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BASIN BÜLTENİ: 

YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile PDRsaglik İşbirliği İle  

Hazırlanan 

AİLE DANIŞMANLIĞI 

Sertifikalı Eğitim Programı 

23 EYLÜL 2017 DERSLER BAŞLIYOR   

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 

2012 tarihli sayısında yayımlandı. Psikoloji, Sosyoloji, 

Çocuk Gelişimi gibi farklı dallardan mezunlara da aile 

danışmanı olma yolu açan yönetmeliğe göre 300 saati 

teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon 

olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim süresi 

yönetmelikle belirlenmiştir. 

YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve 

PDRsaglik işbirliği ile açılan Aile Danışmanlığı Sertifika 

programı Üniversitenin 2400 kişiden oluşan güçlü kadrosu 

ve alt yapısı ile yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanan 

program, alanında en iddialı program içeriğine sahip.   

Avrupa ve Amerika’da doktora ve yüksek lisans seviyesinde birçok üniversitede Aile 

Danışmanlığı dengi ve benzeri birçok farklı programlar mevcuttur. Bakanlığımız 

öncülüğünde Aile danışmanlığı ülkemizde yeni bir meslek dalı olarak hızla gelişmekte. Aile 

hekimliği gibi kısa sürede bu mesleğinde yaygınlaşacağına inanıyoruz.Kademe kademe yurt 

geneline yaygınlaşacak olan Aile Danışmanlığı mesleği ile gençlere yeni bir kariyer 

alternatifi sunulmaktadır. Atanamayan öğretmenlere ve mesleğini değiştirmek isteyenlere 

yeni bir  iş alanı açılmakta. Bu konuda görev almak ve gelişime öncülük etmek isteyen 

arkadaşların YILDIZ TEKNİK Üniversitesi öncülüğünde organize edilen sertifika 

programına katılmaları geleceğe ait en güzel yatırımdır. YILDIZ TEKNİK Üniversitesinin 

eğitimdeki öncü rolü ile sektöre alanında başarı uzmanlar yetiştirmeye güçlü kadrosu ile 

hazır. Eğitim sürecinin başarılı şekilde yürütülmesi için gereken her türlü hazırlık 

tamamlanmıştır. 

Başarılar dileği ile,  

Prof.Dr.M.Engin Deniz 

 

 

 

 



 

İSTANBUL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ   
    AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI 

 

 
23.9.2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ                                             Prof.Dr.M.Engin Deniz  Modul-1 

24.9.2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ      -2                                       Prof.Dr.M.Engin Deniz  Modul-1 

    30.9.2017 DANIŞMA PSİKOLOJİSİ KURAMLARI  Prof.Dr.M.Engin Deniz  Modul-2 

1.10.2017 DANIŞMA PSİKOLOJİSİ KURAMLARI-2  Prof.Dr.M.Engin Deniz  Modul-2 

    7.10.2017 Danışmanlığın Doğası  Doç.Dr.Ali Eryılmaz  Modul 3 

8.10.2017 Terapötik Beceriler ve Koşullar  Doç.Dr.Ali Eryılmaz  Modul 3 

    14.10.2017 Aile DanışmanlığıTeknikleri ve Kuramları  Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 4 

15.10.2017 
Aile Danışmanlığı Teknikleri ile  Kuramları ( Süpervizyon 
Ödevleri) 

Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 4 

    21.10.2017 Poizitif Psikoloji Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 5 

22.10.2017 Pozitif Psikoloji  Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 5 

    28.10.2017 Ergen Dönem Cinsellik Dr.Serdar Ay Modul 6 

29.10.2017 Evlil Çiftler İçin Cinsellik ve Yaşlılık Dönemi Cinsellik Dr.Serdar Ay Modul 6 

    4.11.2017 Pozitif Psikoterapiler Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 7 

5.11.2017 Pozitif Psikoterapiler Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 7 

    11.11.2017 İnsan İlişkileri: Ailede Doyum Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 8 

12.11.2017 İnsan İlişkileri: Ailede Çatışma  Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 8 

    18.11.2017 Aile Sağlığı  Mucize Sarıhan Modul 9 

19.11.2017 Aile Sağlığı  Mucize Sarıhan Modul 9 

    25.11.2017 BPD Psikolojik Sorunlar ve Müdahaleleri   Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 10 

26.11.2017 BPD Psikolojik Sorunlar ve Müdahaleleri   Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 10 

    2.12.2017 BPD Psikolojik Sorunlar ve Müdahaleleri   Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 11 

3.12.2017 BPD Psikolojik Sorunlar ve Müdahaleleri  Doç.Dr.Ali Eryılmaz Modul 11 

 

 

 

 

  9.12.2017 Kriminal Ailelerde Aile Danışmanlığı Oben Sudutemiz Modul 12 

10.12.2017 Aile Danışmanlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları Oben Sudutemiz Modul 12 

    16.12.2017 Aile Arabuluculugu  Oben Sudutemiz Modul 13 

17.12.2017 Aile Hukuku Oben Sudutemiz Modul 13 

    23.12.2017 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Genogram) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 14 

23.12.2017 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (İlişki Deneyleri) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 14 



24.12.2017 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( Döngüsel Sorgulama ) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 14 

24.12.2017 
Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Paradokslar, Karşıt 
Paradokslar) 

Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 14 

    6.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( Yeniden Çerçeveleme) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 15 

6.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Pozitif Çağrışım) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 15 

7.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Tarafsızlık) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 15 

7.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Ritüeller) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 15 

    13.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Bölünmüş Ekip Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 16 

13.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.vizyon (Hipotez Oluşturma) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 16 

14.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon  (Benliğin Farklılaşması) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 16 

14.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Yaşam Çizgisi) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 16 

    20.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( Mizah) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 18 

20.1.2018 
Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( Derecelendirme Sorular 
) 

Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 18 

21.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( Mucize Sorular ) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 18 

21.1.2018 
Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Sokrates Sorgulama 

Sorular ) 
Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 18 

    27.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (METFORLAR) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 19 

27.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( Yaşam Döngüsü) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 19 

28.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon ( İpler) Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 19 

28.1.2018 Aile Danış. Teknik.ile S.Vizyon (Dokunma Yard. Doç. Abdullah MERT   Modul 19 

450 Saat 300 Saat Teorik +150 Saat Uygulama (30 Saat Supervizyon) 
 

 

    

  

 Web:  www.pdrsaglik.com      

 Email: pdrsaglik@gmail.com 

 Kayıt Ücreti: 2750 Peşin Ödeme , 3.000TL Taksitli Ödeme Fiyatıdır 

 TEL : 0 (212) 217 33 67- 68                                      GSM: 0532 171 9712 ve 13 

 Derslik:  Çatı Restaurant  B Blok 501    

 

 

 

 

 

 

http://www.pdrsaglik.com/
mailto:pdrsaglik@gmail.com


AKADEMİK KADRO VE YAYINLAR 
  

 

Prof.Dr.M. Engin Deniz: 
Prof. Dr. Mehmet Engiz Deniz 1971 yılında İskilip’te doğdu. İlk ve Orta 
öğrenimini İskilip’te tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Lisans programını 1994 yılında tamamladı. Aynı 
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim 
Dalında 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktorasını tamamlamıştır. 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında 2006 yılında Doçent olmuştur. 

Yazarın, ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, 
ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Tamamlanmış iki adet TÜBİTAK bir adet 
AB projesi de bulunan yazar İspanya Eğitim Bakanlığına ait CISC birimi tarafından yapılan çalışmada Ülkemizin 
en başarılı 2000 bilim insanı listesinde 531. sırada yer almıştır. Eğitim ve Bilim Dergisi ve İlköğretim Online 
(Elementary Online) Dergisi alan editörlükleri ve pek çok ulusal ve uluslararası derginin bilim ve hakem 
kurulunda yer almaktadır. Yazarın Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri Geliştirme Programı Kitabı, Eğitim 
Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Sınıf Yönetimi kitaplarında 
Editörlük ve bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Akademik yaşamına Niğde Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi 
olarak başlayan yazar Selçuk Üniversitesi, Konya Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görev 
yapmış halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda 2012-2015 yılları arasında Düzce 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 
 
 

 

 
 
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik 
 

 
 

Eğitim Psikolojisi 
 

 
Riskli Gruplar İçin Yaşam 

Becerileri Geliştirme Programı 
 

 

 

Erken 
Çocukluk Döneminde Gelişim 

 

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik 
 

http://www.pegem.net/kitabevi/212605-Psikolojik-Danisma-ve-Rehberlik-kitabi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/212583-Egitim-Psikolojisi-kitabi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/188034-Riskli-Gruplar-Icin-Yasam-Becerileri-Gelistirme-Programi-kitabi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/188034-Riskli-Gruplar-Icin-Yasam-Becerileri-Gelistirme-Programi-kitabi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/136494-Erken-Cocukluk-Doneminde-Gelisim-kitabi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/136494-Erken-Cocukluk-Doneminde-Gelisim-kitabi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/8396-Psikolojik-Danisma-ve-Rehberlik-kitabi.aspx
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Doç.Dr.Ali Eryılmaz: 

 

   

 

 

Psikolojik Sorunlara Müdahale Ve Kendi Kendine Yardım Kitabı – 

Doç.Dr.Ali Eryılmaz: Psikolojik danışma sürecinde, danışmanların 

etkili birer yardım sunan bireyler olmaları için pek çok beceriye sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu becerilerden biri de müdahale 

becerileridir. Türkiye'de psikolojik danışmanlık ve rehberlik mesleği 

gelişimini sürdürmektedir. Bu süreçte çeviri kaynaklara sıklıkla 

başvurulduğu görülmektedir. Öte yandan, yerel ve kültürümüzden 

örneklerle yazılmış kitapların sayısı çok azdır. Bu noktada, bireysel 

psikolojik danışma sürecinde sık karşılaşılan psikolojik sorunlara 

yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel bilgileri temel alarak 

hazırlanmış bir müdahale kitabına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı 

karşılamak amacıyla bu kitabın yazılmasına karar verilmiştir. Bu 

ihtiyaçtan yola çıkarak bireyle psikolojik danışmada sık karşılaşılan 

psikolojik sorunlara yönelik bir kitap yazmaya karar verdim. Bu  

 

noktada kitabın hazırlanmasında; kendi psikolojik danışma deneyimlerim, öğrencilerimin psikolojik danışma 

deneyimleri, kuramsal bilgiler ve araştırma temelli bilgiler esas alınmıştır. Bu doğrultuda kitapta; ilk olarak her bir 

psikolojik soruna yönelik tanımlamaların yapılması, nedenleri ve müdahalesi şeklinde bir bölüm oluşturulmuştur. 

İkinci olarak, ilgili her bir soruna danışma örnekleri verilmiştir. Üçüncü olarak ilgili her bir sorunda psikolojik 

danışma yapacak bireylere kolaylık olsun diye on oturumluk yapılandırılmış danışma oturumlarına ve 

etkinliklerine yer verilmiştir. Bu kitaptan psikolojik yardım sunan pek çok meslek elemanı faydalanabilir. Bunlara; 

psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatrlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikiyatri hemşireleri örnek 

olarak verilebilir. Kitap, ayrıca psikolojik danışma kitapları içinde ana kitap ya da yardımcı kitap olarak da 

kullanılabilir. Ayrıca psikolojik yardım sunmayı amaçlayan meslek elemanlarının yetiştirilmesinde de kaynak 

olarak kullanılabilir. Tüm bunların yanında, bu kitapta anılan alanlarda sorunları olan bireyler de “kendi kendine 

yardım” bağlamında faydalanabilirler. 



 

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Mert 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE PDRSAGLİK 
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 

 
Aile Danışmanlığı Nedir? 
Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte 
çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde 
gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına 
bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert 
hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.  
 

 
Aile Danışmanlığının İşlevi 
Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. 
Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. 
Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi - işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, 
açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini 
ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç 
duyabilmektedirler. 
Aile Danışmanlığının Amacı Nedir? 
Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi 
etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine 
destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı 
sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek 
sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. 
Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde 
ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve 
boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden 
daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. 
Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim 
sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile 
bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine 
duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. 
 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışmanlığı görev ve yetkilerini aşağıdaki gibi 
belirlemiştir; 
a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve 
yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler 
arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir 
biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal yapılarını tehdit eden 
sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak, 
b) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik diğer ruh sağlığı ve hastalıklarına hizmet veren 
kurum ve kuruluşlara yönlendirmek, 



c) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide 
bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak 
bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler 
sunmak, 
ç) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak, 
 d) Aile üyeleri arasındaki çatışmayı yönlendirmek, çatışmanın temelini öğrenmek için çeşitli 
tekniklerden faydalanmak,  
e) Aile üyelerinin savunma mekanizmalarından kurtulmalarına yardımcı olmak,  
f) Yorumlama ve yüzleştirme gibi tekniklerle aile üyelerinin olumsuz duygulardan kurtulmaları için 
yardımcı olmak,  
g) Aile üyeleri arasında etkileşim kalıplarının gelişmesi için yardımda bulunmak, 
ğ) Aile üyelerinin birbirine karşı olumsuz duygu ve düşüncelerini gidermeye çalışmak, 
h) Aile üyeleri arasındaki gizli çatışma odaklarını belirleyerek, etkileşim sürecine akılcılık 
kazandırmaya çalışmak. 
ı) Aile üyeleri arasındaki rol ilişkilerini yeniden düzenlemek. 
i) Ailenin bozulan psiko-sosyal yapısının yeniden onarılması için katalizör ve sentezci rolü 
oynamak. Danışma amacına ulaştıktan ve aile dengesini yeniden kurduktan sonra danışmayı 
sonlandırmak. 
j) Aile kurma niyetinde olan bireylere danışma ve rehberlik hizmetleri vermek. 
k) Boşanmış bireylere çocukların bu durumdan menfi etkilenmemesi için önleyici hizmet vermek. 
l) Tek ebeveynli ailelere danışma destek hizmeti vermek. 
 
Kimler Aile Danışmanı Olabilir? 

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl 
eğitim görüp mezun olmuş katılımcılarımız 'Aile Danışmanı' unvanına sahip olurlar.  

 Sosyal Hizmet 

 Sosyoloji 

 Hemşirelik 

 Psikoloji 

 PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 

 Tıp 

 Çocuk Gelişimi 

 

 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve yüz elli saati 
süpervizyonla uygulamalı olmak üzere toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir 
eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve sertifikaya sahip olanlar aile danışmanı olabilir.  
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde 
yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve 
psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde 
çalışmak için sertifika istenmez. 



Meslek Elemanı Başvuru Koşulları 

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en 
az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim 
programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir. 
Meslek Elamanı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl eğitim 
görüp mezun olmuş katılımcılarımız 'Meslek Elemanı' unvanına sahip olurlar.  

