öğreniyoruz :Genç YÖRET’lilerin, özel eğitim konusunda mesleki eğitim ve gözetim alarak iş 
deneyimi kazanmaları, beceri geliştirmeleri ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaları amaçlanır. 
YÖRET Yaz Organizasyonu YoYo: Sosyal dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla, üniversitelerin Eğitim Fakültesi 
Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okuyan (Genç YÖRET li) öğrencileri biraraya getirerek, gençlerin 
kişisel, sosyal ve mesleki, çocukların da sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek bu projenin amacıdır. 

2. Alanda çalışan psikolojik danışmanlara yönelik çalışmalar:
Eğitimler ve Sempozyumlar
Çeşitli konularda mesleki ve kişisel gelişim amaçlı toplantılar, seminerler, paneller, sempozyumlar düzenlenmiştir. 
YÖRET Vakfı  yılda en az bir büyük toplantı düzenleyerek tüm rehberlik servislerinde çalışanları davet eder. Bu 
toplantılarda belirlenen konuya göre sunumlar veya çalıştaylar düzenlenir. 

3. Yayınlar ve kütüphane  
Vakfın merkezinde bulunan bu kitaplıktan, alanda yapacakları çalışmalar veya kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamak isteyenler:  • Ödünç kitap edinebilir     • Kitap satın alabilir.
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Dinsel/Pastoral Danışmanlık İle İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi 
ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma

Mustafa KOÇ
Londra Büyükelçiliği/Din Hizmetleri Müşavirliği

mustafakoc99@yahoo.com.tr

Türkiye’de danışmanlık alanında çalışan akademisyen ve alanda uygulama yapan psikolojik danışma ve rehberlik 
uzmanlarına, Batı’daki dinsel danışmanlık konusunda yapılan çalışmalardan bazılarını tanıtmak amacıyla kaleme 
alınan bildiriye, genel olarak dinsel/pastoral danışmanlık ile ilgili Batı’da yapılan çalışmaların tarihsel süreci anlatı-
larak başlanmıştır. Daha sonra, dünyanın çeşitli ülkelerinde dinsel danışmanlık alanında çalışan akademisyenlerin 
isim listesi, çalıştıkları ülkeler esas alınarak alfabetik sıraya göre verilmiştir. Öte yandan bildiride, dinsel danışman-
lıkla ilgili Batı’da İngilizce olarak yayımlanan temel kaynaklardan bazıları, klasik ve modern ayrımı yapılmadan tek 
bir liste olarak verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, pastoral danışmanlık, pastoral psikoloji ve pastoral teoloji 
alanında yapılan çalışmaların yayımlandığı belli başlı akademik dergilerin isimleri listelenmiş ve bu dergilerden 
bazıları, içerik olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken, ismi verilen her derginin altında, editörü ve adresi gibi 
adı geçen dergiyi tanıtıcı çeşitli kimlik bilgilerinin yanı sıra yer yer içeriğine ilişkin ek bilgiler de verilmiştir. Bildi-
ride son olarak, adı geçen alanda yapılan çalışmalara maddî ve manevî destek sağlayan belli başlı meslekî ve sivil 
kuruluşların isim ve adresleri verilmiştir. Sonuç kısmında ise, Batı’da yapılan bu çalışmaların, Türkiye’deki psikolo-
jik danışma ve rehberlik bilim dalının gelişimine yaptığı ve yapacağı katkıya ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.
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Demografik Özellikler İle Empatik Eğilim Arasındaki İlişki:
Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Mustafa KOÇ
Londra Büyükelçiliği/Din Hizmetleri Müşavirliği

mustafakoc99@yahoo.com.tr
 
Giriş ve Amaç: Araştırma, gelişim dönemlerinden yetişkinlik döneminde demografik özellikler ile empatik eği-
lim/ empathic orientation arasındaki sosyo-psikolojik ilişkiyi ampirik düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. Söz 
konusu bu çalışmada demografik özellikler ise “cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik düzey, eğitim düzeyi, medenî du-
rum ve meslek grubu” ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Anket tekniğiyle toplanan araştırma verilerinin analizinde, 
cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik düzey gibi demografik değişkenlerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” ile Türk 
toplumu ve kültürü üzerinde psikometrik açıdan geçerlik ve güvenirlik testleri yapılmış ‘Empatik Eğilim Ölçeği 
/ EEÖ’ ölçeği kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan anket formu, Bursa il sınırları içerisinde beş farklı türden 
meslek grubuna (öğretmen, doktor, avukat, din görevlisi, serbest meslek) sahip çeşitli kurum ve kuruluşlarda ça-
lışan 600 yetişkin denek üzerinde rastsal örnekleme yoluyla bizzat araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Çalışma-
da kullanılan istatistiksel analiz teknikleri bağlamında çeşitli demografik değişkenler ile empatik eğilim gibi nitel 
değişkenler arasındaki farklılık temeline dayalı ilişkiler, t Testi ve Tek Yönlü ANOVA uygulanarak incelenmiştir. 
Bulgular: “Yetişkinlik dönemindeki cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik düzey, eğitim düzeyi, medenî durum ve meslek 
grubu gibi demografik özellikler ile empatik eğilim arasında anlamlı farklılıklar” olacağı öngörüsünden hareketle 
oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla yapılan istatistiksel analizler sonucunda a) yetişkin kadınların empatik 
eğilim düzeylerinin, erkeklerden daha yüksek olduğu; b) ilk yetişkinlik döneminden itibaren az da olsa yükselme 
gösteren empatik eğilim düzeyi, orta yaş geçişiyle birlikte az miktarda tekrar bir düşme gösterdiği; c) sosyo-ekono-
mik açıdan üst düzeydeki refah seviyesine sahip yetişkinler dışarıda tutulacak olursa alt düzeyden yukarıya doğru 
çıkıldıkça periyodik olarak yetişkinlerin empatik eğilim düzeylerinde bir artış olduğu; d) empatik eğilim düzeyi 
düşük olan ortaöğrenim düzeyindeki yetişkin bireylerin dışında kalan diğer eğitim düzeylerindeki tüm yetişkin-
lerin empatik eğilim düzeylerinin hemen hemen birbirlerine yakın oldukları; e) medenî durum açısından başta 
dullar olmak üzere bekârların empatik eğilim düzeylerinin ise evlilerden daha düşük olduğu; f) meslek grupları 
açısından din görevlilerinin empatik eğilim düzeylerinin ise, başta serbest meslek grubunda çalışanlar ile avukatlar 
olmak üzere diğer meslek gruplarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Bu ampirik araştır-
mada, üzerinde operasyonel biçimde çalışılan demografik özellikler ile empatik eğilim kavramı arasındaki ilişkiye 
bakıldığında, genel olarak beklenildiği gibi anlamlı bulgular elde edilmiştir. Söz konusu verilerden hareketle elde 
edilen sonuçlar, demografik özelliklerin psiko-sosyo-antropolojik arka planı ile sosyal psikolojide önemli bir yere 
sahip olan empatik eğilim olgusunun semantik içeriği göz önünde bulundurularak tartışılmıştır.
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Psikolojik Destek Programının, Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği
Olan Çocukların Annelerinin Umutsuzluk, İyimserlik ve

Pozitif-Negatif Duygu Düzeylerine Etkisi

Meryem  VURAL
Erzurum Palandöken Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

psychological.counselor@hotmail.com

Bu araştırmanın amacı, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Psikolojik Destek Programının, hafif düzeyde zi-
hinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin umutsuzluk, iyimserlik, pozitif duygu ve negatif duygu düzeylerine 
etkisini incelemektir. Araştırma, deney ve kontrol gruplu ön-test ve son-test modeline dayalı deneysel bir çalışma-
dır. Bu araştırmada yer alan denekler, hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların annelerinden oluşmuştur. Annele-
rin umutsuzluk, iyimserlik ve pozitif duygu ve negatif duygu düzeylerini belirlemek amacıyla, Beck Umutsuzluk 
Ölçeği, Yaşam Yönelimi Testi ve Pozitif Negatif Duygu Ölçeği, uygulanmış ve deney grubu için 12 kişi ve kontrol 
grubu için 12 kişi rastgele örnekleme yoluyla seçilmiştir. Belirtilen üç ölçek deney ve kontrol gruplarına ön test 
olarak verilmiştir. Deney grubuna, araştırmacı tarafından geliştirilen 15 oturumluk Psikolojik Destek Programı uy-
gulanmıştır. Kontrol grubuyla herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Son test, deney grubunun uygulaması bittikten 
hemen sonra verilmiştir. Uygulanan deneysel işlemin sonunda elde edilen bulgular Wilcoxon Eşleştirilmiş Çiftler 
İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi ve Mann Whitney-U Testi ile incelenmiştir. Uygulanan psikolojik destek progra-
mının sonucunda deney grubunun umutsuzluk ve iyimserlik öntest ve sontest puanları arasında sontest lehine 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunurken, pozitif duygu ve negatif duygu puanlarında anlamlı düzeyde fark-
lılık bulunamamıştır. Psikolojik Destek Programı sonucunda,  deney ve kontrol grupları arasında, pozitif duygu 
düzeyleri yönünden anlamlı bir farklılık oluştuğu belirlenirken, umutsuzluk, iyimserlik ve negatif duygu düzeyleri 
açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ayrıca deney grubuyla yapılan grupla psikolojik danışma çalışması, 
deney grubundaki bireylerin ilgili, heyecanlı ve tedirgin duygu düzeylerinde, kontrol grubundaki bireylerinkine 
oranla son test lehine anlamlı bir farklılık meydana getirmiştir. Sonuçlar psikolojik danışma ve destek programları-
nın umutsuzluk, iyimserlik, pozitif duygu ve negatif duygu düzeylerine etkisi ile ilgili literatür göz önünde bulun-
durularak yorumlanmıştır.
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Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersinde Kendini Açma