 Aile ve Tüketici Bilimleri 

 Sosyal Hizmet 

 Sosyoloji 

 Hemşirelik 

 Psikoloji 

 PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 

 Tıp 

 Çocuk Gelişimi 

 Okul Öncesi Öğretmenliği 
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YÖNETMELİK 

 

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM  

VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA  

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu 

kurum ve kuruluşlarınca açılan aile danışma merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, 

ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarınca açılan aile danışma merkezlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 34 ve 35 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (ı) bentleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Açılış izin belgesi: Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair 

il müdürlüğü tarafından düzenlenen ve valilik tarafından onaylanan belgeyi, 

b) Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Yönetmelikte 

belirtilen eğitimi tamamlamış personeli, 

c) Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile 

sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola 

çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel 

teknik ve stratejileri içeren hizmeti, 

ç) Aile danışma merkezi: Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, 

kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, 



eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren kuruluşları, 

d) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını, 

e) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, 

f) Denetim ve inceleme ekibi: Aile Danışma Merkezlerine açılış izni verilmesinde bu 

Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının, açılış izni verildikten sonra ise faaliyetlerinin bu 

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının gerektiğinde incelenmesi ile 

bunların açılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak 

üzere İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekibi, 

g) Genel Müdür: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürünü, 

ğ) Genel Müdürlük: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

h) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, 

ı) Kamu kurum ve kuruluşları: Bakanlık dışında kalan ve kendi kuruluş kanunlarına göre, Aile 

Danışma Merkezi açma ve bu hizmeti sunma konusunda görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve 

kuruluşlarını, 

i) Kurucu: Aile Danışma Merkezi faaliyeti göstermek üzere açılış izin belgesi alan gerçek kişi, 

kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini, 

j) Merkez: Aile Danışma Merkezini, 

k) Merkez Müdürü: Merkezin idari, mali ve teknik tüm işleri ile hizmet sunumundan birinci 

derecede sorumlu kişiyi, 

l) Meslek Elemanı: Merkezde bu Yönetmelik kapsamında belirtilen nitelikleri taşıyan ve hizmetleri 

yürüten personeli, 

m) Süpervizyon: Bireyler ve ailelerle uygulama yapan aile danışmanı ve meslek elemanlarının 

uygulamalarını ve mesleki müdahalelerini daha deneyimli bir aile danışmanı ile işbirliği içinde yönetme 

sürecini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Açılışı, Devir, Nakil, Personel Değişikliği, Denetim ve İnceleme Ekibi 

Açılış başvurusu 

MADDE 5 – (1) Merkez açmak isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kendi kuruluş 

kanunlarında merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte istenen belgeleri 

iki nüsha halinde hazırlayarak yazılı olarak il müdürlüğüne başvurur. 

Açılış başvurusunda istenecek belgeler 

MADDE 6 – (1) Kurucu olacak gerçek kişiden, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden aşağıdaki 

bilgi ve belgeler istenir: 

a) Gerçek kişi için T.C. kimlik numarası beyanı, özel hukuk tüzel kişisi için vergi kimlik numarası 

beyanı, 

b) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası, 

c) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, merkez müdürü yerine kimin vekalet 

edeceği, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek 

elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve 

belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi, 

ç) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar 

arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belgenin aslı veya idarece 

onaylı örneği ve karar örneği, 

d) Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek yönetim kurulu 

üyesi veya vakıf mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge 

ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge, 

e) Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının 

faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, kayıtlı olduğu ticaret sicil 

memurluğunun adının beyanı (şirketin kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 

tarihinden önce yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği) vergi kimlik 

numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesinin adının beyanı ve imza sirküleri, 

f) Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin 

belge, 

g) Gerçek kişi için adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan. 

(2) Merkezde çalışacak merkez müdürü için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) T.C. kimlik numarası beyanı, 

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan, 

c) Kurucu ile merkez müdürünün aynı kişi olmaması halinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümlerine uygun olarak kurucu ile merkez müdürü arasında düzenlenmiş iş sözleşmesi. 

(3) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) T.C. kimlik numarası beyanı, 

b) Kurucu ile personel arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş iş sözleşmesi, 

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı üzerine il müdürlüğünce onaylanan örneği, 

ç) Merkezde çalışacak aile danışmanı ve meslek elemanlarının, 14 ve 15 inci maddelerdeki 



nitelikleri taşıdığını gösterir belgenin aslının ibrazı üzerine il müdürlüğünce onaylanan örneği, 

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan, 

e) Çalışacak kişinin yabancı uyruklu olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 

alınan çalışma izni belgesi ile pasaport örneği. 

(4) Merkezin hizmet vereceği binaya ait aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği, 

b) İskân raporu örneği, 

c) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete 

açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut 

yöneticilerinden alınacak izin belgesi, 

ç) Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki, 

d) Yangın güvenliği yönünden yeterli olduğuna ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor, 

e) Binada ve merkezde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak önlemlerin alındığına ilişkin 

kurucunun ayrıntılı yazılı beyanı, 

f) Deprem güvenliği yönünden ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak rapor. 

Kurucu ve sorumlu müdürde aranan genel şartlar 

MADDE 7 – (1) Kurucu olacak gerçek kişide ve merkez müdürü olacak kişilerde aşağıdaki şartlar 

aranır: 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

Açılış izni 

MADDE 8 – (1) İl müdürlüğü başvuru dosyasını beş gün içinde inceler. Dosyada eksiklik veya 

uygunsuzluk bulunması halinde durum ilgiliye tebliğ edilir. 

(2) Başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde dosya, denetim ve inceleme ekibine havale 

edilir. Merkez, denetim ve inceleme ekibi tarafından dosyanın havalesinden itibaren on gün içinde yerinde 

incelenir ve rapor düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir. 

(3) Yapılan inceleme sonucunda açılmasında bir sakınca bulunmayan merkeze, il müdürlüğünün 

teklifi valiliğin onayı ile ek-1’de yer alan açılış izin belgesi; merkez müdürü adına ek-2’de yer alan 

sorumlu müdürlük belgesi düzenlenir. Açılış izin belgesinin ve sorumlu müdürlük belgesinin birer örneği 

bilgi için Genel Müdürlüğe ve ilgili defterdarlığa gönderilir. 

(4) Merkezde yapılan incelemede eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda bunların 

tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporu sonucu, başvuru sahibine yazılı 

olarak bildirilir. Eksikliğin veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, il müdürlüğüne 

yazılı olarak bildirilmesinden itibaren birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Devir, nakil ve personel değişikliği 

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki hallerde aranan belgeler iki nüsha olarak hazırlanır ve il müdürlüğüne 

teslim edilir: 

a) Merkezin bir başka kişi ya da kuruluşa devri halinde, özel hukuk tüzel kişileri için 6 ncı 

maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen belgelerle birlikte durumlarına göre (ç), (d) veya (e) 

bentlerinde belirtilen belgeler; gerçek kişiler için (a) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler, 

b) Merkezin hizmet binasının değişikliği halinde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 

belgeler, 

c) Merkez personelinden birinin ayrılması halinde, merkez müdürünce en geç beş işgünü içinde il 

müdürlüğüne durum bildirilir ve otuz gün içinde yeni alınacak personel için 6 ncı maddenin üçüncü 

fıkrasında belirtilen belgeler. 

(2) Devir ve nakil durumunda 8 inci maddeye göre açılış izin onay belgesi yenilenir. 

Merkez müdürüne vekâlet ve merkez müdürünün görevden ayrılması 

MADDE 10 – (1) Merkez müdürünün izinli/sağlık izinli olacağı ya da görevden ayrılacağı 

durumlarda yerine vekâlet edecek meslek elemanı veya aile danışmanı başvuru sırasında verilen iç hizmet 

yönergesinde belirtilir. 

(2) Merkez müdürünün görevden ayrılması halinde en geç on beş iş günü içinde yeni merkez 

müdürü görevlendirilir ve yeni merkez müdürü için 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler il 

müdürlüğüne teslim edilir. 

Denetim ve inceleme ekibi 

MADDE 11 – (1) Denetim ve inceleme ekibi; il müdür yardımcısı başkanlığında, psikoloji, 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, hemşirelik, tıp, 

öğretmenlik alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış personel arasından 

seçilecek üç kişiden oluşur. 

(2) Denetim ve inceleme ekibinde yer alan üyelerin,  inceleme ve denetimi yapılacak merkezin 



kurucu ve diğer çalışanları ile üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik 

bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlığı ilişkisinin olmaması gerekir. 

(3) Denetim ve inceleme ekibi, onayda belirtilen üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Denetim ve 

inceleme ekibinin kararları, tutanak haline getirilir ve üyelerce imzalanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Çalışanları, Çalışanların Eğitimi, Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Merkez çalışanları 

MADDE 12 – (1) Merkez açılabilmesi için, farklı lisans programlarından mezun en az bir aile 

danışmanı ve bir meslek elemanı ile büro, teknik ve temizlik işlerini yürütecek en az bir personelin 

bulunması gerekir. 

(2) Merkezler, ihtiyaç durumuna göre zorunlu personele ek olarak sağlık, hukuk ve benzeri 

konularda danışmanlık hizmetlerini yürütecek personel çalıştırabilir veya bu konularda hizmet satın 

alabilirler. 

(3) İl müdürlüğünce onaylanan aile danışmanı dışında, herhangi bir kişi aile danışmanı olarak 

çalıştırılamaz. 

Merkez müdürü 

MADDE 13 – (1) Merkezlerde bu maddede tanımlanan görevleri yapmak üzere tam zamanlı olarak 

çalışan bir merkez müdürü bulunur. Bu kişiler merkez dışında başka bir yerde herhangi bir unvan ya da 

sıfatla çalışamazlar. Merkez müdürleri meslek elemanlarından veya aile danışmanları arasından 

görevlendirilir. 

(2) Merkez müdürünün görevleri: 

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek, 

b) Merkezde sunulacak tüm hizmetlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini 

sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek, 

c) Merkezde sunulacak tüm hizmetleri planlayarak çalışmaları düzenlemek, 

ç) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak, 

d) Şirket ortaklarında ve personele ilişkin değişiklikleri on beş gün içinde il müdürlüğüne 

bildirmek, 

e) Merkezin personele ilişkin işlemleri ile idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat 

doğrultusunda yürütmek, 

f) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmaları yapmak. 

(3) Merkez müdürü, görevinden ayrılmak istediğinde veya kurucu tarafından iş akdinin 

feshedilmesi istenildiğinde fesihten önceki on gün içinde bu durum yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. 

Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri 

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, 

hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az 

üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam 

dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra 

sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir. 

(2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk 

gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora 

eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için 

sertifika istenmez. 

(3) Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen 

kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar. 

(4) Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı sertifika programı eğitimini yürütecek 

kurum ve kuruluşlarda görev alacak eğiticilerde ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile 

danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış olmak ya da aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya 

doktora programlarında eğiticilik yapmış olma şartı aranır. 

Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri 

MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 

sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, 

psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır. 

(2) Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun 

görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim 

programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir. 

(3) Psikoloji, tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi 

öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik lisans programını tamamladıktan sonra bu 

alanların birinde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar meslek elemanı sayılır ve ayrıca 

bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez. 

(4) Yükseköğretim kurumları dışında meslek elemanı eğitimi sertifika programı açmak isteyen 

kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar. 

(5) Aile danışmanı niteliklerini haiz olanlar meslek elemanı niteliklerini haiz sayılır. 



Aile danışmanının görevleri 

MADDE 16 – (1) Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini 

ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler 

arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir 

biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden 

sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile 

çalışmak, 

b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide 

bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, 

çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak, 

c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak, 

ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek, 

d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, 

çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, 

e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk 

hizmetleri planlamak ve uygulamak, 

f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası 

uyum programları planlamak ve uygulamak, 

g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek, 

ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek, 

h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren 

kurum ve kuruluşlara yönlendirmek. 

Meslek elemanlarının görevleri 

MADDE 17 – (1) Meslek elemanları mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaları yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

(2) Meslek elemanlarının ortak görevleri şunlardır: 

a) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik 

hizmetleri organize etmek, 

b) Merkezde yapılacak çalışmaları planlamak, 

c) Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları gizlilik esasına göre düzenli olarak tutmak, 

değerlendirmek ve saklamak, 

ç) Görevlerini diğer meslek elemanları ile ekip çalışması ve süpervizyon esasına göre yürütmek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Fiziki Özellikleri, Çalışma Saatleri, Dış Tabela ve Tanıtımı 

Fiziki özellikler 

MADDE 18 – (1) Merkezde aşağıda belirtilen bölümler bulunur: 

a) Bekleme salonu: Seans ücretlerini gösteren belge, merkezin açılış onayı ile il müdürlüğünün 

telefon numaralarını gösteren belge, merkezin bekleme salonunun duvarlarında kolayca okunabilecek 

konumda asılı olur. 

b) Görüşme odası: Merkezde en az iki görüşme odası bulunur, bu odaların bekleme odasına bitişik 

olmaması ya da ses yalıtımının yapılmış olması zorunludur. 

c) Merkezde yönetici odası, çocuk odası, eğitim-toplantı salonu, tuvalet, mutfak, depo, arşiv ve 

benzeri bölümler bulunur. 

Çalışma saatleri 

MADDE 19 – (1) Merkezlerin çalışma gün ve saatleri iç hizmet yönergesinde belirtilen şekilde 

uygulanır. 

Dış tabela ve merkezin tanıtımı 

MADDE 20 – (1) Merkezlerin tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, açılış izni 

belgesinde kayıtlı merkez ismi dışında başka bir isim kullanılamaz. Merkezlerin tabelalarında, basılı ve 

elektronik ortam materyallerinde aynı yazı karakterinde olmak şartıyla "özel" ibaresinden sonra açılış izni 

belgesinde belirtilen kuruluş ismi yazılır. "Özel" ibaresi, merkezin isminde kullanılan yazı ile aynı ebat, 

punto ve karakterde olur. 

(2) Merkezler; açılışı, hizmet alanları ve sundukları hizmetler ile ilgili konularda toplumu 

bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ayrıca aileleri ve bireyleri koruyucu, önleyici 

ve geliştirici nitelikte bilgilendirme  yapabilir. Ancak merkezler, mesleki etik kurallarına aykırı, insanları 

yanıltan, yanlış yönlendiren, talep oluşturmaya yönelik doğruluğu bilimsel olarak doğrulanmamış veya 

yerleşik metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapamazlar ve diğer merkezler aleyhine 

haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunamazlar. 

 

 

 

 

 



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sunulacak Hizmetler, Ücret Tespiti 

Sunulacak hizmetler 

MADDE 21 – (1) Merkezde ailelere yönelik psiko-sosyal hizmetler ile aile danışmanlığı 

hizmetlerinin yanı sıra, görev alanıyla ilgili ücretsiz ve katılımı serbest olan seminer, konferans ve benzeri 

programları farklı aylarda yılda en az dört kez düzenlemek zorundadır. Ayrıca aile haftası gibi hizmet 

alanı ile ilgili özel gün kutlamalarına uyumlu programlar düzenlerler. 

(2) Ücretsiz programlar, her yıl Ocak ayında merkez tarafından planlanarak hangi gün veya 

günlerde yapılacağı Şubat ayı sonuna kadar il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Program tarihinde bir 

değişiklik yapılması halinde durum il müdürlüğüne on beş gün önceden yazılı olarak bildirilir. 

(3) Ücretsiz düzenlenecek programlarda, uygun olması halinde mekân tahsisi konusunda il 

müdürlüğünün imkânlarından faydalanılabilir. 

Ücret tespiti 

MADDE 22 – (1) Merkezde uygulanacak ilk görüşme ve seans ücretleri aşağıda belirtilen esaslara 

göre belirlenir: 

a) Merkezde uygulanacak aile ve bireylere yönelik psiko-sosyal hizmetler ve aile danışmanlığında 

ilk görüşme ve seans ücretleri her mali yılın sonunda bir sonraki yıl için il düzeyinde kurulacak ücret tespit 

komisyonunca belirlenir. 

b) Ücret tespit komisyonu, il müdürü veya il müdür yardımcısının başkanlığında, defterdarlık, il 

ticaret odası, büyükşehir olan illerde büyükşehir belediye başkanlığı, büyükşehir olmayan illerde ise il 

belediye başkanlığı ve il sağlık müdürlüğü temsilcileri ile olması halinde o ildeki merkezlerin içinden il 

müdürlüğü tarafından seçilen en fazla üç temsilciden oluşur. 

c) Ücret tespit komisyonu, başkan dâhil en az beş üye ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. 

ç) Komisyonda belirlenen ücret tarifesi, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Belirlenen tarife, 

mali yılbaşından itibaren uygulanır. 

Ücret belgesi verme zorunluluğu 

MADDE 23 – (1) Alınan ücret karşılığında hizmet alanlara, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince düzenlenmiş belge verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hususlar, Denetim ve Kapatma 

Diğer hususlar 

MADDE 24 – (1) Merkez kurucuları ile sorumlu müdürleri, aşağıda belirtilen hususlara uyarlar: 

a) Merkezler açılış izin belgesi almadan faaliyet gösteremezler. 

b) Açılış izin belgesine esas merkez binası haricinde, tamamen veya kısmen başka bir yer, aile 

danışma merkezi veya şubesi olarak kullanılamaz. 

c) Açılış izin belgesine esas merkezde kurucu ile iş sözleşmesi imzalamayan meslek elemanı, izin 

alınmamış stajyer öğrenci ve bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan personel 

çalıştırılamaz. 

ç) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan merkezlerde bu Yönetmelik kapsamında yer almayan 

tüzel kişiliğe ait diğer faaliyetler yapılamaz. 

d) Meslek elemanları mesleki formasyonu kapsamında sunduğu hizmetler dışında,  profesyonel 

sağlık görevlileri gibi hizmet sunumu yapamaz. Bu tür hizmet sunumundan doğan neticelerden kendisi ile 

birlikte, sorumlu müdür ve kurucu sorumludur. 

e) Merkezde herhangi bir danışmanlık faaliyeti, yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılamaz. 

Denetim 

MADDE 25 – (1) Merkezler, 11 inci maddede yer alan denetim ve inceleme ekibi tarafından 

denetlenir. Şikâyet, soruşturma veya Bakanlık tarafından yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak 

üzere, olağan denetimler il müdürlüğünün planlaması ile denetim ve inceleme ekibi tarafından yılda en az 

bir kez yapılır. 

(2) Denetimlerde ek-3’te yer alan denetim formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, 

müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Merkezdeki teftiş ve denetim defterine de gerekli kayıtlar 

düşülür. 

(3) İl müdürlüğü, bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların denetim 

formunda gösterilen süreler zarfında giderilmesini, merkezin sorumlu müdürüne yazılı olarak bildirir. 

Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin ve devam 

ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirtilenlere göre işlem yapılır ve merkez müdürüne yazılı 

olarak bildirilir. 

(4) Merkezde, denetim formundaki birden çok eksikliğin veya uygunsuzluğun bulunduğu aynı 

denetim sırasında tespit edilirse bunların giderilmesi için tanınacak süre ile giderilmediğinde uygulanacak 

faaliyet durdurma süresi denetim formunda gösterilen en uzun süredir. 

Merkezin kapatılması 

MADDE 26 – (1) Merkezlerin kapatılmasında ek-3 denetim formundaki esaslar uygulanır. 

Merkezin kapatılması,  il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleştirilir. Kapatılan merkezler 



sosyal güvenlik il müdürlüğüne, defterdarlığa ve Bakanlığa bildirilir. 

(2) Merkezin kapatılması için kurucu tarafından bir dilekçe ile başvurulması halinde il 

müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile kapatılır ve bu durum en geç on gün içinde Bakanlığa bildirilir. 

(3) Kurucu, açılışta kendisine verilen ek-1’de yer alan açılış izin belgesi ile merkez müdürü adına 

ek-2’de yer alan sorumlu müdürlük belgesinin aslını on beş gün içinde il müdürlüğüne teslim etmek 

zorundadır. 

(4) Kapatılan merkezlerin yeniden açılmak istenmesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeni 

açılış işlemi yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hizmet teşekkür belgesi 

MADDE 27 –  (1) Bir takvim yılı içinde merkeze yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve 

olağanüstü denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin veya 

herhangi bir eksikliğin olmadığının tespit olunması kaydıyla, başarılı çalışmaları bulunan merkeze, başarılı 

çalışmalarını teşvik amacıyla valiliğin teklifi ile Bakanlıkça hizmet teşekkür belgesi verilebilir. 

Kayıt ve arşiv 

MADDE 28 – (1) Merkeze başvuran kişiler için kayıt yapılması ve dosya açılması zorunludur. 

(2) Merkezlerde tutulan kişisel bilgi, belge ve raporlar en az beş yıl saklanır. 

Gizlilik ilkesi 

MADDE 29 – (1) Merkezlerde tutulan kişisel bilgi, belge ve raporlar ile merkezden hizmet alan 

kişilerin kimlik bilgileri ile yaşadıkları sorunlar ve öngörülen mesleki çalışmalarla ilgili bilgiler gizlilik 

ilkesine uygun olarak saklanır ve açıklanamaz. Konu ile ilgili genel hükümler saklıdır. Kayıt sisteminde ve 

mesleki yönlendirme çalışmalarında gizlilik ilkesine uyulur. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 30 – (1)  25/2/2009 tarihli ve 27152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gerçek Kişiler ve 

Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri 

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Daha önce açılmış merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. 

(2) Daha önce aile danışmanlığı ve meslek elemanlığı sertifikası olanlar, bu Yönetmelikte 

öngörülen eğitim sürelerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde tamamlar. 

Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

 
 
 

AİLE DANIŞMANLIĞI VE AMAÇLARI 
 
 
 
 

 
 
 

Aile Danışmanlığı Nedir? 
 
Aile danışmanlığı, Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde verilen danışmanlık hizmetine denir. Aile 
danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve 



aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı 
olmaktadır. Aile danışmanlığı, incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile 
olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla 
ilgili olabilir. 

Aile danışmanlığında kişiler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken 
danışman, kişilerden her birinin; 

 Diğerlerini saygı ile dinlemesine,  
 Diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına, 
 Soruna yönelik olarak konuşmasına, 
 Diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine, 
 Diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına, 
 Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine, 
 Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur. 

Aile danışmanlığının (aile danışmanlık) inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki 
ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya 
çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. 
 
 
Aile Danışmanlığının Hizmet Alanları Nelerdir? 
 

 Anne - baba ilişki ve iletişim problemleri, 
 Anne - baba ile çocuk ilişkileri. 
 Çatışmalar, 
 Boşanma süreçleri, 
 Flört ve aldatma problemleri. 

Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne 
bir bütün olarak yaklaşmasıdır. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de 
kolaylaştırmaktadır. 

Aile danışmanlığı yaklaşımında bireyin sorunu, içinde bulunduğu aile sisteminden yola çıkılarak 
değerlendirilir. Birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile sisteminin sorunu tespit edilir. 

Bireysel terapide sadece “sorunlu” olduğu düşünülen ya da problem yaşayan birey üzerine yoğunlaşılır. 
Terapi, sorunu olan birey ve terapisti arasındaki etkileşimle yürütülür. Hedef bireyin değişimidir. Bireyin 
çevresinin değişimi ise bireyin değişimi ile gerçekleşir. 

Aile danışmanlığında (aile terapisi) seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. 
Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (Örnek: anneanne, 
babaanne, dede, teyze, amca vs.) seanslara davet edilir. Bazı durumlarda ise “sorunlu” birey yerine 
seanslarda ailedeki başka üyeler, çoğunlukla da anne-baba / karı-koca yer alır. 

Aile danışmanlığının işlevi; aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen 
ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile 
danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amacı; ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra 
aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı 
kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. 

Özetle aile danışmanlığı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de 
birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına 
yardımcı olmaya çalışır. 

 
Aile terapisinde amaç “hasta” bireyin iyileştirilmesi değil, tüm aileye yardım ederek aileye sağlıklı bir yapı ve 
işlevsellik kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda tek bir bireye değil, tüm aileye yardım edilir, destek verilir. 
Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile etkileşimi ve yapısına ait sorunların 
çözümüne yardımcı olunur.  
 
Aile terapisi bazen aile içinde yaşanan bir sıkıntının çözümü, bazen de yaşanan değişimlere/streslere bağlı 
olarak uzun vadede oluşabilecek bireysel ve ailevi olumsuzlukların önlenmesi için uygulanır. 

http://www.cisead.org/aile-danismanligi/aile-danismanligi-nedir.html
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Aile danışmanlığında inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin 
niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile 
üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. 

 
AİLE ve ÇİFT DANIŞMANLIĞI NEDİR? 
 
AİLE DANIŞMANLIĞI 

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da bir kaç aile 
bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile 
içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin 
geliştirildiği yardım sürecidir. Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar 
olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda 
aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç ailenin 
yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek 
sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. 

Tüm ailelerin yaşadıkları gelişimsel ve durumsal krizler vardır. Çocuğun okula başlaması ya da çocuklardan 
birinin evden ayrılması gelişimsel bir krize neden olurken, ölüm ya da aldatma gibi bir olay ailede durumsal 
bir kriz oluşturur. 

Danışmanlık sürecinde yapılan görüşme ve uygulanan psikolojik testlerle ailenin yaşadığı sorun alanları 
tespit edildikten sonra, ailenin yaşadığı soruna ve ilerleme hızlarına bağlı olarak ortalama 5-10 seans süren 
danışmanlık hizmeti verilir. Ortalama bir seans yaklaşık olarak 90 dakika sürmektedir. Bunun yanı sıra bazı 
ailelere 1-2 seanslık danışmanlık hizmeti yeterli olabilmektedir. Basit bir benzetme yapacak olursak nezle 
olan birinin tedavisi ile zatüre olan birinin ihtiyaç duyacağı tedavi şekli ve süresi farklı olmaktadır. 

Aile danışmanlık hizmeti alacağınız uzmanın bu alanda tercihen yüksek lisans (master) yapmış olması ya 
da aile danışmanlığı ile ilgili özel bir eğitim almış olması gerekmektedir. Bireysel terapide kişinin 
değerlendirilmesi ve kişiye uygulanan müdahale yöntemleri ile aile için uygulanan yöntemler bir birinden çok 
farklıdır. Aileyi bir bireyler topluluğu görmenin ötesinde aileyi birbiriyle etkileşim halinde olan kuralları, 
sınırları, beklentileri bulunan bir sistem olarak değerlendirmek ve bu doğrultuda müdahalelerde bulunmak 
gerekmektedir 

ÇİFT DANIŞMANLIĞI 

Son dönemde aile danışmanlığı gerek uzmanlar gerekse de aileler arasında popüler bir alan haline 
gelirken, evlenmemiş, yalnızca flört eden, birlikte yaşayan kişilerin sayısı da hızla artmaktadır. Her ne kadar 
aile danışmanlığı ile ortak özellikler taşısa da çift danışmanlığı, aile danışmanlığından farklı bir kavramdır ve 
farklı uygulamalar ve müdahaleler gerektirir. Bu nedenle çiftlerle çalışan uzmanların aile danışmanlığından 
farklı bir eğitim almış olması gerekmektedir. 

Çift terapisi iki kişi arasında var olan problemlere odaklanır. Fakat bu problemler genelde bireysel 
problemlere dayalı sorunlardır. Örneğin taraflardan birinin anksiyetik (kaygılı) bir yapıda ya da öfke kontrol 
sorununa sahip olması eşler arasında sık sık sorunlara yol açabilir. 

Çift danışmanlığında, danışman, çift arasında ki çatışma konularını ortaya çıkarıp, her bir bireyin hangi 
davranışların nasıl değişeceğini tanımlayarak, çiftin daha doyum verici bir ilişki yaşayabilmesi için yardımcı 
olabilir. Bu değişiklikleri sağlamanın bir çok yolu vardır. Bazen çift arasında ki sorunlara odaklanılması 
gerekirken bazen de yalnızca taraflardan birinin yaşadığı soruna (örneğin öfke kontrol sorunu) 
odaklanılabilir. Çift danışmanlığı, bireylere nasıl iletişim kuracakları, birbirlerini nasıl daha etkili 
dinleyecekleri, rekabetten nasıl uzak duracakları, nasıl ortak amaçlar belirleyecekleri, sorumlulukları nasıl 
ortak paylaşabilecekleri konusunda yardımcı olur. Danışma süreci bazen bireysel psikoterapi, bazen 
arabulucu, bazen eğitimsel, benzen de bu üçünün kombinasyonu şeklinde olabilir. 
 

Evlilik Tipleri 

Cinsel ilişkilerini geliştirecek becerileri kazanan çift, bunu genel olarak ilişkisine nasıl adapte edeceğini 

bilmek ister. Geleneksel anlayışa göre, duygusal yakınlık ne kadar çok olursa evlilik o kadar iyi olur. Ancak 

bu tamamen bir mittir. İşbirliği içinde bir evlilik tarzı yaratabilmek için, otonomi ve yakınlık arasındaki denge 



iyi sağlanmalıdır, yani bireysellikle çift olmak arasındaki denge. 4 tarz evlilik vardır. Sıklıklarına göre 

tamamlayıcı, çatışmaları azaltıcı, en yakın arkadaş ve duygusal olarak güçlü. Tabi ki bu tarzlar saf halde 

değildir, ancak her evlilikte bu tarzlardan biri dominanttır.  

1-Tamamlayıcı çift tarzında evlilik. Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına 

saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur. Bu çiftler 

çatışmaları çözme becerisine sahiptirler. Tamamlayıcı tarza sahip çiftlerin cinsel ilişkileri de iyidir, cinselliği 

evliliğin olumlu ve entegre bir parçası olarak görürler. Bu tarz ilişkinin handikabı kolayca rutine ve 

mekanikliğe düşebilmesidir. Hayattaki diğer önceliklerin yanında cinsellik geri plana düşebilir. Cinsellik 

işlevseldir, ancak heyecandan yoksundur. Çift geçmişteki cinsel deneyimlerini hatırlar, muhtemelen 

boşalma kontrolünü sağlarken birlikte çalışmışlardır ve o günlerdeki heyecan ve yakınlığı özlerler.  

Evlilikteki cinsellik geçmişteki başarılarla avunmaz, çiftin birlikte zaman geçirmesi ve ilişkideki yakınlığa 

önem vermesi çok önemlidir. Sağlıklı bir cinsellik sürdürebilmek için, bu çiftlerin kendi cinsel 

sorumluluklarını üstlenmeleri gereklidir. İdeal olarak, çiftlerin her biri cinsel ilişkiyi başlatma ve 

istemediğinde hayır deme konusunda özgür olmalı ve iletişim için farklı yollar önerebilmelidir. Geleneksel 

olarak, cinselliği başlatan erkektir ve cinsellik sanki erkeğin hâkimiyetindeymiş gibi görülür. Tatmin edici bir 

cinsellik sürdürüldüğü sürece bu kabul edilebilir bir durumdur. Ancak sadece boşalma kontrolünü 

sağlayabiliyor olmak kadını tatmin etmek için yeterli değildir, ilişkideki yakınlık, içtenlik, açıklık gibi faktörleri 

görmezden gelmemek gerekir.  