Ş. Gonca ZEREN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik

gzeren@yildiz.edu.tr

Grupla psikolojik danışma, psikolojik danışma ve rehberlik alanında, bireylere psikolojik yardım vermede kulla-
nılan önemli bir araçtır. Grupla psikolojik danışma yapabilmek, belli beceri ve bilgi birikimi ile bu konuda özel bir 
eğitim gerektirmektedir. Lisans düzeyinde okutulan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersiyle öğrencile-
rin grupla psikolojik danışmanın nasıl yapıldığını anlamaları, grup laboratuarı ortamında çeşitli oyunları tanımala-
rı ve bu arada kendi iç dünyalarına yolculuk yaparak kendileri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. 
İki kredilik olan dersin kur tanımı “Grupla Psikolojik Danışma derslerinde teorik olarak öğrenilen konuların uygu-
lama ile pekiştirilerek öğrencilerin grup sürecini, grup üyeleri olarak yaşayarak öğrenmelerinin sağlanması” biçi-
mindedir (Yeditepe Üniversitesi, 2010).En genel anlamı ile kendini açma, birine kendisi hakkında bilgi vermektir. 
Johnson (1972) kendini açmayı “bireyin kendi duygu, düşünce ve gereksinimleri ile bildiklerini bir başka kişiye 
aktardığı iletişim süreci” olarak tanımlamaktadır (Akt. Avşaroğlu ve Üre, 2009). Ruh sağlığı yerinde bir kişinin 
başkaları ile duygu ve düşüncelerini uygun yer ve zamanda paylaşması beklenmektedir. Barker (1990) kişiler arası 
ilişkilerde kendini açmanın temel doyum kaynağı olduğunu vurgulamaktadır. Kendini açmaya ilişkin ilk açıklama-
ları yapan Jourard (1964) kendini açma davranışını sağlıklı kişilik gelişiminin ipuçlarından birisi olarak ele almak-
tadır (Akt. Tubbs ve Moss, 1991). Jourard (1964) İnsanın sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi, kendi iç dünyasının 
ufak da olsa bir kısmını bir başka insana açabilmesine bağlıdır. Sağlıklı kişiliğin belirleyici özelliklerinden birisi de, 
bireyin kendisini, en azından yaşamında kendisi için önemli olan diğer bir insana açabilmesidir. Buna karşın insan 
kendisini açma sürecini ihmal ederse sağlıklı bir kişilik gelişimi de engellenmeye başlar (Akt. Öner, Küçüker ve 
Akbalık, 1992)Güçsüzlük, yalnızlık, suçluluk, reddedilme kaygısı, sevilen bir kişiye duyulan öfke ve kin gibi ikili 
duygular, bizim doğal duygularımızdır. Ancak bu doğal duygularımızı kendimize saklarız ve ilişkinin başlarınday-
sak karşımızdaki kişi ile paylaşmayız. İlişki ilerledikçe ve güven oluştukça bu duyguları açıklamak mümkün olabi-
lir (Barker, 1990). Kendini açma konusunda bireylerin farklı davranışlar gösterdikleri söylenebilir. Kendini açma 
davranışı psikolojik açıdan sağlıklı bir davranışken, bunun eksikliği ya da aşırılığı sorun olarak değerlendirilebilir.  
Kimi kişiler bu konuda çekingen davranırken kimileri de olur olmaz yer ve kişilere kendilerini açmaktadırlar. Av-
şaroğlu ve Üre (2009) olur olmaz yerde kendini sınırsızca açmanın bir ileri adımının da teşhircilik olduğunu ifade 
etmektedirler.  
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Akran Eğitimi Yöntemiyle Okul Terkini Önleme Programı

Eren  AYDIN
 Halis  SAKIZ

 Osman KARADENİZ
Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi

halis.sakiz@boun.edu.tr

Bu çalışmada, ülkemizde bir sorun olan “okul terki”nin önlenmesi için geliştirilmiş bir program sunulmaktadır. 
Programda benimsenen yöntem, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıfta olan ve okulu terk riski olduğu saptanan öğrencile-
rin, ilköğretim 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerine akran eğitimi verme yöntemidir. Verilen eğitim, Türkçe, Matematik ve 
Sosyal Bilgiler alanlarından oluşan bir müfredat dahilinde ve sınıf öğretmenleri gözetiminde gerçekleşmektedir. 
Programın temel amacı risk altındaki (6,7 ve 8.sınıf) çocuklar için okul terk riskini azaltma ve risk altındaki bu ço-
cuklardan eğitim alanlar (1,2 ve 3.sınıf) için okul başarısını artırarak eğitime tutunmayı sağlamaktır. Program, Bo-
ğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Hande SART danışmanlığında hazırlanmış ve İstanbul’un 
Güngören ilçesinde uygulanma ve Esenyurt ilçesinde onaya sunulma aşamasına gelmiştir. 

Bu programın kuramsal temelleri Lev Vygotsky’nin “Akran Destekli Öğrenme” (Peer-Assisted Learning) yaklaşı-
mına dayalıdır. Bu stratejide daha bilgili bir kişi, öğrenme sürecindeki çocuğun bu süreci tamamlayabilmesi için bir 
bilgi temeli oluşturur. Bilgi edinme sürecinin başlangıcını oluşturan bu temel, öğrenmekte olan çocuğun öğrenilen 
bilgi üzerine daha fazla bilgi edinmesini kolaylaştırıp yeni bilgiyi içselleştirmesine yardımcı olur (Raymond, 2000, 
s.176). Literatürde geçen programların önemli bölümünde eğitim verenler, başarılı öğrenciler veya eğitimciler 
arasından seçilmiş olup; seçilen grup, risk altında veya daha başarısız olan öğrencilere eğitim vermiştir. Ancak bu 
programda eğiticiler, okul terk riski olan öğrencilerden seçilmektedir. Bu öğrenciler, sorumlu kimlikler ve destek-
lenen roller kapsamına alınınca birtakım faydaların kaçınılmaz olacağı öngörülmektedir. Öncelikle, okul terk riski 
olan bu öğrencilerin akademik becerileri artacak, kendine olan inanç ve saygıları gelişmekle birlikte, bu bireyler 
kendilerini okulun bir parçası olarak göreceklerdir. Böylelikle bu öğrencilerin okullarında ve sınıflarında geçirecek-
leri süre artacaktır. Bunun yanında, okul terk riski olan çocuklar tarafından eğitim alacak olan küçük çocuklar da 
rahat ve güvenli bir öğrenme ortamında eğitimci ağabey-ablalarıyla güçlü bir ilişki içerisinde olacaklardır. 
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Aile Rehberliği Yüksek Lisans Dersi: Kuramdan Uygulamaya

Binnur YEŞİLYAPRAK
Ege AKGÜN

Ankara Üniversitesi
Ege.Akgun@education.ankara.edu.tr 

Aile rehberliği yüksek lisans dersinin amaçları ailelere yönelik yapılacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 
hakkında gerekli bilgilerin verilmesi, aile rehberliği alanında kavram, ilke ve teknikler ile uygulama ve yaklaşımla-
rın tanıtılması, psikolojik danışma kuramlarının aile rehberliğine uyarlanması ve farklı eğitim kademelerine yöne-
lik aile rehberliği programlarının hazırlanması ve uygulanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2009-2010 Öğretim yılı 
bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde açılan Aile rehberliği yüksek lisans dersini 
alan dokuz öğrencinin uygulamaları bu çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler psiko-
lojik danışma ve rehberlik kuramlarından birini aile rehberliği açısından incelemiş ve bu kuramın ilke ve teknikleri 
doğrultusunda ailelere yönelik olarak bir eğitim programı hazırlayarak bu programı ailelere 3 oturum halinde uy-
gulamıştır. Ders kapsamında çalışılan kuram ve yaklaşımlar Psikanalitik Yaklaşım, Adlerian Yaklaşım, Akılcı Duy-
gusal Davranış Terapisi (ADDT), Gerçeklik Terapisi, Gestalt Terapi, Davranışçı yaklaşım, İnsancıl yaklaşım, Oyun 
Terapisi, Bağlanma Kuramıdır.   Uygulamalar öz değerlendirme formu (27 form), uzman değerlendirme formu 
(9 form) ve katılımcı değerlendirme formu (456 form) ile değerlendirilmiştir.  Öz değerlendirme formunda ders 
kapsamında aileler ile uygulama yapan öğrenciler kendilerini her bir oturum için eğitimin yeterli yönleri, yetersiz 
yönleri ve öneriler olmak üzere üç boyutta değerlendirmişlerdir.  Uzman değerlendirme formunda, alanda çalışan 
bir uzman, öğrenciyi bir oturum boyunca uygulama sırasında izlemiş ve değerlendirmelerini içerik ve iletişim bo-
yutlarında forma kaydetmiştir. Son olarak katılımcı değerlendirme formunda eğitim alan aileler eğitimi ve eğitim 
veren öğrenciyi her bir oturum için içerik ve iletişim boyutlarında değerlendirmişlerdir. Genel değerlendirme ve 
sonuçlara bakıldığında eğitimlerin ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ve yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda 
verildiğinde olumlu geribildirim alındığı bulunmuştur. Eğitimlerin yetersiz yönleri eğitim yapılan ortamın dona-
nımı, eğitimin saati ve baba katılımının azlığı konusunda olmuştur. Dersin en önemli kazanımı, öğrenciler acısın-
dan, psikolojik danışma kuramlarını aile rehberliği alanına uygulamaları ve psikolojik danışma ilke ve tekniklerini 
yaptıkları ana baba eğitimlerine uygulamaları olmuştur. Aile Rehberliği dersinin uygulamalı yapılmasının yararı  
konusunda tüm öğrenciler ortak görüş belirtmiştir.  
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Türkiye’de Psikolojik Danışma Uygulamalarında Finansman Sorunu

Çiğdem DEMİR
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Psikolojik danışma ve rehberlik alanı, kısaca bireyin yaşamdan zevk alması ve potansiyelini gerçekleştirebilmesi 
için hizmet eder. Psikolojik danışma ve rehberlik, okul danışmanlığı, aile ve evlilik danışmanlığı, kariyer danış-
manlığı, özel eğitim danışmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı ve sağlık danışmanlığı  gibi uygulama alanlarına 
sahiptir. Ülkemizde etkin olunan öncelikli alan okul danışmanlığıdır. Psikolojik danışmanların istihdam edildiği 
diğer alanlar ise, adalet bakanlığı, ordu, emniyet hizmetleri, akademik kadrolar, özel danışmanlık  hizmetleriyle 
özel eğitim danışmanlığıdır.  Psikolojik danışmanlar ve diğer psikolojik hizmet alanlarındaki meslek  insanları bu 
alanda çalışmasına rağmen toplumda psikolojik  hizmetten faydalanma oranı Avrupa ve USA’ya göre çok düşük-
tür. TÜİK’in Ocak 2010 raporuna göre, Türkiye’de açlık oranı (günde 1 doların altında yaşayan kişiler) %0.54, 
yoksulluk oranı (günde  4.3 doların altında yaşayan kişiler) %17.11’dir. Genel işsizlik  oranı %13’ken, SGK’ya 
bağlı olmadan çalışanların oranı %44.5’tir. Bu sayılara bakıldığında refah düzeyinin Batı ülkelerine oranla çok dü-
şük olduğu görülmektedir. Türkiye’de psikolojik hizmetler, genel olarak devlet  hastanelerinde çalışan psikolog ve 
psikiyatristlerden  faydalanmak suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. SGK’ya bağlı olmadan çalışanların oranına 
bakıldığında çalışanların yaklaşık  yarısının, zaten yetersiz olan bu hizmetten faydalanamadığı  açıkça görülebilir. 
Özel psikolojik danışma merkezlerinde verilen hizmetler göz  önüne alındığında seans ücretleri yaklaşık 50 TL ile 
300 TL arasında değişmektedir. Nüfusun %17’sinin yoksulluk sınırının  altında olduğu ve refah seviyesine göre ilk 
%20’lik dilimdeki  kesimin gelirinin, son %20’lik dilimdeki kesimin gelirinin 8  katı kadar olduğu (TÜİK, Ocak 
2010 raporu verileri) da düşünülürse  bu rakamın oldukça yüksek olduğu ve toplumun  büyük bir kısmının bu hiz-
metten faydalanamadığı söylenebilir. Türkiye’de yaşanan bu finansman sorunu, danışan ve psikolojik   danışman 
arasındaki güven ilişkisini de zedelemekte, danışmadan beklentileri yükselterek sorumluluk almaktan kaçmasına 
neden olmaktadır. Bu problemin çözülmesinde sistemler arası işbirliği yapılarak  öncelikli tedbirler alınmalıdır. 
Öncelikle bu alandaki mesleki  tanımlar açıkça yapılmalı ve psikolojik danışmanlar odası  kurulması çalışmaları 
hızlandırılmalıdır. Bu konunun ciddiyetinin altını çizen raporlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunularak ortak çalış-
malarda bulunulmalıdır.
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Ebeveynlerin Çocuklarının Alan ve Meslek Seçim Kararlarının Uygunluğu Konusundaki 
Tutumları: Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi Örneği

Çağla TOPÇU
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ctopcu2411@gmail.com

Bu çalışmanın amacı; Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi 9.sınıfında okuyan ve alan seçme sürecinde olan öğrenci 
ebeveynlerinin, alan ve meslek seçim kararlarının uygunluğu konusundaki tutumlarını incelemektir. Ebeveynlerin 
tutumlarını etkileyen çok sayıda faktörün olduğu bir gerçektir, ancak çalışmada cinsiyet, alan/bölüm, ebeveynlerin 
mesleği, öğrenim durumu, ekonomik düzeyleri ve öğrencilerin 9.sınıftaki başarı durumu gibi değişkenler ele alınıp 
araştırılmıştır.Ebeveynlerin, çocukların alan ve meslek seçimi kararlarına karşı olan tutumlarının konu edildiği bu 
çalışmada öğrencilerin ortak özelliği aynı sınıf düzeyinde olmalarıdır. Çalışmanın ana kütlesi 2008 yılında Zon-
guldak Atatürk Anadolu Lisesi’nde  okuyan 9.sınıf öğrencileri ve ebeveynleridir. Bu doğrultuda 81’i kız 62’si erkek 
toplam 143 denek üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bilgi toplama teknikleri; görüşme ve anketle 
sınırlıdır. Uygulamanın temel problemi; ebeveynlerin alan ve meslek seçimlerinde çocuklarının kararlarını uygun 
bulup bulmadıklarıdır.Çalışmanın alt problemleri ise; annelerin ve babaların öğrenim düzeylerine göre çocukların 
yöneldikleri alan ve mesleklere bakış açıları,  ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzeylerinin mesleki tercihlere etkisi, 
öğrencilerin akademik başarılarının alan ve meslek tercihlerine etkisidir. Araştırmada; görüşme yapılan ebe-
veynlerin aylık gelirleri ortalama 1000-1500 TL aralığında bulunmuş olup ekonomik açıdan vasat bir seviyededir. 
Anne ve babaların öğrenim durumları ise ortalama lise ve dengi düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Deneklerin 
9. sınıfa başladıklarında gelecekleri ile ilgili aldıkları kararlarda, öncelikle anne babalarına danışıp danışmadıkları, 
eğitsel planlarına eğer kendileri karar vermişlerse genellikle yetenekleri, ilgileri gibi kişisel özelliklerinin seçecek-
leri mesleğe uygun olup olmadığı araştırılmış ve %99,3’nün çocuklarının alan ve gelecekte alana bağlı mesleği 
seçmede görüşü olduğu, %94,4’nün seçmek istediği mesleği çocuğuna uygun bulduğunu, %95,1’i ise çocuğunun 
seçmek istediği meslekte mutlu olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca deneklere çocuklarının yetenek ve kişilik özellik-
lerine göre seçmeyi düşündüğü meslekte zorluklarla karşılaşabileceklerini düşünüp düşünmedikleri, çocuğundan 
farklı bir meslek düşüncesinde olup olmadıkları, kendi seçimleri ile çocuklarının seçimlerinin örtüşüp örtüşme-
diği ve kendi fikirlerinin seçilmesi yönünde baskıcı olup kabul ettirmeye çalıştırılıp çalışmadığı yönünde sorular 
sorulup istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
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Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamalarında Danışmanın Terapötik Huzursuzluğu: 
Bir Süpervizörün Gözlem Raporu

Taşkın YILDIRIM
İnönü Üniversitesi

tyildirim@inonu.edu.tr

Psikolojik danışma süreci, bireyi ve yaşamı anlamaya ve anlamlandırmaya yardım sürecidir. Bu süreci yürütebil-
mek (psikolojik danışma yapabilmek/psikolojik danışman olabilmek) için teorik ve uygulamalı derslerden oluşan 
eğitim sürecinden geçilir. Son dönemlerde toplumda hızla tanınan ve beklentilerin arttığı psikolojik danışma ve 
rehberlik mesleğinin vitrinini oluşturan uzmanların danışanları ile çalışma noktasında kendilerine ve mesleklerine 
olan güven ya da güvensizlikleri vitrini seyreden bireylerin hizmetten yararlanıp yararlanmama taleplerini etkile-
yecektir. Bu kapsamda bu yazının amacı,  gerek psikolojik danışma ve rehberlik lisans ve lisansüstü düzeyde eği-
timini sürdüren öğrencilerin, gerekse meslekte çalışan psikolojik danışmanların danışanlarıyla bireysel psikolojik 
danışma sürecini başlatma, sürdürme, sonlandırmaya ilişkin gözlemlenen terapötik kaygılarına dikkat çekmektir. 
Bir başka değişle, ilgililerin duruma yönelik tespit, önleme ve iyileştirme çalışmaları başlatmalarına yönelik davet 
oluşturmaktır. Bu gerekçe ile bireysel psikolojik danışma uygulamalarında danışmanların gözlemlenen terapötik 
huzursuzluğu şu 5 başlık altında sınıflandırılmıştır: 1- Konuşma ve dinleme temelli terapötik sürecin bireylerin 
sorunlarını çözmeye yardımcı olup olamayacağına ilişkin kuşkular, 2-Danışanlarının, ne tür bir yardıma ihtiyacı 
olduğunu ve bu yardımın nasıl verileceğini formüle etme ile ilgili yetersizlik algıları, 3-Yaptıkları veya yapmadıkları 
ile danışanlarına zarar verebilecekleri ya da danışanlarının kendilerine süreçte zarar verebilecekleri endişesi, 4-Te-
rapötik yardım sürecinin ve süreçteki değişimin gerek kendilerince, gerekse danışanlarca somut değerlendirme öl-
çütlerinin olmadığı düşüncesi, 5- Süreçten elde edilen kazanımların sürekli olamayacağı ile ilgili endişeler.  Bu baş-
lıkların her biri problem olarak ele alındığında bu maddeler doğrultusunda çözüme yönelik öneriler sunulmuştur. 
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Sınıf Rehberlik Programı İle İlgili Okul Rehber Öğretmenlerinin
Görüşlerinin İncelenmesi

Oktay AYDIN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

oaydin2005@gmail.com

İlk ve orta öğretim okullarımızda 2006 yılından itibaren “Sınıf Rehberlik Programı” uygulamaya konulmuştur. 
Okul rehberlik hizmetleri açısından son derece önemsenmesi gereken bu uygulamanın etkililiğini bilmek ve karşı-
laşılan sorunları tespit edip çözümlemek de, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu temel gerekçeyle yapılan 
araştırmada, “Sınıf Rehberlik Programı İle İlgili Okul Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi” başlığı 
altında, İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki okullarda görev yapan 168 rehber öğretmenin, programın uygulama ko-
şulları ve etkililiği ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, programın 
uygulanması ile ilgili görüşlerin cinsiyete, okul türüne, mesleki kıdeme, hizmet içi eğitim alıp almamaya vb. göre 
farklılaşma durumları belirlenmeye çalışılmış ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarına İlişkin Bir Model Önerisi