2-Çatışmaları azaltıcı çift tarzında evlilik. En istikrarlı olan tarzdır. Bu tür evlilikler genellikle geleneksel 

cinsiyet rollerine göre şekillenir, erkek evin reisidir, kadın ise evi yapandır. Bu evlilik tarzı, güçlü duygusal 

ifadelerden (özellikle de öfkeden) kaçınırlar, yakınlık sınırlıdır ve odak nokta aile, çocuklar ve dini 

değerlerdir. Güvenlik her şeyden önemlidir. Bu ilişki tarzındaki sınırlı duygusallık, erotik ifadelerin azlığına 

neden olur. Cinsel sorunlar da görmezden gelinir. Çift cinsel sorunlarla yüzleşmekten kaçınır. Cinselliği 

başlatmak ve idare etmek erkeğin görevidir. Çiftin ortak olarak zevk almasından ziyade, cinsel birleşmeye 

odaklanılır. Kadının da erkek gibi bir cinsel ilişkide bir defa orgazm olması beklentisi vardır. Bu tarz evliliğin 

bazı handikapları da vardır. En önemlisi zamanla cinsellik mekanik ve çok seyrek hale gelir. Cinselliğin az 

olduğu ya da hiç olmadığı evliliklerdir. Yaşlandıkça erkekte sertleşme sorunları ve cinsel isteksizlik ortaya 

çıkabilir, çünkü cinsellikteki odak nokta cinsel birleşmedir bu da erkeğin üzerine büyük sorumluluk yükler. 

Bu çiftler 40’lı, 60’lı ya da 80’li yaşlarda artık cinsel aktivitelerde bulunmayı bıraktıklarında, aslında bu 

erkeğin sessizce verdiği bir karardır. Erkek cinsel sorunlar nedeniyle utanır ve hayal kırıklığına uğrar ve 

cinselliğin bu çabaya değer olmadığına karar verir. Çatışma azaltıcı çiftler, çatışmaları aralarındaki yakın 

ilişkiyi ve paylaşımları geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmayı beceremezler.  

 

 

3-Yakın arkadaş olan çift tarzında evlilik. Bu tarz yakınlığın, kabulün, paylaşımın, sorumluluğun yüksek 

olduğu bir tarzdır. Bu kültürel olarak ideal bir tarz olsa da, duygusal ve cinsel beklentiler karşılanmadığında 

ya da çözülemeyen çatışmalar var olduğunda, hayal kırıklığı ve yabancılaşma riski vardır. Bireyler bu evlilik 

tarzını seçtiklerinde, zamanı ve psikolojik enerjilerini evliliği başarılı kılmak için çabalarlar. Ancak bu tarz 

çiftlerin çoğu için doğru evlilik tarzı değildir. Beklentiler karşılanamadığı için, bu tarz evliliklerde boşanma 

oranı yüksektir. Cinsellik olumlu, entegre ve yaşamsal bir kaynaktır. Cinsellik evlilik bağını güçlendirir ve 

onu özel kılar. Çift yatak odasında ve dışarıda birbirine dokunmaktan keyif alır. Esnek ve her iki partnerin de 



beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir seks tarzı geliştirilir. Bu evlilik tarzının handikapları nelerdir? İlişki 

bağlılığı, bireylerin otonomilerini ve bireyselliklerini korumalarını güçleştirebilir. Hayal kırıklıkları ilişkiyi 

etkileyebilir. Bu çift tarzındaki en büyük cinsel handikap, cinsel isteksizliktir. Bu tarzdaki fazla yakınlık erotik 

duyguları öldürebilir. Eğer çift duygusal olarak çok yakınsa, cinsel taleplerde bulunmak ya da cinsellikle ilgili 

olumsuz duygularını paylaşarak birbirlerini incitmekten kaçınabilirler. Yakın arkadaş tarzı çiftler, cinsel 

sorunlar da da tatminsizlikle baş etme konusunda kendilerine güvenmezler. Birbirlerinin ne düşündüğünü 

veya ne istediğini açıklama yapmadan bilmelerini isterler. Tek ihtiyacımız olan şeyin sevgi olduğu kültürel 

bir mittir. Ancak ortada cinsel işlev bozukluğu olduğunda, sevgi yeterli olmaz. Sıcak hisler ve ilgili olmak çok 

yararlıdır, ancak erken boşalmanın üstesinden gelmek için ya da tatmin edici bir cinsel ilişki için yeterli 

değildir. Kişisel sorumlulukları üstlenmek ve yakın bir takım gibi çalışmak zorlayıcı olabilir. Kaçınma, 

birbirlerini zorlama, diğerini başlaması için bekleme döngüsünde sıkışıp kalabilirler. Kaçınmak sorunu 

büyütür. 

4-Duygusal olarak güçlü çift tarzında evlilik. Bu tarz evlilik tarzı en geçici ve istikrarsız, ancak en 

eğlenceli, keyifli ve erotik olandır. Bu tarzdaki yakınlık tıpkı bir akordeona benzer: kimi zaman çok yakın, 

kimi zaman çok mesafeli. Duygusal açıdan güçlü tarz çiftler, hem sevgiyi hem de öfkeyi çok yoğun yaşarlar. 

Bu tarz evlilik iyi gittiğinde, son derece heyecan verici ve hareketlidir. Cinselliği kendiliğinden, macera dolu, 

eğlenceli ve enerji dolu olarak nitelendirirler. Ne yazık ki bu en istikrarsız evlilik tarzıdır ve çoğunlukla 

boşanmayla sonuçlanır. Çatışmalar zamanla çok yoğun ve sık hale gelir. Bu tarz çiftler hayal kırıklığı, öfke 

ve çatışmalarla etkili bir şekilde baş ederler, ancak sınırı geçip kişisel aşağılama ya da saygısızlık işin içine 

girerse, evlilik bağı çözülür. Bu evlilik tarzında potansiyel bir takım cinsel sorunlar olabilir. En sağlıksız 

davranış örüntüsü, cinselliği şiddetli kavgalardan sonra barışmak için kullanmaktır. Fiziksel ya da duygusal 

kavgaları cinsellikten önce bir ön sevişme gibi kullanmak, çok zararlıdır. Erken boşalma ya da herhangi bir 

diğer cinsel işlev bozukluğu için aşamalı, adım adım bir yaklaşımın bu çift için uygun olmaması da diğer bir 

sorundur. Daha doğal ve özgür bir yaklaşım isterler. Eğer cinsel sorun kolayca çözülmezse, demoralize 

olup birbirlerini suçlayabilirler. Sorunlu cinsel yaşam ilişkinin bitmesine neden olabilir. 

Evlilikler, ilişkiler her zaman başladığı gibi coşkulu ve mutlu sürmeyebilir. Bazen çiçekler gibi solup can 
çekişme noktasına gelebilir. 

Bu noktada ilişkiyi sorgulamak tekrar eskisi gibi mutlu bir birlikteliğe döndürmek için karşılıklı emek sarf 
etmek gerekir. 

Evlilik Terapisi eşler arasında yaşanan iletişim sorunları, aldatma, güven yitimi, cinsel sorunlar gibi 
konularda yapılan bir terapi şeklidir. Bir terapist ve eşlerle birlikte yapılır. Haftada 1 seans(1-1,5 saat) olarak 
uygulanır. Sorunun durumuna göre kaç hafta süreceği uzmanla birlikte kararlaştırılır. 

Evlilik Terapisi eşlerle birlikte ve ayrı yapılan görüşmelerle sürdürülür. Evlilik Terapisi uygulaması içinde 
gerek görüldüğünde MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Rorschach Testi uygulanıp sonuçlar 
eşlerle paylaşılır. 

Evlilik terapisi sosyal, emosyonel, cinsel,ekonomik gibi bir veya bir çok parametrelerde birbiriyle çatışan iki 
kişinin etkileşimlerini psikolojik olarak değiştirmeyi planlayan bir psikoterapi şeklidir.Evlilik terapisinde, 
eğitimli bir kişi, hasta çiftle terapötik bağı sağlar ve iletişim yollarıyla bozukluğu düzeltmeye, uyumsuz 
davranış modellerini değiştirmeye ya da tersine çevirmeye ve kişilik gelişmesini ve olgunlaşmasını 
özendirmeye çalışır. 

Evlilik Danışmanlığı sadece özel bir ailevi çatışmayı tartışması nedeniyle evlilik terapisine göre, alanının 
daha kısıtlı olduğu düşünülebilir. Evlilik danışmanlığı, çocuk yetiştirme gibi, aslında görev yönelimli, dişli bir 
özel sorunu çözmeye de çalışabilir. Evlilik terapisi, eşler arasındaki etkileşimi yeniden yapılandırmaya ve 
bazen eşlerin psikodinamiklerini de araştırmaya çalışır. 

Terapi ve danışmanlık evli çiftlerin sorunlarla etkin bir şekilde başa çıkmalarında yardımcı olmaya önem 
verir. En önemlisi, birliğin veya sorun çözme yaklaşımlarının kapsamlı bir şekilde yeniden yapılanmasını ya 
da ikisini de birleştirmeyi kapsayan uygun ve gerçekçi hedeflerin belirlenmesidir. 

Evlilik terapisi, hiçbir evliliğin devamını garantiye almaz. Gerçekten bazı olgular, bir arada olmaması 
gereken ve birliğini sürdüremeyen eşleri gösterebilir. Bu olgularda çift ayrı yaşamanın ve boşanmayı 



sağlamanın zor sürecinin üstesinden gelmek için terapistle görüşmeye devam edebilir. Bu boşanma terapisi 
adını almaktadır. 

Evlilik bozukluklarında terapinin hedefleri; evlilik terapisti her iki eşin birlikte ve bireysel olarak emosyonel 
gerginliğini ve yetersizliğini hafifletmek ve iyilik düzeylerini arttırmaya gayret gösterir. Genel olarak, evlilik 
terapisti problem çözümünde paylaşılan kaynakları kuvvetlendirerek, patojenik olanların yerine uygun 
denetim ve savunmaların konmasını özendirerek, hem emosyonel bozulmanın dağıtıcı etkilerine karşı 
bağışıklığı ve hem de ilişkinin tamamlanmasını arttırarak ilişki ve her iki eşin gelişimini ilerleterek hedeflere 
ulaşır. 

Terapötik görevin bir bölümü de, her bir eşi evlilikte kişiliğinin psikodinamik yapısını anlama sorumluluğunu 
ele almaya ikna etmektir. Kişinin kendi yaşamında, eşin yaşamında ve çevredeki diğer kişilerin 
yaşamlarında davranış etkilerinin sorumluluğu, evlilik uyuşmazlığını yaratan sorunların anlaşılmasını 
genellikle kolaylaştırdığından üzerinde durulur. 
 

Evlilik terapisi; 

1.Evlilik sorunlarını bireysel terapi çözümleyemediğinde, 

2.Sorunun başlamasında eşlerin bir ya da ikisinin kesinlikle evlilik olayları ile ilişiği olduğunda, 

3.Evlilik terapisi çatışan bir çift tarafından istendiğinde, 

Uygulanır. 

Eşler arasında iletişim sorunları evlilik terapisi için yeterli bir nedendir. Bir eşin diğerince zorlandığı 
durumlarda, düşünce veya duygularını diğerine söylemeye çalıştığında sıkıntılı olabilir ve diğerine bilinçdışı 
beklentilerini yansıtabilir. Evlilik Terapisi, eşlerden her birinin diğerini gerçekçi olarak görmesini sağlayan 
değişime götürür. 

Eşlerin cinsel yaşam gibi bir veya birkaç alandaki çatışmaları, yeterli sosyal, ekonomik, ana baba veya 
emosyonel rollerin kurulmasında güçlük de tedavi için bir nedendir. Evlilik Terapisti yaygın bir evlilik 
bozukluğunun bir semptomu olabilecek sadece bir sorunu tedavi etmeye teşebbüs etmeden önce evlilik 
ilişkisinin tüm özelliklerini değerlendirmelidir 

EVLİLİK TERAPİSİ KİMLER İÇİN GEREKLİDİR? 

 İletişim Sorunları 
 Sadakatsizlik(Aldatma) 
 İş-Özel hayat arasındaki dengesizlikler 
 Çocukların davranış ve okul sorunları 
 Aile bireylerinden birinin kaybı 
 Aile-içi çatışmalar 
 Çocukluk dönemi travmaları 
 Yeniden evlenen çiftler 
 Evlatlık alan aileler 
 Aile-içi şiddet 
 Aile-içi cinsel taciz 

Depresyonda Evlilik ve Aile Terapisi 

Depresyonda çoğu zaman evlilik ve aile problemleri, hastalıktan önce mevcut olabilir ve patolojik olarak 
etkileyebilir; bazen yatkınlığı arttırabilir, düzelmeyi yavaşlatabilir. 

Eşle güvenli bir ilişkiden yoksun olmak depresyonun ortaya çıkmasına sebep olduğu bilinmektedir: 
Ebeveyn-çocuk ve kardeş ilişkilerinin de depresyonda önemli bir etken olduğu belirtilmektedir. Depresyonlu 
birey ve eşin, kişisel ve ortak problemlerle baş etmesi güçtür, bu durumda birbirlerinden uzaklaşmalarına, 
birbirlerine yardım edememelerini sağlar, artan derecede engellenme ve karşıdakine yabancılaşma 
yaşamalarına sebep olur. 



Depresyon, hastaların çocukları ve ana babaları ile ilişkilerini de önemli ölçüde etkiler. Depresyonlu bireyler, 
çocuklarıyla başa çıkmada güçlükler yaşar; şefkat ve ilgileri eksiktir, hatta onları bunalımlarının sorumlusu 
tutarlar. Depresyonlu kadınlar, eş ve annelik rollerinde yetersiz kalırlar. Kişilerarası sürtüşme, iletişim 
eksikliği, bağımlılık ve cinsel doyum azlığı bu tür evliliklerde sıktır. 

Aile ve evlilik ilişkilerinde her aile üyesinin kaygıları ve savunmaları diğer aile üyelerini de etkiler veya onlar 
tarafından paylaşılır. Mutsuz eşler sıklıkla karşısındaki insanı çatışmada sorumlu tutar. 

Depresyonlu ailelerde, evliler arasındaki duygusal katılımda azalma söz konusudur. Bu ailelerde, azalmış 
sevgi ifadesi, artmış eleştiricilik, suçluluk ve provokasyon doğuracak biçimde diğer eşi kontrol etme eğilim 
sık rastlanan bulgulardır. Bir eş depresyonda iken, iletişim tarzı da bozulmaktadır. Olumsuz rol dağılımı ve 
aşırı koruyuculuk söz konusudur. Çiftlerde, sıklıkla ebeveynlikte zorlanma, boş zaman faaliyetleri ile ilişkili 
sorunlar, ev içinde ve dışında görev yapma kapasitesinde azalma ve cinsel sorunlar göze çarpar. 
Suskunluklar yaygındır. 