Birol ALVER
İsmail AY

Atatürk Üniversitesi
balver@atauni.edu.tr

Psikolojik danışma ve rehberlik alanı, bireysel farklılıkların tanınması, geliştirilmesi ve içselleştirilmesi çalışmaları-
nın yanı sıra toplumsal gelişimi, uyum sürecini ve sosyal yapı ile birey arasındaki etkileşimi kuramsal ve uygulamalı 
olarak inceleyen ve uygulamalı çalışmalar sürdüren bir disiplindir. Bu alanda uzun süredir uygulama çalışmaları 
sürdüren toplumların ulaştıkları mevcut birikim ve toplumumuzun hızlı dönüşümü bağlamında ortaya çıkan birey-
sel ve sosyal gereksinimler dikkate alındığında aşağıdaki alanlarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının 
yoğunlaştırılması ve yapılandırılması önerilebilir. Bu alanlar: Okul psikolojik danışmanlığı: Oryantasyon, zamanı 
etkili kullanma, verimli ders çalışma, eğitsel kararlar alma, sınav danışmanlığı, akademik başarı, bireyi tanıma hiz-
metleri, gibi okul, aile ve topluma dönük etkinlikleri içerir. Kariyer psikolojik danışmanlığı: İlgi, yetenek ve mesleki 
değerleri belirlemek, bu özellikler doğrultusunda bir akademik alan, iş veya mesleğe yönlendirmek, meslekleri ta-
nıtmak, mesleki kararların oluşmasına destek vermek, mesleki gelişim,  iş ortamlarında insan kaynakları, personel 
seçimi, stresin azaltılması, verimliliğin artırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, liderlik eğitimi gibi bireysel 
ve kurumsal etkinlikleri içerir.  Ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı: Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda kişisel ve 
sosyal uyumlarını destekleme, etkili iletişim, problem çözme ve sosyal becerileri, olumlu kişilik ve benlik özellikle-
rini, stresle başa çıkma stratejilerini kazandırma, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı ve dengeli bir yaşam için önleyici 
nitelikte bilgilendirmeler ve uygulamalar yapma, özellikte nevrotik düzeyde psikolojik sorun yaşayan bireylere 
etkili bir tedavi almaları için yönlendirme ve tedavi süreçlere psikolojik destek sağlamak gibi etkinlikleri içerir. Aile 
ve evlilik psikolojik danışmanlığı: Karşı cinsle ilişkiler, eş seçimi, nişanlılık, evlilik öncesi eğitim ve hazırlık, eşler 
ve diğer üyelerin birbirleriyle ve sosyal yapı ile ilişkileri, ana-baba eğitimi, cinsel eğitim, boşanma öncesi ve sonrası 
eşler ve çocukların rehabilite edilmesi gibi etkinlikleri içerir.  Rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı: Özel eğitime 
muhtaç bireylerin tanılanması, devam ettikleri eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına ve sosyal çevreye uyumları-
nın sağlanması, kendilerine ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak; ayrıca toplumsal ve doğal afetlerde oluşan 
travmatik etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmada mağdur olan bireylere psiko-sosyal destek sağlamak gibi etkin-
likleri içerir.  Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı: Çocuk ve ergenlerde gelişim süreci ve bu süreçte karşılaşıla-
bilecek sorunlar, gelişimin desteklenmesi, yetenek, ilgi ve becerilerinin tanınması, uyum ve davranış problemleri, 
akademik gelişim ve sorunlar, mesleki gelişim ve yöneltme, ergenlikte kimlik kazanımı, değerler oluşturma, cinsel 
kimlik problemleri, alan ve meslek seçimi konularında araştırmalar ve danışmanlık uygulamaları yapar. Erişkin ve 
yaşlılık psikolojik danışmanlığı: Mesleki ve sosyal gelişim, üretkenlik ve paylaşım, benlik bütünlüğünü ulaşma gibi 
konularda ortaya çıkabilecek durgunluk, işe yaramama ve umutsuzluk gibi olumsuz duygu durumlarının önlen-
mesi ve giderilmesine dönük psikolojik danışma çalışmalarını içerir.  Spor psikolojik danışmanlığı: Devinimsel 
performansı geliştirici programlar oluşturmak, psiko-motor değerlendirmeler yapmak, stresi önleyici hizmetler 
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vermek, yönetici, antrenör ve sporculara geliştirici ve iyileştirici danışmanlık hizmetleri vermek gibi etkinlikleri 
içerir.  Adalet psikolojik danışmanlığı: Suçluluk kavramı, suçluluk ve psikolojik faktörler, suçlu profili, cezai ehliyet, 
çocuk suçluluğu, çocukları suça iten nedenler ve önleyici tedbirler, suça itilmiş çocukların rehabilitasyonu, dene-
timli serbestlik, adalet duygusu ve işlevi, ceza ve cezaların önleyici etkisi konularında araştırma ve uygulamalarda 
bulunur. Endüstri psikolojik danışmanlığı: Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, 
yerleştirme, yükselme ve personelin geliştirilmesi, işyeri sağlığı, ergonomi gibi konuları ele alır. Personel açısından; 
plan yapma, kaliteli yönetim, örgütsel değişim, hedefe odaklanma, aidiyet duygusu, motivasyon ve moral değer-
lerin tatmini, biz bilincinin tesisi gibi alanlarda eleman örgütlenmesi ve eğitimi, tükenmişlik, çatışma çözme, stres 
yönetimi konularında kurumlara destek verir. Etik ve değer psikolojik danışmanlığı:Bireysel, sosyal ve evrensel de-
ğerlere ilişkin farkındalık geliştirmesi; sorumluluk alma, çalışma ve öznelliğini ifade ederek yaşamını daha anlamlı 
hale getirmesi için bireye dönük psikolojik danışma hizmetlerini içerir.  
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Evlilik İçi Tecavüz ve Yeni Yasal Düzenlemelerdeki Yeri

Eda  ERMAĞAN
Maçka Akif Tuncel Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

edaermagan@yahoo.com

Kadınlara karşı çeşitli amaçlarla yapılan saldırılar çok uzun bir zamandır ceza hukukunun konusunu oluşturmak-
ta; farklı adlar altında ve farklı hukuksal değerlerin korunması amacıyla olsa da bunlar ceza hukuku tarafından 
suç tipi olarak düzenlenmektedir. Ancak bunlar arasında belki de en önemlisi ve en çok ilgi konusu olanı kadına 
yönelik cinsel saldırılardır. Kadına yönelik şiddete karşılık ilk başkaldırılar 15. yüzyılda başlamış, 1405’te Fransız 
yazar Christine de Pizan “The Book of The City of Ladies” adlı kitabında “kadınlara kocaları tarafından uygu-
lanan şiddeti” tanımlamıştır. 16. yüzyılın başlarında Pakistanlı düşünür Guru Nanak ise, tarih sayfalarına kadın 
ve erkek haklarının eşitliğini savunan ilk erkek filozof olarak geçmiştir. Daha sonraki dönemlerde konuya ilişkin 
çalışmalar ve hareketler devam etmiş olsa da ataerkil toplumun getirdiği düşünce sistemiyle kadının hakları yok 
sayılmış, buna bağlı olarak da kadının bedeni üzerinde tasarrufta bulunmak ve eşi istemese de onunla zorla cinsel 
ilişkiye girmek, koca açısından bir hak olarak tanınmıştır. Konuya ilişkin hareketler bu bağlam içerisinde gitmiş ve 
20. yüzyıla kadar ciddi bir ilerleme kaydedilememiştir.  2000 yılında New York’ta gerçekleşen Pekin +5 Birleşmiş 
Milletler Özel Oturumu’nun Sonuç Belgesi’ne “evlilik içi tecavüz” konusunun girmesinde Türkiye delegasyonu 
son derece aktif bir rol oynamış olmasına karşın hukuki sistemimizde yer alması yeni yasal düzenlemelerle sağlan-
mıştır. Bu çalışmada ise, beraberinde ve sonrasında meydana gelen bireysel, ailesel ve toplumsal etkileri göz ardı 
edilemeyecek boyutlara ulaşabilen aile içi şiddet ve evlilik içi tecavüze ilişkin bir literatür çalışması yapılmış, Türk 
Ceza Kanunu’ndaki tarihine ve bugününe değinilmiş ve son olarak da konuya ilişkin önleme çalışmaları için neler 
yapılabileceği üzerine tartışılmıştır. 
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri

E.Serap BINAR
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu

serap.pinar@gmail.com

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan şiddet kendini farklı biçimlerde ortaya koymakta ve giderek yaygınlaş-
maktadır. Şiddete en fazla maruz kalan gruplardan birisi de kadınlardır. Kadına yönelik şiddet dünyada en yaygın 
olan fakat en az bilinen insan hakları sorunudur. Kadına yönelik şiddet, kadının; fiziksel, cinsel, ekonomik veya 
psikolojik olarak zarar görmesi ya da acı çekmesiyle sonuçlanan, ya da sonuçlanması muhtemel olan tehdit, baskı 
ile özgürlüğün keyfi kısıtlanmasını da içeren ister toplum önünde, ister özel hayatta, isterse kamusal mekanlarda 
meydana gelmiş olsun, kadına dair gerçekleşen her türlü şiddet anlamına gelmektedir. Kadına yönelik şiddette 
hem kadınların insan hakları ihlal edilmekte hem de temel özgürlükleri kısıtlamaktadır (Çiftçi,2007). Dünyada 
her beş kadından biri yaşamları boyunca ciddi yaralanmalar ve ölüm de dahil olmak üzere şiddetin farklı şekilleri 
ile karşılaşmaktadırlar (Uçar,2007). Şiddettin yarattığı sonuçlarla baş etmek durumunda kalan kadınlar, şiddetten 
farklı düzeylerde etkilenmektedirler. Şiddet kısırdöngüsü evden kaçma, güvenli bir yerde kalma ihtiyacını doğur-
maktadır.  Bu ihtiyacı karşılama noktasında  önemli bir yere sahip olan kadın sığınmaevleri, kadına yönelik aile içi 
şiddeti önleme stratejilerinden biridir ve kadınları şiddetten koruyan ateşkes alanlarıdır (Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü[KSGM],2008) Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan araştırmalar, şiddete maruz kalan kadınların 
yaşadıkları şiddeti durduramadıkları veya bundan uzaklaşamadıkları zaman “çaresizlik” duygusu yaşadıklarını ve 
şiddet ortamında uzun süre kalmaları halinde bu durumun çaresizlik duygusunun kronikleşmesine ve kökleşme-
sine sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sığınma evinde yapılan bir araştırmada, şiddete maruz kalan kadınların 
sıkıntı(%89), kaygı (%83),korku(%75), yorgunluk (%75) ve çaresizlik(%74) duygularını yoğun olarak yaşadıkla-
rını ortaya çıkarmıştır( Uçar,2007). Bu araştırmada kadına yönelik şiddetin ne olduğu, çeşitleri, şiddetin kadınlar 
üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın sığınma evlerinin işlevi ,sığınma evinde verilen hiz-
metler ve bu hizmetlerin bir parçası olan psikolojik destek hizmeti  ele alınmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma 
yaklaşımı kullanılmakta ve konuyla ilgili literatür taraması yapılmaktadır.
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“Okula Hazır Mıyım” Kliniği: 5-6 Yaş Çocuklarında Okul Sorunlarını   Önleme Yaklaşımı

Birgül BAYOĞLU 
Hacettepe Ü.Çocuk Hastanesi Gelişim Ünitesi

Banu  ANLAR 
Hacettepe Ü.Çocuk Hastanesi.Çocuk Nörolojisi

bayoglu@hacettepe.edu.tr

İlköğretime başlamak her çocuk zorlu bir yaşantıdır. Sosyal, bilişsel ve hareket gelişimi olarak yaşıtlarıyla eşit du-
rumda olan çocuklarda bile yeni ortam, kurallar ve ayrılık endişesi, okul yaşamını etkileyebilecek konulardır. Oysa 
çocukların çoğu daha önce okul deneyimleri olmadan ilkokula başlamaktadır. Okulöncesi eğitim deneyimi olan-
larda da gözden kaçmış sağlık sorunları ya da dikkate alınmamış duygusal,sosyal  sıkıntılar okul başarısını düşüren 
etkenlerdir. Günümüzde, daha önce sağlık sistemi içinde görülen çocuklar arasında zihinsel sorunları ancak ilko-
kula başladığında fark edilenler olmaktadır. Oysa erken müdahalenin önemi artık kabul edilmiştir.  Sonuçta, daha 
önceki değerlendirmelerinden bağımsız olarak her 5-6 yaş çocuğunun okul kaydı yapılacağı  ya da yapıldığı sırada 
fizik muayene, görme, dil-konuşma ve gelişimsel-davranışsal değerlendirmelerden geçirilmesi mutlak gereklidir.
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Çocuk Cinsel İstismarının Önlenmesine Dönük Bir Koruyucu Eğitim Programında 
Yer Alacak Etkinliklerin İçeriği/ Kapsamı

Turan AKBAŞ 
İsmail SANBERK

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı
sanberk@cu.edu.tr

Genelde kız ve erkek çocuklar yabancı erkeklerin verecekleri şekerleri almamaya ve arabalarına binmemeye karşı 
korunarak büyümüşlerdir. “Karanlıkta sokağa çıkma!”, “akşam hava kararmadan evde ol!”, “adam gibi giyin!” gibi 
uyarılar ana-babalardan bu çocuklara yönelik sık kullanılan mesajlardır. Geleneksel anlamda bu uyarılar çocuklara 
güvenlik sağlamadığı gibi yanlış bilgiler de vermektedir.  Bu uyarılar kaygıyı artırıcı, devinim alanını ve bireyselliği 
sınırlandırıcı ve ana-babaya bağımlılığı devam ettirici etkilerde bulunmaktadır. Başka bir ifade ile bu şekildeki aşırı 
koruyucu eğitim, eksik bilgilerle, güvensizlikle, abartılı uyumla ve bağımlı çocuklarla cinsel tacizler için uygun 
kurbanlar yaratmaktadır. Daha uygun düzeydeki koruyucu bir eğitim, çocuğu güçlendirerek iyi ve kötü dokunuşu 
ayırt etmeyi ve cinsel tacizlere karşı kendini nasıl savunacağını öğretmekle gerçekleşebilir. Koruyucu eğitim çocu-
ğun gücünü artırmalı, bağımsızlığını sağlamalı, devinim becerisini geliştirmeli ve çocuğun özgürlüğünü kazandır-
malıdır.Kluge (1997) ve Fey (1988)’e göre cinsel tacizleri önlemeye yönelik eğitimin merkezinde dikkate alınması 
gereken altı ana nokta vardır. Bir koruyucu eğitim programı (a) bedenim kendime aittir, (b) duygular, (c) iyi-kötü 
dokunmalar, (d) hayır diyebilmek, (e) sırlar ve (f) yardım konu başlıklarını içeren etkinlikleri içeriyor olmalıdır. 
Bir koruyucu cinsel eğitim programının gözetmesi gereken bazı amaçlar vardır. Bunlar (Bange, 1993); 
Çocuklar kendileri için tehlikeli durumları ve cinsel tacizi tanıyabilecek durumda olmalıdır. Bu konuda bir bilinç 
ve özerklik kazandırılmalıdır.

(1) Çocuklar böylesi bir durum ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabileceklerini bilmelidir. Kendini koruma 
ile ilgili cesaret geliştirilmelidir. 
(2) Çocuklar bir tacizle karşılaştıklarında nasıl karşı koyabileceklerini öğrenmelidirler.  Yardım kaynaklarını bil-
melidir. 
İlköğretim kademesinde koruyucu cinsel eğitim programlarında vazgeçilmez ve ortak vurgu, program içeriğinin 
(etkinliklerinin) hoş ve hoş olmayan duyuları, hayır demeyi öğrenmeyi ve iyi-kötü sırları kapsaması gerektiği yö-
nündedir. Bir eğitim programı hazırlanırken yukarıda ifade edilen sınırların dikkate alınması gerekmektedir. 
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Problem Alanlarına Göre Yapılandırılmış Rehberlik Etkinliği Uygulamalarının, 
Öğretmen Adaylarının Rehberlik Mesleğine İlişkin Algıları ve İşbirliği Tutumları 

Üzerindeki Etkisi

Özlem HASKAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

haskan@hacettepe.edu.tr

Okullarda çalışan psikolojik danışmanlar için, rehberlik hizmetlerinin sunulmasında ve başarıya ulaşabilmesinde, 
beraber çalıştıkları öğretmenlerin rehberlik mesleğine ilişkin algılarının ve işbirliğine yönelik tutumlarının önemli 
olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin, rehberlik mesleğine ilişkin algıları olumsuz olduğunda; yapılan hizmet-
lerin gerekli bulmadıklarında ve psikolojik danışma birimi ile işbirliğine yönelik olumsuz tutumlar sergiledikle-
rinde; çalışmaların yürütülebilmesi ve verimli sonuçlara ulaşılabilmesi güçleşmektedir. Bu nedenle, henüz eğitim 
görmekte olan öğretmen adaylarına rehberlik mesleğine ilişkin olumlu bir algı ve işbirliğine yönelik olumlu tu-
tumların kazandırılması için, rehberlik derslerinde farklı çalışmalar yapılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 
Yapılan çalışmada, dört hafta boyunca,  İngiliz Dili Eğitimi 4. sınıf öğrencilerine, farklı problem alanlarına göre 
yapılandırılmış (kişisel- sosyal- eğitsel ve mesleki) 4 ayrı rehberlik etkinliği uygulanmaktadır. Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Alanında problem alanlarına göre yapılandırılmış etkinlikler incelenerek, kişisel, sosyal, eğitsel ve 
mesleki alanlardan üniversite öğrencilerine uygulanabilecek birer etkinlik seçilmiştir. Etkinlikler, Hacettepe Üni-
versitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin Güz döneminde almakta olduğu Rehberlik 
derslerinde uygulanmakta ve öğrencilerin katılım konusunda gönüllülüğü dikkate alınmaktadır. Yapılan her etkin-
liğin sonunda öğrencilerin etkinliği bilişsel ve duyuşsal olarak değerlendirmeleri; böyle bir rehberlik etkinliğinde 
yaşantı geçirmekten bir öğretmen adayı olarak nasıl etkilendiklerini ifade etmeleri istenmektedir. Ayrıca yapılan 
tüm rehberlik etkinliklerinin sonunda, öğrencilerin rehberlik mesleğine ilişkin algılarına ve rehberlik birimi ile 
işbirliği tutumlarına yönelik bir anket hazırlanarak uygulanacaktır. Anket sonuçları istatistiksel olarak değerlendi-
rilecektir.
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Kariyer Günü Aile Katılım Etkinliği

Tuğba KURT
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu

likos87@hotmail.com

Bireyin gelişimsel süreci ile kariyer gelişim teorileri, kariyer gelişiminin erken yaşlarda başladığını ortaya koymak-
tadır. İlköğretimden itibaren başlayan bu dönem, bireyin kendisi ve dünya ile ilgili fikir ve algılarının oluştuğu 
dönem olması bakımından önem taşımaktadır. Bu dönemde ailelerin, öğretmenlerin, okul yönetimlerinin ve psi-
kolojik danışman ve rehber öğretmenlerin birlikteliğinde, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek için farklı 
çalışmalar yapmalarını gerektirmektedir. Okul-aile- psikolojik danışman işbirliği  öğrencilerin kariyer gelişimle-
rindeki etkileri, rolleri, çeşitli eğitim fırsatları, konuyla ilgili çeşitli başvuru kaynakları, gözde meslekler ve ücret 
durumları, çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları, kariyer planlama aşamaları, kariyer gelişimi önündeki engeller, aile-
çocuk iletişimini güçlendirme amaçlı yöntem ve beceriler gibi konularda ailelere gerekli enformasyonu sağlamalı-
dır.  İlköğretim düzeyindeki çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfederek mesleki gelişimlerinde doğru yönlendiril-
melerinde, günümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin öneminin arttığı görülmektedir. Eğitim 
kurumlarında rehberlik ve danışmanlık hizmetleri okuldan yaşama geçişi sağlayan süreçte köprü görevini üstle-
nerek, öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal kapasitesini, potansiyelini en ileri bir seviyede geliştirmek üzere 
uygulanan planlı, programlı biçimde yardım etme çabalarını kapsamaktadır. Bu görüş kapsamında 6.,7. ve 8. sınıf 
öğrencilerine okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik programının içersine yerleştirilmiş olan kariyer günü aile 
katılım etkinliği tasarlanarak uygulanmıştır. Kariyer günü aile katılım etkinliği için önce sınıf düzeyinde “ en çok 
merak ettiğim meslekler formu” öğrencilere verilmiştir. Formların değerlendirilmesi sonucunda en çok merak edi-
len meslekler belirlenmiş olup o meslekleri yapan veliler etkinliği gerçekleştirmek üzere velisi bulunduğu öğrenci-
nin sınıfa davet edilmiştir. Etkinliğin içeriği hakkında veliye bir format gönderilmiştir ve bu format doğrultusunda 
bir sunum hazırlaması istenmiştir. Sunumların içeriğinde; velinin özgeçmişinin kısaca anlatımı, mesleğinin tanıtı-
mı, öğrencinin bulunduğu öğretim basamağının şu andaki kariyer hayatına etkisi üzerine paylaşımların ( derslerin 
içerikleri, ders çalışma planı, stratejik olarak başarısını arttıran faktörler, motivasyon kaynakları) ve öğrencilerin 
soruları  yer almaktadır. Bu uygulamanın öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklediği düşünülmektedir.
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Lise Öğrencilerinin Kariyer Geliştirme Süreci