Çiftlerden her biri, diğerini olumsuzluk odağı olarak görür. Karşılıklı etkileşimler durağan, gelişmemiş ve 
değişime dirençlidir. Boşanma ya da ayrılmanın tek çözüm olarak görüldüğü kriz durumlarına kolayca 
girilebilir. Bu ailelerde karşılıklı yansıtma ve suçlama şeklinde savunma mekanizmaları kullanılır. Aile ya da 
evlilik terapisinin yanısıra bireysel terapi de uygulanmalıdır. Öncelikle terapi de problemlerin ortaya konması 
sağlanmalıdır. Her bir eşin ilişkideki bireysel ihtiyaç ve isteklerinin açıklanması, uyumsuzluk konusunda 
kişinin kendi katkısını tanımasını sağlamak, zorlanma ve suçlamanın azaltılması, birlikte problem çözmenin 
artırılması ve her bir eşin duygularını ifade etmesi ve eşinin de doğru olarak işitme yeteneğinin artırılması 
sağlanmalıdır. 

Terapinin can alıcı noktası, bireylerin kendilerini değiştirme çabalarını desteklerken, diğerini değiştirme 
çabalarını da durdurmak olmalıdır. 

Ayrıca eş ve diğer aile bireylerinin depresyon konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gereklidir. 

Evlilik sorunları nedeniyle terapistlere başvuruların arttığı gözlenmektedir. Bu sorunları sadece evlilikte 
yaşanan sorunlar olarak değil, evlilik öncesi aday eşlerin arasındaki ilişkilerle başlamakta, evliliğe hazırlık 
ve evlenme süreciyle artmakta, çoğu aile içinde de devam etmektedir. Evlilik danışmanlığının yanısıra eş 
seçimi konusunda da danışma talepleri artmaktadır. 

Özellikle bizim toplumumuzda evliliklerin uyumlu ve huzurlu bir şekilde devam etmesi için çok farklı 
etmenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Eşlerin uyumu kadar eşlerin ailelerinin uyumu da 
önemlidir. Çoğu evliliklerde eşlerin kendi aralarındaki sorunlardan ziyade, ailelerin işe karışmasıyla sorunlar 
başa çıkılamaz hale gelmektedir. Erkek ya da kadının kendi sorunları karşısında kararlarında bile ailesine 
bıraktığı ve bağımlı olduğu göze çarpmaktadır. Çok kişinin işe karışması da kadın erkek ilişkilerini daha da 
karmaşık hale getirmekte ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bizim toplumumuzda aileler kız ve erkek 
çocuklarına farklı davranma eğilimindedirler. Bu ileride kız ve erkek çocuklardan beklenen şeyleri de farklı 
kılmaktadır. Kadın ya da erkeğin aile kavramına bakışını etkilemekte ve eşler ile anne babalar arasında 
kalınmasına sebep olmaktadır. 

En önemli evlilik sorunlarından bir diğeri de evlendikten sonra evlenen kişilerin birbirini tapulu malları gibi 
görmeleridir. Eşlerden biri ötekini ya da ikisi de birbirini değiştirmeye, kendi düşündüğü şekilde kalıba 
sokmaya çalışmakta, bu olmayınca da ciddi tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Eğitimli bireylerde bile bu 
duruma çok sık rastlanmaktadır. 

Eşler arasındaki cinsel uyum da çok önemlidir. Bu uyum yitirilince evliliği devam ettirmek zorlaşmakta, çiftler 
arasında dışarıda arayışlara girilmekte ve evlilik çekilmez hale gelebilmektedir. 

Eşlerin kişilikleri, hayata bakış açıları, gelecekten beklentileri de evlilik uyumunda dikkat edilmesi gereken 
şeylerdir. Ayrıca eşler evlenmeden önce birbirlerini tam anlamıyla tanıyamamakta ya da kişiler gerçek 
kişiliklerini birbirinden saklayabilmektedir. Böyle bir durumda evlendikten sonra kişilerin beklediğini 
bulamamasına sebep olmaktadır. 

Evlilik kadar boşanma da doğal bir şeydir. İki kişi anlaşamıyorsa yapılacak şey boşanmaktır. Böyle bir 
durumda da kişiler birbirini kırmadan, suçlamadan olmalıdır. Mutsuz ve uyumsuz bir evlilik hem çocuklara, 
hem de evlilere boşanma olayından daha çok zarar verebilir. Boşanma olayı çocuklara anlayabildikleri bir 



dille anlatılmalı, çocuk birbirini cezalandırmak için kullanılmamalı, bu olayın onun yüzünden olmadığı 
belirtilmeli ve eşler çocuğa birbirlerini kötülememelidir. 

Evlilik terapilerinde eşlerin birbirlerine ve evliliklerine şans vermek isteyip istememesi önemli bir konudur. 
Evlilik ilişkisinin düzelmesi emek ve sabır ister.Evlilik terapistleri terapiye gelen eşlere evliliği devam ettirme 
ya da boşanma konusunda herhangi bir telkinde bulunmamalı,kararı kişilere bırakmalıdır.Evliliğin devamı ve 
boşanmanın olacağı durumlarda yaşanabilecek şeylerle ilgili kişileri bilgilendirmelidir.Eğer evliliği devam 
ettirme kararı alındı ise birbirlerini değiştirmekten çok uyumu artıracak tedbirler üzerinde durulmalı,eşler 
birbirlerinin olumlu özelliklerini ön plana çıkartmalı ve bunları güçlendirmelidirler. 

Evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken en önemli şey kendini ve eş adayını tanımak, evlilikten ne beklediğini 
bilmek, seçilen eşle değer yargılarının uyumlu olmasına dikkat etmek ve birbirini değiştirmeye ya da 
özellikle olumsuz yönlerini bulup onu sürekli eleştirmeye yönelmekten kaçınılmalıdır. 

ÇİFTLER NE ZAMAN EVLİLİK DANIŞMANLIĞINA BAŞVURMALIDIR? 

Eşlerin evlilik ilişkileri aşağıdaki maddelerin bir kısmını ya da çoğunu kapsar hale dönüştüğünde evlilik için 
bir uzmana başvurulması gerekebilir: 

1. Evlilikteki tek ilişki ve iletişim şekli kavgaya dönüştüyse, 

2. Gereğinden fazla, şiddetli ve çözüm bulunamayan kavgalar yaşamaya başladılarsa, diğer bir değişle 
mutlu ve keyifli anlar kavgalı oldukları anlardan daha az yaşanıyorsa, 

3. Evlilik kendi içinde bir keyif olmaktan çıkıp, devam ettirilmesi gereken bir zorunluluk haline dönüştüyse, 

4. Kavgaları hep aynı konular (örneğin kıskançlık, cinsellik, çocuklar gibi konular) etrafında dönmesine 
rağmen, kavgalardan çözüm üretilemiyorsa, 

5. Eşler birbiriyle hiç kesişmeyen, paralel hayatlar yaşamaya başladılarsa ve bir araya geldikleri anlarda da 
ortak hiçbir keyfi paylaşamıyorlarsa, 

6. Cinsel yaşam da dâhil olmak üzere evliliğin kadın ve erkeğe dair hiçbir alanında paylaşımlarının 
kalmadığını hissettiklerinde, 

7. Evliliğin daha iyi olacağına dair tüm inançlarını kaybettilerse, 

8. Boşanmak ya da ayrı yaşamaktan başka çözüm yolunun olmadığına inanmaya başladılarsa,  

9. Evliliklerinden alamadıkları keyfi ve mutluluğu işlerinde, başka kadınlarda/erkeklerde, çocuklarında 
aramaya başladılarsa, 

10. Anlaşılmadıkları, değer verilmedikleri, önemsenmedikleri, istenmedikleri gibi olumsuz düşünce ve 
duyguların ötesinde evlilikleri ve eşleri olumlu hiçbir şey çağrıştırmadığında, 

11.  Evliliklerinden kaynaklı olduğunu düşündükleri duygu ve düşünceler nedeniyle güncel yaşamları, 
üstlenmeleri gereken diğer roller ve sorumluluklar (örneğin iş yaşantıları, anne-babalık rolleri, arkadaşlık 
ilişkileri ve sosyal yaşantıları) sekteye uğradığında, 

12. İçsel ruhsal dünyalarına depresyon, kaygı, panik, öfke, ümitsizlik, çaresizlik ve mutsuzluk gibi olumsuz 
duygular hâkim olmaya başladığında evlilikleri için bir uzmana başvurmalıdırlar. 

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI NASIL UYGULANIR? 

Yapılan araştırmaların bir kısmında, bireysel problemler için bir danışmana başvuran kişilerin neredeyse 
%60ının yardım alma nedenlerini “evlilik veya ilişki problemleri” olarak tanımladıkları tespit edilmektedir. 
Buna rağmen evlilik danışmanlığı ve buna bağlı yaklaşımlar psikoloji literatürü içinde diğer terapilere göre 
daha yeni ve gelişmekte olan bir konumdadır.   



Evlilik danışmanlığı için uygulamada pek çok kuram, okul, model veya yaklaşım bulunmaktadır. Psikanalitik 
ya da psikodinamik evlilik terapisi, nesne-ilişkileri evlilik terapisi, sistemik evlilik terapisi, bilişsel-davranışçı 
evlilik terapileri, duygu-odaklı evlilik terapisi okulları ya da yaklaşımları evlilik terapistleri tarafından 
uygulamada tercih edilen evlilik terapisi kuramlarından/modellerinden sadece bir kaçıdır. 

Evlilikteki problem alanlarına, sorunların derinliğine, çiftlerin terapiden beklentilerine, terapistin uygulamada 
tercih ettiği yöntemlere ve hangi yaklaşımı benimsediğine bağlı olarak evlilik danışmanlığı 
uygulamalarında:                                                                   
• gelen çiftlere nasıl yaklaşılacağı,  
• hangi problemlere öncelik ya da ağırlık verileceği,  
• ne kadar süreceği,  
• danışman ile çift arasındaki ilişkinin ne şekilde kurgulanacağı,  
• seansların her iki eşle birlikte mi yoksa ayrı ayrı seanslar şeklinde mi sürdürüleceği gibi konular değişiklik 
gösterebilmektedir. 

Genellikle birçok evlilik danışmanı temelde yakın durduğu bir kurama bağlı kalmakla birlikte, uygulamada 
çeşitli modelleri birleştirdiği entegretif ya da eklektik bir yaklaşımı tercih etmektedirler. 

Genel olarak temel ve gözlenebilir farklılıklar şöyle özetlenebilir: 

• Çiftlerin her ikisinin birlikte alındığı seanslarla, çiftlerin ayrı ayrı alındığı seanslarla ya da süreç içerisinde 
hem çift hem de bireysel seansların yapıldığı şekilde uygulanabilir. 

• Sadece evlilikteki semptomların giderildiği kısa süreli bir terapi (8-12 seans) ya da daha derinlemesine bir 
çalışmayla bireysel veya kuşaklararası ilişkilerin değişiminin de hedeflendiği sonlanışın başlangıçta 
öngörülemediği uzun süreli bir terapi olabilir. 

• Seans içerisinde çeşitli yaşantısal psikoterapi tekniklerinin kullanıldığı, ödevlerin verildiği, psiko-eğitimsel 
süreçlerin takip edildiği, tamamen konuşmaya dayalı ya da rüyaların gündeme geldiği ve paylaşıldığı seans 
süreçleri tercih edilebilir. 

Çoğunlukla da bu yaklaşımların pek çoğu danışmanlık sürecinde çeşitli şekillerde gündeme gelebilirler. 

EVLİLİK DANIŞMANI/TERAPİSTİ SUÇLU ARAMAZ! 

Bazı durumlarda eşler suçlanacakları, yargılanacakları, anlaşılmayacakları ya da eşlerinin tarafı tutulacak 
kaygılarıyla evlilik terapisine başlamayı reddederler. Hâlbuki ilişkiler en az iki kişiden oluşur. İlişkideki iki 
kişiden birinin problemleri ilişkiyi belli süreliğine olumsuz etkileyebilse de aslında ilişkinin bozulması için bir 
kişinin olumsuzlukları tek başına yeterli değildir. Yani bir ilişki kötü gidiyorsa bu duruma iki kişinin de katkısı 
vardır. Evlilik ilişkisi sadece bir kişinin katkısıyla düzelmeyeceği gibi bir kişi ile de bozulmaz. Kişilerin bazen 
problemin oluşumuna, bazen de problemin sürekli hale gelmesine katkısı olur. 

Her şekilde sorunlu giden evlilik ilişkisinde sadece bir kişi değil, iki kişi de mutsuzdur. Dolayısıyla evlilik 
terapisinde hedef haklıyı-haksızı, suçluyu-suçsuzu, zalimi-mazlumu belirlemek değildir. Evlilik 
terapisinde terapistin görevi, çiftlerin “İlişkimizde ne oluyor da, her ikimiz de mutsuz oluyoruz?” sorusuna 
yanıt bulmalarına ve bu sorunların çözümü için ortak hareket edebilmelerine yardımcı olmaktır. En 
nihayetinde evlilik terapisinde amaç eşlerden her ikisinin de mutlu olacağı, keyif alacağı, tatmin olacağı yeni 
bir ilişki şekli kurgulayabilmektir.  

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI, TEK EŞİN KATILIMIYLA DA YÜRÜTÜLÜR! 

Evlilik terapisinde eşlerden ikisinin birden terapiye katılımı, terapi sürecini hızlandıran, olumlu sonuçların 
miktarını arttıran bir durumdur. Buna rağmen evlilik terapisine eşlerden ikisinin birden katılımı bir zorunluluk 
değildir. Evlilik terapisi, eşlerden sadece birinin eşlik etmesiyle de uygulanabilir. 

Bazen eşlerden biri evlilikteki sorunları ifade eder, diğeri evlilikte sorun olmadığını savunur. Bu durumda 
sorun olduğunu düşünen eş, evlilik terapisine başvurmak için eşini ikna etmeye çalışır; çoğunlukla da 
başarısız olur! Hatta sorunu kabul etmeyen eşi tarafından “Sorun bende değil, sende. Git sen iyileş!” 
benzeri suçlamalara maruz kalabilir. Bu durumda ise sorunlarını ifade eden eş için bir çifte-açmaz durumu 
ortaya çıkar: Evliliğindeki problemler için bir terapiste gitse, eşine karşı sorunun kendisinde olduğunu kabul 



edecektir. Gitmese ise mutsuzluğu devam edecektir. Aynı zamanda, “Bu evliliği kurtarmak için hep ben mi 
uğraşacağım?”gibi kızgınlık yaşatan bir önyargı da kendi içinde evlilik problemleri için bir terapiste 
başvurma kararını geciktirir. 

Bazı evlilik problemleri yaşanan gelişimsel dönemle ya da yaşamın kattığı streslerin etkisiyle artış 
gösterebilir. Bu tip sorunlarda zamanla sıkıntıların azalmasına rastlanır. Ancak bunun dışındaki 
problemlerde, özellikle de gereğinden fazla uzadıysa, zaman ilişkilerde düzelmeye değil tam tersine 
daha farklı, çözümü zor başka problemlerin eklenmesine ve eşlerin birbirlerinden tamamen 
uzaklaşmasına yol da açabilir. Bu durumdan da sadece evlilik değil, kişiler ve ailedeki diğer üyeler de çok 
olumsuz etkilenir.  