Dilara  KIZILÇAY
Esra MEMET

dilarakizilcay@gmail.com

Okulumuzun lise üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine rehberlik dersleri sırasında kariyer olguluğu kavramının 
oluşmasında destek vermek ve yol göstermek temel amacımızdır. Mesleki olgunluk; bireyin kendi ilgi, yetenek ve 
değerleri hakkında farkındalık ve mesleklerle ilgili bilgi sahibi olması; kendi özellikleri ve içinde bulunduğu koşulla 
uyumlu olan meslek ve iş kollarının belirlenmesi ve hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atmaya hazır olma-
sıdır. Öğrencilerin, kariyer hazır oluşluklarının sağlanması gayesi ile kariyer tutumları, kariyer planlama becerileri 
ve hedefe yönelik uygun tutum ve becerileri hakkında farkındalık sahibi olmaları sağlanacaktır. Kariyer tutumu 
başlığı altında meslek seçimlerine yöneliş, işe yönelik tutum ve bilinç, meslek seçiminde bağımsızlık, meslek ter-
cihlerinde akılcılık, uzlaşma ve tutarlılık gibi temel kavramlar kazandırılacaktır. Bu sürecin en önemli aşaması ise 
öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak olumlu ve gerçekçi bir özkavramın geliştirilmesidir. Bireylerin ilgilerinin, 
yeteneklerinin, değerlerinin, beceri ve ihtiyaçlarının fark edilmesi amaçlı test ve test dışı teknikler uygulanacaktır. 
Meslekleri, mesleklerin gerekliliklerini, görevlerini ve çalışma koşullarını öğrenmeleri için farklı meslek grupla-
rı hakkında profesyoneller tarafından meslekler tanıtılacak ve çeşitli kitapçık, internet vb. bilgi kaynakları görsel 
olarak da bu süreci destekleyecektir. Sadece ulaşılması istenilen sonuç değil öğrencilerin bu hedeflere ulaşması 
sırasında sürecide sağlıklı yönetilmeleri sağlanacaktır. Bu nedenle amaç belirleme, planlama, problem çözme-karar 
verme, isteklendirme, iç disiplin, öğrenme stilleri, çalışma alışkanlıkları ve stresle baş edebilme becerileri de dik-
kate alınacaktır.  Kariyer olgunluğu kavramının geliştirilmesinde saptanan alt başlıklar, test ve test dışı teknikler 
GCDF(Global Career Development Facilitator) programı dahilinde belirlenen ve uygulanan aşamalardır.
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Gönüllü Bir Çalışmanın Dönüşümü ve Topluma Katkısı: “Ben Büyüyünce”

Pınar KESKİNER 
Boğaziçi Üniversitesi
Burcu KIRANLAR 

Hisar Okulları
İzzet ŞENGEL

Özel Amerikan Robert Lisesi
pkeskiner@gmail.com

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün 3 öğrencisi olarak 2005 -2007 yılları ara-
sında Çocuk Esirgeme Kurumlarını görmek ve mesleki gelişim amacıyla başladığımız çalışma kapsamında 2 yıl bo-
yunca Uzman Psikolojik Danışman Selda Özen’in gözetiminde  gönüllü olarak Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 
grup çalışmaları ve abilik-ablalık yaptık.  Aynı zamanda öğrenci olarak aldığımız “Program Geliştirme ve Değerlen-
dirme” dersi için hazırlamamız gereken projede ihtiyaçlarını artık çok iyi bildiğimiz Eyüp Çocuk Yuvası’nda uygu-
lanmak üzere bir proje geliştirdik. “ Ben Büyüyünce”  adını verdiğimiz programımız ile yuvadaki çocukların özellikle 
akademik ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi  hedefledik. Sürekli maddi yardım yapılan yuvalarda ilk hedefi-
miz öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının yanı sıra geleceğe dair beklentilerinin de kendilerine rol-model ola-
cak abi ve ablalarla birlikte gelişmesini sağlamaktı. Elimizde var olan projeyi uygulamak için maddi destek arayışına 
girdik. Bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada Uygulanabilir Sosyal Sorumlu-
luk Projesi dalında 2.lik kazandık. Bulduğumuz maddi destek ile Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 40 kişiden 
oluşan Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri tarafından projemizi 2 yil boyunca devam ettirdik. Bu tür kurumlarda ya-
pılan çalışmalardan farklı olarak üniversite öğrencileri proje başlangıcında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danış-
manlık Bölümü öğretim üyelerinden eğitim almışlardır. Projedeki diğer gönüllülerle beraber düzenli gözetim aldık.  
Ben büyüyünce projesi gönüllüsü, kordinatörü ve gözetmeni olan bizler bu proje sayesinde program geliştirme 
sürecinde önemli olan noktaları öğrenme fırsatını yakaladık. Bunun yanısıra mesleğimizde kurumda yaşayan ço-
cuklar için neler yapılabileceğini de yaşayarak öğrendik.   Uygulamalı PDR Kongresi başlığını altında bu projeyi 
paylaşmanın en önemli nedeni bizler için çok öğretici olan gönüllülükten başlayan bir işin akademik olarak destek-
lendiği ve sonrasında toplumsal geri dönüşümünü gördüğümüz bir süreç olmasıdır. 
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Üstün Yetenekli Kızlar

Çağla GÜR
gurcagla@yahoo.co.uk

Üstün yetenekli kızlarla ilgili yapılan çalışmalar; bu çocukların potansiyelinin ne olduğunu anlayamama, başkala-
rına öncelik verme, aile baskısı, öğretmen ve arkadaşların beklentileri gibi faktörlerin onların gelişimine ket vura-
rak  potansiyellerini kullanmalarına engel olduğunu göstermektedir.Tüm çocuklar bu problemleri aynı düzeyde 
yaşamamakta ve bunlar karşısında geliştirdikleri stratejiler farklılık gösterebilmektedir. Bu geliştirilen stratejiler ve 
çocuğun durumu üzerinde dış etmenler ve iç etmenler oldukça etkili olmakta ve büyük önem taşımaktadır..Dış 
etmenler; ailenin rolü, okul ve toplum olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderlerimizin, politikacılarımızın, sanatçıla-
rımızın, mucitlerimizin büyük bir çoğunluğunun erkek olduğu bir toplumda,üstün yetenekli bir kız kendi potan-
siyelini sorgularken ve geleceğine ilişkin kararlar verirken bu durumu göz önünde bulundurabilecek, olumlu dış 
yönlendirmelere ihtiyaç duyabilecektir.İç  etmenlerde ise;  kişilik faktörleri, kişisel tercih ve kararlar söz konusu-
dur. Burada; üstün yeteneklilik karşısında yaşadığı ikilemler, yakın çevrede sosyal kabule yönelik yapılan tercihler, 
başkalarının istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutma, toplumun sosyal kabulü gibi faktörler önem taşımaktadır.Üstün 
yetenekli kızların dış ve iç etmenlere ilişkin olarak karşılaştıkları problemler, onları yaşamları boyunca etkileyerek; 
planlama sorunları, yeteneklerini gizleme, aşırı mükemmeliyetçilik, başarıyı yetenek yerine şansa atfetme, yanlış eş 
seçimi, yetersiz özgüven, sosyal problemler ve izolasyona neden olabilmektedir.Bu çalışmada kız çocukların karşı-
laşmış oldukları dış ve iç etmenler ele alınarak incelenmekte ve  problemlere ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır.
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitiminde Frontal
Lob Aktiviteleri

Aslı SAZCI 
Selin ALPANDA

Bülent MADİ 
Altis Nöroloji ve Psikoloji Danışmanlık Merkezi

aslisazci@gmail.com 

a- Amaç: DEHB kişinin gelişimini sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda etkileyen, ergenlik ve erişkinlik dö-
nemlerinde psikiyatrik sorunların eklenmesine zemin hazırlayan nöropsikiyatrik bozukluktur.  Bu konu ile ilgili 
çok sayıda deneysel ve klinik araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda DEHB ile ilgili nörolojik yapılar belirlenmiş-
tir. Özellikle frontal lobun sorumlu olduğu bulunmuştur.  Bu çalışmanın amacı  DEHB tablosunda interdisipliner 
yaklaşımla hazırlanan frontal alana yönelik aktivitelerin vaka örnekleri ile aktarılmasıdır.

b-  Gereç ve Yöntem: Bu sunumda alan çalışmaları ve alanda takip edilen vakalardan örnekler, literatür des-
teğiyle anlatılacaktır. Bu bağlamda araştırmada gözlemlerden ve değerlendirme sonuçlarından yararlanılacaktır.  

c- Bulgular: Literatürdeki araştırmaların sonuçları ve yürütmüş olduğumuz çalışmaların gözlemleri paralel-
lik göstermektedir. İneterdisipliner yaklaşım ile hazırlanan nörorehabilitasyon programlarının, DEHB’li bireylerin 
frontal lob ile ilgili bilişsel işlevlerine pozitif katkılarının olduğu belirlenmiştir. 
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Dürtüsellik Probleminde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Selin ALPANDA
Aslı SAZCI 