Bu noktada evliliğindeki sorunlar nedeniyle mutsuz olan kişinin ÖNCE KENDİNİ VE KENDİ 
İHTİYAÇLARINI DÜŞÜNEREK bir evlilik terapistine başvurmasında fayda vardır. 

TEK KİŞİNİN KATILIMI EVLİLİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE NASIL KATKIDA BULUNUR? 

1. Danışmanlık için başvuran eş, sorunlarının çözümsüz olmadığına dair iç görü geliştirir. 

2. Evlilikte sorunlar yaşanırken, sorunları tanımlayabilmek de, ifade edebilmek de, bu belirsizlik içinde 
çözümünü bulabilmek de çok zordur.  Danışma sürecine başlayan eş için sorunun adı konulabilir, net bir 
şekilde tanımlanabilir ve ifade edilebilir hale gelir. Böylece sorunların çözümleri de daha görünür hale gelir. 

3. İlişki içindeki kendimizi görmek, ilişkideki ötekini görmekten daha zordur. Çoğunlukla terapiye başlayan 
eş, sorunların oluşumunda ve sürekliliğinde kendi payını görebilir hale gelir. Kişinin kendi payını 
görebilmesi, “Senin hatan!” etrafında dönen çözümsüz tartışmalar yerine iki kişinin de ilişkinin 
çıkmazlarındaki kendi paylarına daha rahat bakabilir olmasına yardımcı olur. En azından, terapiye başlayan 
eş kendi üzerine düşen değişimi yapabildiğinde diğerinin de kendi payına bakmasını ve değiştirmesini 
zorunlu hale getirir. 

 İLİŞKİ TERAPİSİ 

Günümüzde değişen yaşam koşulları ve toplumsal yapı sonucunda karşı cinsler arasında birçok farklı 
biçimde ilişkiler yaşanmaktadır. 

 
      Bu ilişkiler çok düşük düzeyde duygusal ton taşıyan arkadaşlık boyutundan başlayıp aynı evde birlikte 
yaşama hatta çocuk sahibi olma boyutuna kadar taşınmaktadır. Her türlü insan birlikteliğinde sorunlar 
yaşanabildiği gibi ilişkilerde de zaman zaman şiddete kadar dönüşebilen sorunlar yaşanabilmektedir. Bu 
ilişkilere bakıldığında iki tarafında bekâr olduğu bir durum, bir tarafın evli olduğu durumlar ve hatta iki 
tarafında evli olduğu durumlar görülebilmektedir. Yaşama şekilleri ise farklı evlerde yaşamaktan birlikte aynı 
evi paylaşmaya kadar farklılıklar görülmektedir.  
         İlişki Terapisi; yukarıda belirtilen birliktelikten doğan ve insanların ruhsal dengesini bozan ve hatta 
ileri derecede ruhsal hastalıklara yol açabilen psikolojik sorunların çözümü için uygulanan bir terapi 
yöntemidir. 
         İlişki Terapisinde ilişki yaşayan kişiler birlikte ya da ayrı ayrı bir ilişki terapistinden randevu alıp 
sorunlarını tüm detayları ile görüşüp çözüm yollarını bulabilir. Bu seanslarda ilişkiden kaynaklanan sorunlar 
tüm detayları ele alınıp farklı kişilik testleri uygulanıp kişilikler arasındaki farklılıklar ortaya konularak 
gelecekte sağlıklı bir birliktelik olup olamayacağı gibi sonuçlar belirlenmektedir. 

Aile İçi İletişim Nasıl Olmalıdır? 

Aile İçi İletişim:  İletişim, tüm canlılar özellikle de insanlar arasında yüzyıllardan beri süre gelen temel bir 
olgudur. İnsanlar zaman içinde daha etkili iletişim araçları, yöntemleri becerileri geliştirmektedirler. 

Bireyin gelişinde ve eğitiminde birçok görevi ve işlevi olan aile, iletişim bakımından da çok önemli bir 
kurumdur. Çünkü çocukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri için anne-baba çocuklar arasında etkili bir 
iletişim kurulması gerekmektedir. 

Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak bir birlerini düşüncelerini ve duygularını anlamalarını sağlar, 
işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarına yol acar, çocukların gelişmesi için uygun bir ortam 



oluşmasına neden olur. İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha özerk ve bağımsız bir 
kişilik geliştirirler. Düşünme, düşünce ve duygularını açıklama özgürlüğü ve alışkanlığı kazanırlar. Buna 
karşılık etkili bir iletişimin oluşturulamadığı, iletişim engellerin yer aldığı bir ortamda çocukların gelişim 
engellenir. Çocuklar özgürce düşünemeyen, düşünce ve duygularını açıkça dile getiremeyen bağımlı bir 
birey olurlar. İleride çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Bu nedenle aile bireyleri arasında, özellikle anne-baba ile 
çocuklar arasında etkili bir iletişimin kurulması çok önemlidir. 

İletişim, aile sisteminin işleyişinde ve işbirliği, karar verme gibi işlevler için gereklidir. Aileler ile yapılan 
çalışmalarda da iyi iletişimin bulunduğu ailelerde, aile ilişkilerinden sağlanan doyumu daha fazla olduğu 
ortaya çıkmıştır. İyi bir iletişim ailede kişilerin birbirlerine daha iyi tanımalarına, kaynakların kullanımda 
beraberin sağlanmasına, davranışlarda koordinasyona amaçların belirlenmesine, kişilerin kendilerine ve 
diğer kişilere saygı duymalarına olanak sağlamaktadır. İletişimin aile empati, uyuşum ve saygı aktarımda 
çok önemli bir yeri vardır. Aile içinde sevgi, mutluluk, neşe, kızgınlık, üzüntü, korku vb gibi duyguların 
aktarılması ancak üyeler arası etkileşim ile olur. Karşısında ki ile empati kurma, onu anlama veya onu 
anlayamama gibi aile işlevlerinin sağlıklı veya sağlıksız olmasında çok önemli yeri olan davranışların 
temelinde, iletişim vardır. 

Ailede Eşler Arası İletişim: 

Ailede Eşler Arası İletişim: Ailenin temeli karı-koca arasındaki ilişkidir. Sağlıklı bir ilişki, iki kişinin bilinçli 
olarak, düşünüp taşınıp, sorumluluk içinde aldığı karara dayanır. Sağlıklı ilişki içine giren bireyler, diğerini 
değerli ve onurlu görür, onu olduğu gibi kabul eder bu kişiler kendi sınırlarının farkındadırlar, sürekli 
etkileşim ve dayanışma olmaktan çekinmezler, olgun insanlardır. 

   Evliliğin yaşaması için, kendi gereksinimleri ile "Yuvanın" gereksinimleri arasında bir denge kur ararlar bu 
disiplin sayesinde eşler uzun vadeli mutlulukları, kısa vadeli geçici doyumlara yeğlerler kendi davranış, 
düşünce ve duygularından kendilerini sorumlu tutarlar. Doğru bildiklerini söylemekte ısrar ederler ve 
gerçekçi olmaya özen gösterirler manevi yaşama zenginleştirmeyi, kendi bencil sınırları içine kapanıp 
kalmamaya özen gösterirler. İki olgun insan anne- baba olmaya karar verdiği zaman, davranışlarıyla olgun 
insan modelini çocuklarına gösteririler. Bu kişilerin kendilerine ve diğerlerine saygıları vardır. Çocuk 
yetiştirmeyi dünyanın en sorumlu görevi kabul ederler. Böyle anne-babanın kurduğu aile içinde yetişen 
çocukların gereksinimleri doğal olarak karşılanır. Çocuklar bu güven ve sevgi ortamı içinde kendi benliklerini 
bulabilmek için değişik deneyimlere girebilme cesareti gösterirler. Bu aileler de çocuklar, anne-babanın 
kendi gereksinimlerini gidermek aracı olarak kullanılmazlar. 

  Sağlıksız ailelerde ki mutsuz anne ve mutsuz baba ise kişisel becerileri ve girişimleri kendi gereksinimlerini 
karşılayamadıkları için, gereksinimlerini karşılamada çocuklarını araç olarak kullanırlar çocukların kendi 
gereksinimleri ve kişisel gelişimsel potansiyelleri böyle anne-babalar için önemli değildir. Bu tür ailelerde 
çocuklar gelişemezler ve kendi kişiliklerini bulamazlar. 

  Ailede Anne-Baba ve Çocuklar Arası İletişim 

Ailede Anne-Baba ve Çocuklar arası iletişim: Anne-Babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan 
iletişimi ve etkileşimi çocuğun aile içindeki yerini belirler. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimini edindiği 
yerdir.Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır,bu ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem 
taşır.Sosyal uyum üzerindeki çalışmalar,ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu 
kanıtlamıştır.Evlerinde yakın bir ilgiye,demokrasinin birleştiğini gören çocuklar,en etkin,özgür ve 
arkadaşlarıyla ilişkilerinde en başarılı çocuklar olmaktadırlar. 

  Buna karşı daha sert bir denetim altında tutulan yada eğitim yöntemleri değişken olan ailelerde büyüyen 
çocuklar ise karşı çıkma ve saldırganlık gibi yollarla kendilerini kabul ettirmek istemekte ve kendi iç 
dünyalarını açıklamakta zorluk çekmektedirler. Dengeli, duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü olduğu aile 
ortamında, yeterli güven, sevi ve sevecenlik içinde büyüyen çocuklar, gelişimleri için gerekli deneyimleri 
elde edebilirler. Hor gören cezalandıran ya da hem sevip hem de soğuk davranan anne ve babaların 
çocukları bağımlı bir kişilik yapısına sahip olmaktadırlar. 

  Çocuğun aile üyeleri ile olan ilişkileri, diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırlar, 
benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur. Aile aynı zamanda çocuğa,aile ve toplumun bir üyesi 
olduğu bilincini aşılar ve uyum biçimlerinin temellerini atar.Anne-Baba-Çocuk ilişkisi,temelde anne ve 
babanın tutumuna bağlıdır.Çocuklar arasında uyum bozukluğuna yol açan birçok olaya, yeterli ve uygun 
olmayan ilk anne-baba-çocuk ilişkilerinin neden olduğu saptanmıştır. 



  Anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki deneyimi şimdiki tutumlarında etkili olabilir.Çocukluk yılarında 
kendi anne babasıyla sağlıklı bir iletişim kuramayan,yeterli sevgi göremeyen bir baba ya da aşırı baskı 
altında büyümüş bir annenin tutumları bu kötü deneyimler nedeni ile olumsuz olabilir büyüme aşamalarında 
başarılı olan çocuklar,iyi aile ilişkileri içinde yetişmiş bireylerdir.Aile içinde gerçekleşen başarılı 
ilişkiler,mutlu,arkadaşça,bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin oluşumunu sağlar.Anne ve babanın sevgi ve 
ilgisinden yoksun olarak büyüyen çocuklar,büyük bir sevgi açlığı gösterirler,bu açlıkta bir takım davranış ve 
uyum bozukluklarına neden olabilir. 

  Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik dönemin de gencin, sorunlarını kolaylıkla çözebilmesi 
ve zorluğa uğramadan aşabilmesi, geçmişteki olumlu aile ilişkilerine bağlıdır.Çocukluk döneminde sevgi ve 
güven duygusuyla yetiştirilen çocuk,mutlu bir ergen adayıdır.Daha o dönemde anne ve babasıyla başarılı 
bir iletişim kurabilen çocuk,zorlu ergenlik döneminde de aynı arkadaşça ilişkilerini sürdürerek,kişisel 
sorunlarını kolaylıkla çözebilir 

 

ÇİFTİN TERAPİYE YÖNLENDİRİLMESİ 

 

Bir çiftin evlilik terapisinin tabiatıyla ilgili mitleri (yanlış inanışlar) ve terapistin rolüne ilişkin gerçekçi olmayan 

beklentileri, terapötik süreci zor bir başlangıca sürükleyebilir. Terapistin görevlerinden biri, çiftegerçekçi ve 

gerçekçi olmayan beklentilerle ilgili bilgi vermektir. Makul beklentiler, çiftin terapistle ilişkisi açısından 

olumlu bir hava yaratır. 

            Evlilik terapistinin önemli görevleri şunlardır: 

—Çiftin terapiden beklentilerini araştırmak ve gerektiği yerde onları eğitmek; 

—Çifti görüşmelerin uzunluğu, gecikmeler, telefon kullanımı, ödemeler, kaçırılmış görüşmeler gibi 

konularda bilgilendirmek; 

—Terapötik süreçten genel beklentileri tartışmak (örneğin, çifte seanslarda nasıl sorumluluk alacaklarıyla 

ilgili yol göstermek), dengenin öneminden bahsetmek ve çifte, evdeki tartışmalar/kavgalar sırasında 

terapistten olumsuz bir üslupla alıntılar yapmamaları için tavsiyelerde bulunmak. 

Bu meseleler netleştiğinde danışanlar terapiden daha fazla yararlanabilirler. Bu bölüm bu görevlerin her 

birini inceleyecektir. 

  

Gerçekçi Olmayan Beklentiler 

Terapist, çiftin terapiye başlama nedenlerini araştırmalı ve olası yanlış kanılarla ilgili onları bilgilendirmelidir. 

Aşağıdaki yanlış kanılara, başlangıç seansında danışanlarda sıkça rastlanır. 

—“Bize ne yapacağımızı anlatacağı için terapiste gidiyoruz.” Çoğu durumda, nasıl davranacaklarını ya 

da sonraki adımda ne yapacaklarını danışanlara öğretmek terapistin görevi değildir. İyi eğitim almış bir 

terapist, çiftte gerileyici davranışlar veya bağımlılık aramaz. Onun yerine, davranış değişikliklerini 

kolaylaştırmasının yanı sıra, çiftin aktif katılımını teşvik etmesi arzu edilir. Bir terapist, çift ve terapist 

arasındaki uygun iletişimi tasvir eden imajlar vermelidir. Bu imajlar; 

—çifte, önemli veya geçmişe ait dinamiklerinin farkına varmasını sağlayacak bir rehber, 

—birlikte kişiler arası ilişkileri keşfedecekleri bir öğretmen, 

—olası bilişsel çarpıtmalarla ve işlevsiz davranışlarıyla yüzleştiren kişi, 

—çiftin iletişiminde adaleti ve dengeyi koruyacak bir hakem ya da 

—stres ve depresyon zamanlarında konuşabilecekleri empatik bir insan, şeklinde sıralanabilir. 

Evlilik terapisti için birçok imaj ve rol uygulamak mümkündür. Genellikle uygun olmayan bazı roller de 

vardır. Çoğu durumda bir evlilik terapisti; bağımlı bir çocuğu yönlendiren anne veya baba, çiftin zekasına 

güvenmeyen bilmiş bir insan ya da çiftin ilişkisine dair gerçeklikleri sorgulayan bir eleştirmen olmamalıdır. 

Terapist çift için neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin bir tekele sahip olduğunu iddia etmemeli, çok özel 

bir etik duruş sergilemek için danışanı utandırmamalı, ya da terapötik ortam dışında çiftin ikili rollerini 

geliştiren bir arkadaş olmamalıdır. 



—“Korkarım biz konuşacağımız her şeyi konuşuyor olacağız ve terapistin söyleyecek hiç bir sözü 

kalmayacak.” Sistemik terapistler çoğunlukla etkileşim içinde ve iddialılardır, pasif değillerdir. Eğer çift bazı 

konularda öfkeli hissederek terapiye gelirse ve bir kavga çıkarsa, muhtemelen, özel hayatlarında defalarca 

tekrarlanan bir iletişim biçimini ortaya koyuyor demektir. Böyle bir çift, tekrarlanan bu iletişim döngüsünü 

kırma ve cesaretsizlik/reddedilme duygularını araştırma ümidiyle terapi istiyor olabilir. Evlilik terapistinin 

pasif olması daha fazla çift çatışmasına ve ümitsizlik duygusuna neden olabilir, büyük olasılıkla da olacaktır. 

Pasiflik, çiftin yıkıcı süreçlerini nadiren bozacaktır. Terapist ve danışanlar arasındaki etkileşimin 

yetersizliği, çiftin terapiyi bırakmasında en temel sebeplerden biridir. Çift, çoğunlukla, ilişkilerinin ilerde 

daha farklı olabilmesi için, kontrol, düzen, adalet, sınırlar ve güven oluşturacak bir kişi arayışındadır. Bu 

amaçlara ulaşmak için, terapistin sahip olduğu bazı araçlar; görüsünü paylaşmak, davranışları düzenlemek, 

süreci değiştirmek, ödevler vermek ve değişime etki etmek için kişiliğini yaratıcı bir şekilde kullanmaktır. 

Evlilik terapisti, terapinin başlangıç aşamalarında, etkileşimin işlevsiz olmayacağı, besleneceği ve ileride 

düzeleceği umudunu artırmak için aktif bir tutum sergilemelidir. 

—“Evlilik ve aile terapistinin bireyle çalışabileceğini düşünmezdim.” Sistemik meselelere terapiye 

gelen tüm aile, bir çift veya bir birey bağlamında yaklaşılabilir. Sistemik çerçevede, bireyin davranışlarındaki 

değişim çiftin veya ailenin etkileşimini direk olarak etkileyebilir. Tam tersi, çiftteki veya ailedeki bir değişim 

de bireyi direk olarak etkiler. Birçok terapistin yaptığı hatalardan biri, diğer taraf katılmaya razı olmadığında, 

evliliği üzerine çalışmak için gelen eşe yönelmektir. İlişki içerisinde farklı kalıpların nasıl oluşturulduğunu 

anlayan eş, bu kalıpları değiştirmede ve onlara dâhil olmadaki rolünü fark etmeye başlayabilir ve 

nihayetinde evliliğinin kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Diğer bir deyişle, eş, ilişkisinin sirküler tabiatını 

anlamaya başlayabilir, yani, bir tarafın iletişim şeklinin nasıl diğer tarafta bazı tepkiler açığa 

çıkardığını görebilir. Öte yandan, terapiye gelen eş terapötik zamanı, ilişkideki problemler için karşı tarafı 

suçlamaya harcamakta ısrar ederse, terapi muhtemelen verimli olmayacaktır. Bu tarz kişiler, problemleri 

çizgisel koşullarda değerlendirirler ve bu tarz bir yaklaşımın ters tepeceği terapist tarafından belirtilmesine 

rağmen, çatışma için eşlerini suçlarlar. Problemin kaynağı bir kişinin hatası olarak görüldüğünde suçlama 

ve yansıtma görülebilir. Örneğin, bir adam, eşinin onun içmesini ve iyi vakit geçirmesini istemediğini 

söyleyebilir. Ve kadın eve dönüp onu arkadaşlarıyla takılırken bulduğunda adam hemen evi terk eder. 

Evden gitmek zorunda kaldığı için adam eşini suçlar çünkü sinirlendiğini görür. Karşı tarafın sinirlenmesinde 

kendi payını göremez. Terapistin sık yapabileceği hatalardan biri, tek gelen eşi, diğer eşin terapiye gelmesi 

için yalvarmaya mecbur bırakarak yabancılaştırmaktır. İsteksiz eşe terapiye katılması için ne kadar çok 

baskı yapılırsa, mevcut eş ilişkisindeki gücünü o kadar kaybeder. Uğruna çabalanan her ne ise, bunun 

için en az yatırım yapan kişi, ilişkide daha çok güç sahibi olur. İsteksiz eş sonunda terapiye gelmesi için 

ikna edilirse, çoğunlukla şöyle bir tutum sergiler: “Benim burada olmaya ihtiyacım yok” ya da “değişmene 

nasıl yardımcı olabilirim, çünkü benim bir sorunum yok?” Sorumluluğu bu şekilde karşı tarafa yüklemek ve 

terapi için yeterince istekli olmamak, büyük ihtimalle süreci zayıflatacaktır. 

—“Terapi sürecinin başarısı terapistin yeteneğine bağlıdır.” Terapistin becerileri ve iç görüşü elbette 

terapinin başarısı için kilit unsurlardır. Fakat tecrübeli terapistler, danışanlar verimli olarak çalışmaya çok 

fazla direnç gösterdiğinde, kendi yetersizliklerini fark edecek ve kabul edecektir. Danışana, terapi 

sürecindeki hamlelerin sorumluluğunun bütün katılımcılara bağlı olduğu öğretilmelidir. Aşırı 

derecede kaygılı veya güvensiz olan deneyimsiz bir terapist, değişim için gerektiğinden fazla sorumluluk 

üstlenebilir. Örneğin, ders vermeye kalkabilir veya danışanın gelişimi için çiftten fazla çaba sarf edebilir. 

Böyle yaparak, istemeden çifte sorumluluk sahibi olmamayı öğretebilir, ilerlemeler ve gelişmeler için 

danışanlardan çok sorumluluk alabilir. Çiftin problemin sorumluluğunu kabul etmesini sağlamak 

sistemik bir terapistin görevidir. Daha sonra, eğer değişim gerçekleşirse, danışanlar bu değişimi 

terapiste değil kendilerine atfedebilirler. Gelişmelerden kendinin sorumlu olduğunu iddia eden bir terapist, 

çifti küçük görmüş ve terapinin yararlılığını azaltmış olur. 

—“Bayan (veya erkek) bir terapist benim ihtiyaçlarıma daha duyarlı olacaktır. “Başarılı bir terapist, 

hangi cinsiyette olursa olsun, iki eşe karşı da tarafsız olmayı ve dengeyi korumayı başarabilir. Dengeyi 

korumak yüzleştirmeyi, empati kurmayı, her eşle eşit ve adil bir üslupla konuşmayı gerektirir. Kendini sürekli 

bir cinsin tarafını tutarken bulan bir terapist, kişisel terapiye ihtiyaç duyuyor demektir. Sürekli taraf tutmak, 

aktarım veya karşı aktarım sorunlarının ifadesi olabilir. Bazen, her girişimin dengeli bir perspektifi korumak 

için yapılacağını ve karşılıklı sorumluluğun gerekliliğini kelimelere dökmek terapist için faydalı olacaktır. 

Mesela, danışana “bayan/erkek olduğum için birinizden birinin tarafında olacağımı düşünüyor musunuz?” 



diye sorabilir. Dolaysız sorular sormak ve denge meselelerini işlemek, çiftin cinsiyet açısından, tarafsızlık 

konularıyla ilgili kaygılarını yatıştırabilir ve terapistin bu endişeleri gördüğünü ve anladığını çiftin fark 

etmesini sağlar. Terapist, ayrıca, çiftten terapistin cinsiyete dayalı olarak yanlı olduğunu düşünürlerse, 

birleşik terapi süresince hissettiği endişeleri dile getirmesini isteyebilir. Eğer danışan, hala bayan/erkek bir 

terapistin bazı konulara karşı daha duyarlı olacağı önyargısına sahipse ve terapiye direnç gösteriyorsa, 

yönlendirme yapılabilir. Elbette, böyle bir danışana, terapiye minimum oranda önyargıyla başlaması için 

yardımcı olmak, terapötik süreç açısından daha verimli olacaktır. 

—“Terapötik süreç bir kez başladığı zaman bitmez.” Danışanlar, bazen, nasıl sonlandıracaklarını ve 

bırakacaklarını bilmeden terapötik sürece girmekten korkarlar. Bu sürecin onlara yardım etmek amaçlı 

olduğunu açıklamak terapist için yararlı olur. Kendi kararlarıyla oraya geldiklerinde sürecin başladığını, 

sürece ne kadar katkıda bulunacaklarına onların karar vereceğini ve hazır olduklarında 

sonlandıracaklarını anlatmak gerekir. Ego tatmini için veya maddi güvenliği için belirli bir danışana ihtiyaç 

duyan terapist terapi yapmamalıdır. Böyle ihtiyaçlar, sağlam terapötik yargıların hakkını çiğneyebilir. Aile ve 

evlilik terapilerinin, her yerde, birkaç seanstan birkaç yıla kadar sürebileceği, terapiye gelen çifte 

izah edilmelidir. Eğer eşler terapinin uzunluğuna ve sıklığına karar verme gücünü kendilerinde görürlerse, 

büyük ihtimalle süreçte daha çok katkıda bulunacaklardır. Terapist danışanlara şöyle 

söyleyebilir: “Terapötik sürecin ne kadar süreceğinden emin değilim. Genellikle, sizin hedeflerinize ulaşılana 

kadar terapi sürer. Birçok değişken bu karara etki edebilir. İlk önce, yararlı olup olmadığını görelim, şayet 

olmazsa, kararımızı farklı yönde verebiliriz ya da sizi başka bir terapiste yönlendirebilirim.”  
 

 

SINIRLARLA İLGİLİ GENEL MESELELER 

 

Çoğu çift, etkili kişiler arası ya da yapısal sınırlar koymakta çektikleri güçlükle terapiye gelirler. Birçok çift, 

kısmen de olsa, kendi orijinal ailelerinde yaşadıkları sınır problemleri yüzünden ayrılırlar. Eğer terapi ve 

danışan-terapist arasındaki terapötik ilişki sağlıklı sınırların örneğini teşkil etmezse (katı değil esnek vs.), 

danışanların işlevsiz sınır problemleri terapist-danışan ilişkisinde ve terapötik sürecin genelinde tekrar 

kendini gösterebilir. Terapist terapinin hem içeriğinde hem de sürecinde uygun sınırları 

korumalıdır. Aşağıda 5 adet sınır meselesi ele alınmış ve açıklanmıştır: 

1-Seansların Uzunluğu: Çoğu terapist seansları 45 dakika tutar. Danışanlar direk olarak bu sınırlardan 

haberdar edilmelidir ve mümkünse kontrollerini seanstan önce yazmış olmaları sağlanmalıdır. Terapistle 

konuşurken bir yandan da kontrol defterini bulmak, yazmak, tarihi hesaplamak, doğru kontrol sayısını not 

etmek uygunsuz ve faydasız bir zaman periyodu olur. Bir danışan dolu bir seans hakkına, terapistse sonraki 

terapi saati başlamadan nefes alma hakkına sahiptir. Terapistin zamanı iyi ayarlayamamasının nedenleri 

çoktur ve çoğunlukla çözümlenmemiş kişisel sorunların ya da yetersiz planlama becerilerinin göstergesidir. 

Belki de, terapist çiftin gelişiminde çok fazla sorumluluk alıyor ve bir müdahale daha yaptığında fark 

yaratacağına inanıyor olabilir. Seansın uzunluğuna sınırlar koymamanın en kötü etkilerinden biri; çiftin 

bunca işle bu kadar kısa sürede uğraşmaya karşı direnişidir. Terapistin zamanında başlayacağını ve 

duracağını bilen danışanlar daha çabuk hareket edebilirler ve seansın başlarında önemli materyalleri 

paylaşabilirler. 

2-Gecikme: Genellikle, çift terapiye geç kaldığında, eğer terapist ayrılan zamanı aşarak düzenleme 

yaparsa, çiftin tutumları pekiştirilerek vaktinde hazır olmakla alakalı kaygıları azalır. Terapist sınırlamalar 

getirmeyerek, istemeden çiftin direnişine ortak olabilir. Kişisel sınırlamalardaki eksiklikler, terapistin saygı 

görmediğini ve suistimal edildiğini hissetmesine neden olabilir. Terapist, çifte, geç kaldıkları takdirde 

sürede değişiklik yapılamayacağını açıklamalıdır, fakat kendisi geciktiği takdirde 45 dakikalık seans 

yapılmalıdır. Ayrıca terapist zamanında terapiye gelen eşlerden biriyle görüşmemelidir, bir terapi ancak her 

iki eş de geldiğinde başlar. Terapi başlamadan önce eşlerin her birinin gelmesini beklemek, 

danışanlara açıklanması gereken bir dinamiktir. Sürekli birlikte terapiye başlama durumu, çift ve terapist 

arasında yeterli güven ve denge sağlandığında, daha az sorun olacaktır. 

3-Kaçırılan Randevular: İlk seansta, kaçırılan randevulara ilişkin temel kuralları koymakta yarar vardır. 

Eğer terapist hata yapar ve iki çifte aynı saatte randevu verirse, geri çevrilen çift için seansı telafi etmesi ve 

bu seans için çifti suçlamaması çok önemlidir. Danışanlar iki kez gelmiş fakat sadece bir kez görülmüş 

olacaklar. Terapi seansı çift kaçırırsa, terapist o seansın parasını almalıdır, çünkü o seans çifte aittir ve 



nasıl kullanacaklarına kendileri karar vermelidir; isterlerse seansa gelip terapi sürecini devam ettirebilirler, 

isterlerse gelmeyerek neden seansı kaçırdıklarına odaklanırlar, her 2 tutum da tedavi edicidir. Tabi böyle bir 

durumda terapist danışanları sorumlu bularak görüşme için başka bir zaman ayarlamalıdır. Terapi seansını 

iptal etmek için en az 24 saat mühlet gerektiğini açıkça çifte anlatan terapist, uygun sınırları ve kendine 

güveni göstermiş olur. Bu tarz parametreler oluşturmayan terapistler, kendilerini danışanlar tarafından 

suistimal edilmiş olarak bulacaklardır. Zaten danışanlar terapiye gelmekten yorulmuş veya 

dirençlerinden/isteklerinden dolayı, yapacak daha eğlenceli şeyler bulmuş olabilirler. 

4-Telefonlar, Kapıyı Çalma ve Genel Rahatsızlıklar: Birçok çift, çocuklarını, anne babasını, işini ve kişisel 

hayatını ilgilendiren ve evliliğini korumasına, güçlendirmesine izin verecek olan, etkili sınırları koymayı 

başaramadığı için terapiye gelir. Terapi, çiftin tanımlarını, güvenliğini, istikrarını ve yakın iletişimlerini 

geliştirmek için gereken uygun sınırları örneklemelidir. Terapist, seans sırasında rahatsız 

edilmeyecekleri konusunda danışanları bilgilendirmelidir. Terapist telefonlara cevap vermeyecek, 

kapıya gitmeyecek ya da birincil terapist-danışan ilişkisini bölecek hiçbir şey yapmayacaktır. Karşılık olarak, 

terapist de danışanın kapalı olan kapıyı çalmamasını, onun yerine, belirlenen bekleme odasında 

beklemesini istemelidir. Bir danışana, bazı istisnalar dışında, terapistin sınırlarına saygı göstermesi ve 

O'nu evden aramaması gerektiği anlatılmalıdır. Çok az sınırları olan danışanlar, terapistin kişisel zamanına 

tecavüz edebilir ve bir eşi dışarıda bırakan özel diyaloglara girerek terapinin temeline zarar verebilirler. 