Refika ÖZKAN 
Bülent MADİ 

Altis Nöroloji ve Psikoloji Danışmanlık Merkezi
aslisazci@gmail.com 

a- Amaç: Dürtüsellik,  bir işin sonunun nereye varacağını düşünmeden harekete geçme olarak tanımlana-
bilir. Dürtüsellik problemi yaşayan çocuklar çoğu zaman sabırsız olurlar, başkalarının sözünü keserler ya da yap-
tıklarının arasına girme şeklinde problemler yaşayabilirler. Uzun süre yerinde oturma problemleri de yaşayan bu 
çocuklar okul ortamında ve sosyal ilişkilerini sürdürmekte güçlük çekebilirler. Çocuklarda dürtüsel problemleri 
azaltmaya yönelik olarak Çocuk Merkezli Oyun Terapisi işe yarayan bir yöntemdir. Çocuk Merkezli Oyun Terapi-
si, çocuğun kendi problemlerini çözebilme becerisi olduğuna inanır. Samimiyet ve koşulsuz kabul ilkelerine daya-
narak kurulan iletişim çocuğun kendini daha rahat ortaya koymasına yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı çocukluk 
döneminde dürtüsellik problemleri yaşayan çocuklarda oyun terapisinin faydalarını vaka örnekleri ile anlatmaktır. 

b- Gereç ve Yöntem: Bu sunumda alan çalışmaları ve alanda takip edilen vakalardan örnekler literatür deste-
ğiyle anlatılacaktır. Bu bağlamda araştırmada gözlemlerden ve değerlendirme sonuçlarından yararlanılacaktır.  

c- Bulgular: Literatürdeki araştırmaların sonuçları ve yürütmüş olduğumuz çalışmaların gözlemleri paralel-
lik göstermektedir. Oyun terapisi sürecinden geçen çocukların dürtüsellik probleminde azalma tespit edilmiştir. 
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Geriatrik Danışmanlıkta Nörorehabilitasyon Uygulamaları 

Selin ALPANDA
Aslı SAZCI 

Refika ÖZKAN
Bülent MADİ 

Altis Nöroloji ve Psikoloji Danışmanlık Merkezi
aslisazci@gmail.com

Amaç: Rehabilitasyon, bireyin doğuştan var olan ya da sonradan oluşan engelin azaltılmasına ya da ilerlememesi-
ne yardımcı olan müdahaledir. Nörorehabilitasyon programı, nörolojik muayene, nöropsikolojik değerlendirme, 
nöroradyolojik görüntüleme bulgularına dayanarak hangi alanlarının bozulup hangi alanlarının sağlam kaldığı be-
lirlenerek planlanır. Yaşlılık döneminde nörorehabilitasyon bilişsel yakımın ilerlemesini önlemek için önemlidir. 
Nörolog, psikolog, psikolojik danışman, fizyoterapist, sanat eğitimcileri ile birlikte yapılan çok yönlü değerlendir-
me sonucunda kişiye özel programlar hazırlanır. Bu çalışmanın amacı yaşlılık döneminde yapılacak danışmanlık 
çalışmalarının bilişsel, sosyal, duygusal performansa katkı sağlanacağını vaka örnekleri ile anlatmaktır.  Gereç ve 
Yöntem: Bu sunumda alan çalışmaları ve alanda takip edilen vakalardan örnekler literatür desteğiyle anlatılacaktır. 
Bu bağlamda araştırmada gözlemlerden ve değerlendirme sonuçlarından yararlanılacaktır.  Bulgular: Literatürdeki 
araştırmaların sonuçları ve yürütmüş olduğumuz çalışmaların gözlemleri paralellik göstermektedir. İneterdisipli-
ner yaklaşım ile hazırlanan nörorehabilitasyon programlarının yaşlıların bilişsel performansları ve sosyal ve duy-
gusal alanlarını üzerinde pozitif katkıları olduğu ve bilişsel gerileme hızını azaltma konusunda destekleyici olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Alan Çalışmasında Yaptıkları 
Uygulamalar ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ülkü TOSUN
Yeditepe Üniversitesi

utosun@yeditepe.edu.tr

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde; krize müdahale, çatışmalara çare bulma, gelişimsel ve önleyici ola-
rak ifade edilen temel yaklaşımların, okullarda uygulanabilmeleri rehberlik servislerinin etkinliklerini arttıracak-
tır (Korkut,2007). Altı akademik dönem boyunca bu yaklaşımlarla bağlantılı dersleri alarak yetişen rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerinin öğrendiklerini   alanda uygulamaları beklenmektedir. Öğrencilerin 
alanda / okullarda yaptıkları uygulamalardan ne kadar yararlandıkları konusunda geribildirim almak ve geleceğe 
yönelik düzenlemeler yapmak üzere, araştırmacı tarafından oluşturulan “öğrenci alan deneyimini değerlendirme” 
formu öğrencilere uygulanmıştır. PDR öğrencilerinin üç yıl boyunca okudukları teorik dersleri alanda uygulanma-
larının öğrenciler tarafından değerlendirilişini ifade eden formda yer alan dört farklı alan ;  grup çalışması, bireysel 
görüşme, konsültasyon ve diğer (ölçme değerlendirme, sınıf rehberliği, aile görüşmeleri, ofis işleri, seminerler) 
dört ayrı kategori olarak belirlenmiştir. Öğrenciler kategori başlıklarını,  formda yer alan başarı derecelerinden 
birini işaretleyerek değerlendirdikten sonra bu değerlendirmenin gerekçelerini de ifade etmişlerdir. Ayrıca okul 
ortamının ve tüm uygulamalarının  sübjektif olarak  genel değerlendirmeleri istenmiştir. 33 öğrencinin katıldığı 
çalışmada 12 devlet, 21 özel okulda yapılan uygulamadan elde edilen veriler doküman analizi yöntemiyle değer-
lendirilirken,  cevapların değerlendirilmesinde  açık kodlama tekniği kullanılmıştır. Hem özel hem devlet okulla-
rında uygulama yapan öğrencilerin yarısı gelecekte okullarda çalışma konusunda çok istekli olduklarını belirtirken, 
dönemi yorumlamaları istendiğinde göreceli olarak negatif ifadeler kullananlar devlet okullarına gidenler arasında 
% 8 , özel okullara gidenler arasında ise % 38 ‘dir. Bir dönem süren çalışmalarının tümünü “başarılı , keyifli, mutlu” 
olarak ifade edenler devlet okullarına gidenlerde % 92, özel okullara gidenlerde ise % 43 ‘tür. Özel okullarda uygu-
lama yapanların % 19’u çalışmalarını “yararlı” olarak nitelendirirken gelecekte okullarda çalışmaya pek de istekli 
değillerdir. Devlet okullarında uygulama yapan öğrenciler,  değerlendirme formlarında belirtilen kategorilerdeki  
tüm çalışmalarını gerçekleştirebilmişlerdir. Buna karşın bazı özel okullarda bazı uygulamaların yapılmasına uygu-
lama psikolojik danışmanları izin vermeyerek engellemişlerdir. PDR öğrencilerinin alanda yetişmelerini sağlamak 
ve  alanda çalışmaya motive etmek için bir sonraki yıl alan çalışması dersi uygulamalarının devlet okullarında ya-
pılması öngörülmüştür.
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6-12 Yaş Çocuğunun Ölümü Algılaması
(Kayıp ve Yas Danışmanlığı)

Zeynep ERKENCİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

zeynep_erkenci@windowslive.com

Çocuğun kaçınılmaz bir gerçek olan ölümü, kavram olarak algılayışı yaşına, bulunduğu düzeyine ve kişilik özel-
liklerine göre farklılaşmaktadır.  Kayıp sonrası yaşananlar, çocuğun yaşı, kişiliği, deneyimleri, ölen kişiyle ilişkisi, 
çevrenin etkisi, ailenin tutumu, ölüm nedeni ve oluş şekline göre değişmektedir. Çocuk ölüm olayını bilişsel ve 
duyuşsal olarak iki açıdan algılar. Yaşı büyüdükçe ölümün dört temel özelliği ile yavaş yavaş karşılaşır. 1.Ölümde 
geri dönülmezlik söz konusudur,2.ölüm sona ermedir,3.ölüm evrenseldir ve 4.ölümün bir nedeni vardır. Zaman 
kavramını öğrenmesi çocuğun ölüm (yaşamın sonlanması) kavramını anlamasını kolaylaştırır. Eğer birisi ölürse 
artık çocuk bir daha onun geri dönmeyeceğini bilir. Bu özelliklerinden dolayı çocuk yetişkine benzer şekilde ka-
yıp sonrasında yoğun üzüntüler yaşayabilir. Açık bir şekilde ağlayabilir, uyku, yemek yeme alışkanlıklarında veya 
diğer davranışlarında değişiklikler meydana” gelebilir. Regresyon, saldırganlık, içe çekilme, alt ıslatma vb davranış 
problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca ölen kişinin bazı özelliklerini taklit etme gibi davranışlar da gözlenebilir.9-10 
yaşlarından ergenliğe kadar uzanan dönemde hayali düşünceler devam eder ve zaman içinde çocuk ölümün tama-
men geri dönüşü olmayan, tüm canlı varlıklarda görülen bir şey olduğunu kavramaya başlar. Teorik olarak ölümle 
ilgilenmeye başlar. “İnsanlar başkalarına yer açmak için ölürler” gibi fikirler ileri sürebilirler. Cenaze törenleri vb 
ilgi duyarlar. Kendi aileleri ve yakın çevreleri için endişelenmeye başlarlar. “Ne oldu ?” sorusunu sıklıkla sorarlar. 
Yaşama ve ölüme felsefi bir bakış açısıyla yaklaşır. Ergenlikte özellikle yaşamın anlamı sorgulanır. Bazı ergenler 
ölüm korkusunu engellemek için yaşam şekillerinde değişiklik yaparlar. Yetişkinlerin bu konudaki görüşlerine ih-
tiyaç duyarlar, birilerinin onları dinlemesi oldukça önemlidir. Yakın çevresinde bir ölüm olayı yaşandığında suç-
luluk, kızgınlık veya sorumluluk duyabilirler. Henüz özel ve genele ait duygularının ayrımını yapamazlar. Ergenlik 
dönemindeki kayıplar kimlik gelişimi açısından oldukça önemlidir. Ergen bu dönemde kendini kabul, benlik say-
gısı düzeyini belirlerken varoluşunu da sorgulamaktadır. Kayıp ve yas danışmanlığının en önemli konusu da bu 
süreçte ölüm,kayıp yaşayan çocuğa nasıl yaklaşılacağıdır. Bu konu yeni gelişen bu alanın en önemli sorunsalını 
oluşturmaktadır.
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Bir Grup Rehberliği Çalışması Olarak
Kendini Değerlendirme ve Hedef Belirleme Çalışması

Mehri Gül TİRYAKİ
Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları

mehrigul2000@yahoo.com

AMAÇ: Öğrencilerin hedef belirlemelerine ve kendilerini gerçekçi olarak değerlendirmelerini- yani yapabilecekle-
riyle yapmak istedikleri-idealleri arasındaki dengenin kurulmasını -sağlamaktır. Bu amaca yönelik de benlik tasarı-
mı envanteri uygulanarak, öğrencinin kendini algılayışının farkında olmasına yardımcı olmaktır. Uygulama Yapılan 
Sınıf : 11tm-A Katılan Öğrenci Sayısı: 20 Öğrenci. Öğrenciler 4’er kişilik 5ayrı gruba ayrıldılar. Gönüllülük anlayı-
şına göre öğrenci seçilmiştir.  Süresi: 45-50 Dakika Oturum Sayısı:  6 (Ön Test Ve Son Test Uygulaması İle) Otu-
rumlar 15 Günde 1 olmuştur. 1. Oturum  Benlik tasarımı envanteri -ön test- uygulanmıştır. 2.Oturum:Öğrencilere 
hedef belirleme ve kendini değerlendirme çalışma yaprağı dağıtılmıştır. Bu maddeler üzerinden çalışma plan-
lanmıştır. Çalışmanın amacı, içeriği anlatılmış ve oturum farkındalık çalışması üzerine kurulmuştur.Çalışmanın 
1.Maddesi Olan “Kendini Nasıl Algılıyorsun?” sorusuna açıklık getirmek için; ilgi, yetenek,  başarıyı-başarısını 
nasıl algıladığı üzerinde durulmuştur. 3.Oturum: “Ne olmak istiyorsun- hedefin nedir” konusu üzerinde durul-
muştur. Bu amaçla Türkçe-Matematik alanında girebilecek olduğu bölümlerin neler olduğu bilgisi aktarılmıştır. 
4. Oturum:Mesleki kariyer üzerinde durulmuştur. Kendini nasıl algıladığıyla hedefini kıyaslaması istenmiştir. Öğ-
rencilere yardımcı olmak amacıyla ilgi duydukları meslek grupları hakkında bilgi aktarılmıştır. Başarılı olmak için 
neler yapması gerektiğini çalışma yaprağına yazmaları istenmiştir. 5. Oturum: Çalışmanın amacı tekrar edilerek 
oturumların özeti anlatılmıştır. Bu çalışmadan elde ettikleri kazanımları yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin kaza-
nımları şu başlıklar altında toplanmıştır;Ne istediğimi sorgulamama yardımcı oldu. Kendimizi tanımamıza yar-
dımcı oldu. Mesleki bilgileri daha ayrıntılı olarak aktarıldı. Amacım yoktu, amaç edindim. Çalışmalar sonucu gele-
ceğimi düşünmeye başladım. Hedefim belliydi; ama hedefim hakkında daha çok bilgi edindim. Hedefim belliydi, 
bir değişiklik olmadı. 6.Oturum: Son test uygulaması yapılmıştır. İstatistiksel Sonuç: Ön test ve son test arasında 
wilcoxon işaretli sıralar testi hesaplandı. Ön test ve son test arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 
Öğrencilerin test sonucundan aldığı puan farklılıkları ise sınıfın yapısından, testi dikkatli cevaplamamış olmaları 
gibi nedenlerden kaynaklanmış olabilir.  
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Euroguidance (EUG): Kariyer Danışmanlığını ve Rehberliği Desteklemek için 
Bir Avrupa Ağı

Nurdan ÜNALAN
Avrupa Rehberlik Merkezi Birimi (Euroguidance Turkiye)  

Turkiye İş Kurumu Genel Müdürlügü (İŞKUR)
nurdan.unalan@iskur.gov.tr

Euroguidance (Avrupa Rehberlik Ağı, EUG) Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Programı’nın bir parçasıdır 
olarak Bilgi ve iyi örneklerin paylaşılmasıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutunda destekler. 
Euroguidance Ağı Merkezleri 27 Avrupa Birliği ülkesi, 4 EFTA/EEA ülkesi ve ülkemiz olmak üzere toplam 32 
ülkeden oluşmaktadır. Türkiye’de, 2005 yılından bu yana DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Mer-
kezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülen bu faaliyet 2009 yılında Türkiye İş Kurumu’na devredilmiştir. 
EUG Ağının temel öncelikleri: Rehberlik ve danışmanlık politikalarının uluslararasılaştırılması, danışmanlık ve 
rehberlik alanında uluslararası ortaklık ve hareketlilik olanakları sunarak Avrupa entegrasyonuna destek olmak, 
bireysel bir seçim olan kariyer ve kişisel gelişimle ilgili engellerin üstesinden   gelmek, Avrupa’daki danışmanlık ve 
rehberlik hizmetlerinin daha kaliteli olarak verilmesinin başarılması için etik standartları belirlemektir. EUG’nin 
ana hedef grubu eğitim ve istihdam sektörlerindeki danışmanlar olmak üzere danışmanlık ve rehberlik uygulayıcı-
ları, her türden eğitim kurumu, üniversite rehberlik ve danışmanlık merkezleri, psikolojik ve pedagojik danışman-
lık alanı, istihdam ofisleri, sivil toplum örgütleri ve özel sektör olarak sıralanabilir. Öğrenciler ve iş arayanlar ikincil 
hedef grupta yer alırlar. Ağın temel aktiviteleri, danışanların, ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyinde hareketinin 
desteklenmesi, danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle ilgili (seminer, konferans, çalışma gezisi gibi) güncel bilgiye 
ulaştırmayı kolaylaştırma, profesyonel diyalog için bir alan teşviki ve uygulayıcılar arasında danışmanlık hizmet-
lerinin cinsiyet (gender) ve çok kültürlü boyutlarının farkedilmesine katkı, PLOTEUS Portalının desteklenmesi 
(Bütün Avrupa’da Eğitim Olanakları Portalı), Euroguidance web sayfasının yönetimidir. Ayrıca, eğitim ve öğrenim 
imkanları, AB girişim programları, iş ve kariyer imkanları, dolaşımın yasal çerçevesi hakkında bilgilerin toplanması 
ve paylaşılması yoluyla eğitim ve öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma  katkıda bulunur. Soruşturma hizmeti, 
rehberlik ağı, proje ve örnekler veri tabanı, etkinlikler takvimi, Avrupa’daki rehberlik sistemlerinin tanımlanması, 
haberler, EUG Dergisi ile EUG Ağı üyelerine özel hizmetler verilir.
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Ankara Hakkında

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti, Ankara ilinin merkezi olan şehir, Türkiye’nin en kalabalık 
ikinci, dünyanın ise en kalabalık otuz sekizinci kentidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu 
Bölgesi’nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Türkiye’nin coğrafi merkezine yakın olduğu için, hem 
konum hem de işlev itibariyle Türkiye’nin kalbi benzetmesi yapılır.Ankara, kedisi, keçisi ve bu keçinin 
yünü, tavşanı, armudu, balı, çiğdemi ve Kalecik Karası denilen misket üzümü ile ünlüdür.Ortalama 
890 m rakıma sahip olan kentin nüfusu, 2008 yılı ADKS sayımına göre 4,548,939 kişidir. Bilinen tarihi 
en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı’na ulaşan Ankara, Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalıları, 
Ahamenişleri (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları, Selçukluları ve Osmanlıları 
ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatlar’ın bir boyu olan 
Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik eden kent, 1923’ten beridir de Türkiye Cumhuriyeti’ne 
başkentlik etmektedir.

(Bu bilgiler wikipedia’dan alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara)

Ankara ile ilgili bilgi alabileceğiniz web siteleri:

T.C. Ankara Valiliği http://www.ankara.gov.tr

Anıtkabir http://www.anitkabir.org/

Ankara Kalesi http://www.ankarakalesi.com/

Ankara Rehberi http://www.ankararehberi.com/
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CROWN PLAZA HOTEL

www.cpankara.com.tr 
Konya Devlet Yolu Caddesi Ankamall Alışveriş Merkezi-Akköprü  Ankara, 06330 Turkey

Tel: (0312) 303 00 00  Faks: (0312) 303 00 03

DOĞA RESİDENCE HOTEL

www.dogaresidence.com 
Ataç Sokak No: 11 06410 Kızılay ANKARA  Tel: (0312) 435 83 33 (pbx)  Faks: (0312) 431 20 60 

Tek Kişilik Oda + Kahvaltı : 100,00 TL 
Çift Kişilik Oda + Kahvaltı : 130,00 TL

Kongrenin yapılacağı yere ulaşım: 
Metro Sıhhiye istasyonunda binip, Akköprü istasyonunda inerek 7 dakika içinde ulaşılabilir.

GÜR KENT HOTEL

www.gurkenthotel.com 
Mithatpaşa Cad. No:4 06410 Yenişehir - Ankara  Tel : (0312) 435 50 50 (pbx 24 hat)

Tek Kişilik Oda + Kahvaltı :  85,00 TL 
Çift Kişilik Oda + Kahvaltı : 120,00 TL
Suit Oda + Kahvaltı                : 180,00 TL

Kongrenin yapılacağı yere ulaşım: 
Metro Sıhhiye istasyonunda binip, Akköprü istasyonunda inerek 7 dakika içinde ulaşılabilir.

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ UYGULAMA OTELİ

www.otmlankara.k12.tr 
Bahriye Üçok Caddesi No:2 Beşevler/ANKARA

Tel: (0312) 212 43 60 - 212 66 27-28-29   Faks: (0312)222 17 41

2 ya da 3 kişilik odalarda kişi başı ücreti 35 TL (kahvaltı hariç)
Odalarda TV, Minibar, Banyo, WC bulunmaktadır.  Kahvaltı ücreti: 5 TL  

Pansiyon odaları, kişi başı 18 TL.  WC-Banyo ortak alanda var, odalarda mevcut değil.

Kongrenin yapılacağı yere ulaşım: 
3 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra Konya yolundan geçen Ulus dolmuşlarıyla 3 dakikada ulaşılabilir.

Üç Otelde Kongre konaklamalarına yönelik olarak katılımcılara özel fiyatlar uygulanacaktır.

NOT: Kongre ücretine konaklama ücreti dahil değildir. Konaklayacak olan katılımcılarımız otellerle rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.
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