İstisnalardan biri, terapistin, telefon numarasını ilgi ve alakanın göstergesi olarak vermesi olabilir. Danışanın 

randevuları değiştirmek veya gerektiğinde diğer seansı beklemeden kaygılarını açıklamak için, belirlenen 

saatlerde aramasını istemek terapist için daha kolaydır. Genellikle, terapist, danışanın, sınırlarına ve kişisel 

zamanına saygı duyduğunu ne kadar hissederse, telefon numarasını verme konusunda o kadar rahat 

olabilir. Eğer terapist yanlış değerlendirir ve gereksiz yere rahatsız edildiğini fark ederse, danışanın telefon 

kullanımını ve daha fazla rahatsız etmesini etkili bir şekilde kısıtlayabilmesi gerekir. 

5-Ödemeler: Sağladığı hizmet konusunda kendine güvenen terapistler, her seansın bitiminde ücreti direk 

olarak almayı hak ettiklerini hissederler. Ödemeyi danışandan direk olarak almayan terapistler, 

terapötik sürece haksızlık etmiş olur. Ödemeyi başka bir çalışana yapan danışan, terapinin veya 

terapistin değerini düşürebilir. Ödeme yapmayan danışan çalışmaya direnç gösterebilir, terapinin 

süresini uzatmaya çalışabilir ya da pasif-agresif bir tutumla terapisti öfkelendirebilir. Dahası, 

ödemeler konusunda ısrarcı olmayan bir terapist, danışanın borçluluğunu ve sonrasında gelen güç 

dengesizliğini pekiştirmiş olabilir. Danışan terapistin zamanını ve enerjisini harcadığı için kendini 

borçlu/minnettar hissettiğinde, suçluluk ve mecburiyet dinamikleri manipüle edilebilir. Örneğin, terapist 

kişisel zamanı açısından cömertse, çift bunun normal olduğunu hissederek terapiyi bırakmayabilir veya 

terapist kendinden ödün vermesini ön plana atarak çifti kendi amacı doğrultusunda yönlendirebilir. 

Sorunlardan biri, terapist kendisi ücreti almadığında, ödenmeyen danışan faturası neredeyse her zaman 

daha yüksek olur. Danışanlar ücreti başka bir çalışana ödememeyi terapiste direk ödemekten daha 

kolay bulur. Hizmetin karşılığı olan ücretle ilgili yapılan görüşmeler, terapiste danışanla ilgili birçok fikir 

verir ve danışan da terapiste dair bir iç görü kazanır. Çiftin görüşmedeki yorumları terapinin bir öncelik 

olmayabileceğini ileri sürdüğünde, terapist çiftin nasıl dirençli olabileceğini anlar. Manipülasyonun ilk 

örnekleri, çift gelirlerinin gerçek miktarıyla ilgili konuşulurken lafı dolandırırsa, ortaya çıkabilir. Detaylı tatil 

planlarının beraberinde yoksulluktan yakınmak terapistte öfke duygusunu yaratabilir. Tam tersine, daha 

düşük bir ücret için pazarlık yapmayan veya terapist tarafından belirlenen ücreti kabul eden bir çift, terapiye, 

kişisel motivasyona ve terapistin zamanının değerine saygı duyduğunu gösterir. Bir danışan, her ücreti 

düşüren ve ödemeler konusunda ısrarcı davranmayan terapistle ilgili bilinçli veya bilinçdışı olarak, çok 

olumsuz yargılarda bulunabilir: Belki terapist zamanına değer vermiyor ya da yeteneğine olan itibarı çok 

yüksek, vb. Ücretle ilgili terapistin görüşme şekli, esneklik derecesi, ses tonu ve kaygı derecesi ümidi ve 

saygıyı artırabilir, ya da aksine, terapistteki güveni yıpratabilir. Genellikle, ücretle ilgili görüşmeler, 

danışanın çabasıyla, direnişleriyle, kontrol ihtiyaçlarıyla ve ne kadar iddialı olduklarıyla ilgili terapistin fikir 

sahibi olması için iyi bir yoldur. Aynı şekilde, danışan da terapistin profesyonel kimliğiyle ve kendine 

güveniyle ilgili bilgi sahibi olur. En iyi ihtimalle, ödeme koşullarını çevreleyen dinamikler etkili sınırları ve öz-

saygıyı öğretir. En kötü ihtimalle, bu, danışan-terapist ilişkisinin işlevsiz bir yanı olur. Bu nedenle 

kliniğimizde değerlendirme görüşmelerinden sonra, çiftten 10 seanslık paket ücreti baştan peşin 

ödemelerini isteriz. Bu ücret ilk 10 seans için geçerlidir, daha sonraki seanslar için de seansa başına bir 

muayene (seans) ücreti alırız. Çünkü rahmetli Cenk KORAY'ın söylediği gibi “hastamızın kutusunu 



açtığımızda”; bazen çok yoğun bilinçdışı çatışmalar veya kişilik patolojilerinin varlığıyla karşılaşabiliriz. Bu 

durumu hastalarımızla paylaşır ve terapinin uzayabileceğini söyleriz. Ayrıca ücretin baştan peşin alınması 

çok tartışılabilir. Ama parayı baştan veren çiftin terapiye bağlılığı, iyileşmeye olan inancı ve terapi 

sürelerinin kısalığı bu tercihin doğruluğu bize kanıtlamıştır. Son olarak, terapiyi yarıda kesen veya devam 

etmeyen hastaların ücretleri geri iade edilmez. Çünkü terapistin randevuları önceden planlanmıştır, her 

seansın bedeline göre terapist de kendini ayarlamış olabilir. 
 

 

TERAPÖTİK SÜRECİN GENEL GEREKLİLİKLERİ 

 

-Kişisel Sorumluluklar: “Bana ne yapacağımı anlat.” Birçok çift bu ifadeyi direk olarak yaparken, diğerleri 

dolaylı olarak terapisti değişim için sorumluluk almaya ikna etmeye çalışır. Bir seansın içeriği ve 

duygusal enerjisiyle ilgili sorumluluğu alan terapist, kendini çok sıkı çalışıyorken bulur ve çoğunlukla 

seansın bitiminde yorgun düşer. Dahası, yeterince sorumluluk üstlenmeyen danışan direnen bir modda 

arkasına yaslanıp, terapistin neden daha etkili olmadığını merak etme lüksüne sahip olur. 

2-Danışanın Seansa Başlamasını Sağlamak: Seanslar arasında, çiftler ilişkileri için uğraşıyor ve iletişim 

sıkıntılarını, içgörülerini ve kafalarını karıştıran meseleleri terapiye taşımayı planlıyor olmalıdır. 

Eğer danışanlar seansın terapist tarafından empoze edilen bir yönergeyle başlayacağını düşünürse, 

büyük ihtimalle pasif olacak ve sorumlulukları terapiste bırakacaklardır. Eğer terapi saatinin 

yönlendirilmesi ve içeriği danışanların girişimine bırakılırsa, çiftlerin seanslar arasında konuşma ve terapiye 

taşıyacakları konuları planlama ihtimalleri daha yüksektir.Gelişimlerin sorumluluğunu danışanlara 

bırakan bir terapist, seansa sessizlikle veya açık uçlu bir soruyla başlar. Açık uçlu sorular, cevapların 

içeriğini veya seansın yönünü etkilemez. Terapi, genellikle, bir bireyin kendini her yönüyle keşfetme 

yeteneğine dayanır. Danışan seansa başladığında, bu onu kendiyle yüzleşmeye zorlar ve saklı 

direnişlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Seansın içeriğini kendi belirleyen ve başlatan bir terapist, 

danışanların en önemli içgörülerini ve korkularını paylaşmalarını engelleyebilir. 

Açık uçlu sorulara örnekler: 

—“Nerden başlamak istersiniz?” 

—“Bugün nelerden bahsetmeliyiz?” 

—“Bu zamanı nasıl değerlendirmek istersiniz?” 

Terapistler, kapalı uçlu sorular sorduklarında tüm sorumluluğu danışanlara verdiklerini düşünerek yanılırlar. 

Aslında, içerik ve süreci neredeyse tümüyle kontrol etmiş olurlar. 

Kapalı uçlu sorulara örnekler: 

—“Kendinizi öfkelenmiş hissettiniz mi?” (Danışan daha sonra başka şeyler yerine öfke duygusundan 

bahseder.) 

—“Geçen hafta ev ödevlerinizi yaptınız mı?” (Danışan paylaşmak istediği ya da tartışmaya niyetlendiği 

duygu ve düşünceleriyle başlayamaz.) 

—“Geçen hafta söylediğiniz şeyle başlamak ister misiniz?” (Açık bir şekilde, terapist gündemi belirliyor. Bu 

bilgi, seansın ilerleyen zamanlarında istenebilir, ama tabii çiftin gündemi pahasına değil.) 

            Sorumlulukların danışandan terapiste aktarılmasına neden olan başka bir etkileşim biçimi de, soru 

cevap oyununda danışanların pasifliğini ortaya çıkaran durumların yaratılmasıdır. Oldukça yorucu ve 

zor olan bu etkileşime bir örnek aşağıda verilmiştir: 

Terapist: “Bugün nasılsınız?” 

Çift: “İyi.” 

Terapist: “Neyle ilgili konuşmak istersiniz?” 

Çift: “Emin değiliz.” 

Terapist: “İlişkideki yakınlıkla ilgili konuşmaya ne dersiniz?” 

Çift: “Ne gibi?” 

            Bu tarz bir soru cevap serisi sonsuz olabilir. Böyle bir süreçte, danışan kişisel meselelerini ya da 

sıkıntılarını keşfetmek için çok az sorumluluk üstlenir ve terapist, içerik olarak  neyin anlamlı olacağını 

sürekli tahmin etmeye çalışır. Bir terapist bu dinamiğin, seanstaki tüm zihinsel enerjisini bir sonraki soruyu 

belirlemek için harcadığında oluştuğunu anlayacaktır. Etkileşim sürecinde ardından gelecek soruyu 



düşünerek endişelenen terapistin dikkati dağılacak ve danışanları etkili bir şekilde dinleyemeyecektir. Çift 

terapi saatinin ilerleyişi ve içeriği için sorumluluk aldığında, terapist bu süreci daha iyi gözlemleyebilir ve 

yönlendirebilir. Başlangıç seansları sırasındaki soru cevap yöntemi ile ilgili başka bir sıkıntı da; çift için 

terapi sürecinin neyi gerektireceği ile ilgili belli standartlar ve/veya beklentiler oluşturmaktır. Bir kere bu 

mantık oluştuğunda, çiftin sorular soran terapistten seansın içeriği ile ilgili sorumluluk almaya geçiş yapması 

zordur. Bir başlangıç sadece terapistin sorgulamasını içermemeli, ayrıca çifte girişim ve keşiflerindeki 

başlıca rolleri hissettirmelidir. Böylece çiftler ilk seanstan itibaren sorumluluğun büyük çoğunluğunun 

kendilerinde olduğunu öğrenmeye başlarlar. Terapist şöyle bir cümle kurarak danışanın katkılarını ve 

sorumluluklarını destekleyebilir: “Önemli gördüğüm birçok soru sorabilirim, fakat ben daha çok sizin 

fikirlerinize, algılayışlarınıza ve sorularınıza odaklanmayı ve birlikte bunlardan konuşmayı tercih 

ederim. Uzun süre sessiz kalmayacağım, konulara açıklık getirmek ve ilişkinizdeki zayıflıklar ve 

güçlü yanlarınızla ilgili sizin düşüncelerinizi anlamak için sorular soracağım.” Terapistin bu süreçteki 

becerisi, danışanlar problemdeki kendi sorumluluklarını üstlendikçe ortaya çıkan konular ve duygular 

aracılığıyla, ilişkiyi çiftle birlikte keşfetmektir. Bu yaklaşım, çiftin ilişkisiyle ve aile orijinleriyle ilgili listeden 

okuyormuşçasına alakasız veya bitmek bilmeyen sorular sormanın tam tersidir. Örneğin, eğer çift 

ilişkilerindeki uzaklığın arttığını hissettiklerini belirtirse terapist konuyu ilişkiye ve uzaklık fikri çerçevesinde, 

aile orijinine getirebilir. Çiftin geçmişi, duyguları, orijinleri ve davranışları, uzaklık bir tema olarak kullanılarak 

keşfedilebilir. Eğer bir kadın terkedilmiş hissettiğini ifade ederse ve adam karşılık olarak boğulmuş 

hissettiğini söylerse, terkedilmişlik ve boğulmuşluk duygularına odaklanılabilir ve terapist kaygı ve 

duyguları aracılığıyla çifti tanıdıkça bu duygular ortaya çıkarılabilir. Danışanlar tarafından sunulan temaları 

ve duyguları kullanmak, materyallerin ortaya konulmasındaki sorumluluğu terapistin sorularına değil 

danışanlara verir. 

3-Eşler Arasındaki İletişimi Kolaylaştırmak: Evlilik terapisti, çoğunlukla, çiftin evde konuştuktan sonra 

terapiye geleceği ve önemli konuları hem aralarında hem de terapistle tartışmak için hazırlıklı olacağı 

beklentisini yaratır. Üzerinde beklentiler oluşturmak için, başlangıç seansının bir bölümü çift birbirleriyle 

konuşurken terapistin gözlem yapmasını içerir. Bu diyalog, iletişimin karşılıklı modelini değerlendirmede 

yardımcı olur ve daha sonra seansta da işlenmeye başlayabilir. 

            Terapistin çiftin birbiriyle konuşmasını istemesi fikrini ortaya koymanın en doğal yolu, diyaloğu 

terapistten çifte doğru yönlendirmektir. Çoğunlukla, her eş,yakın olma korkusundan dolayı, sıkıntılarını 

direk olarak terapistle paylaşmaya niyetlenecektir. Terapistin her bireyi dinlemesi ve katılımlarını sağlamak 

için cevap vermesi önemliyken, eninde sonunda iyileşmeyi ve uzlaşmayı sağlayacak olançiftin pozitif 

iletişimi olacaktır. Terapistin çiftin iletişiminde ısrarcı olmasıyla, çift terapistin seansları derslerle ve 

önerilerle doldurmayacağını, daha çok, çiftin terapideki ve dışarıdaki iletişim modelleriyle ilgilendiğini kısa 

zamanda anlayacaktır. 

4-Suçlama ve Yargılarla Yüzleştirmek, Kişisel Sorumluluk Duygusunu Uyandırmak: Terapide en 

yaygın olarak rastlanılan şey, eşlerin kabahati ve sorumluluğu karşı tarafa yüklemesidir. İki taraf da 

sıkıntıların başlıca kaynağı olarak diğerini gördüğü için, her biri kendi düşüncelerini terapiste sıralamaya 

kalkar. Evlilik terapisti dengeli ve adil durarak danışanların kendi katkılarını görmelerine ve belli 

sorumlulukları üstlenmeye başlamalarına yardım ederek danışanlara yetki vermeye çalışır. Bütün sistemik 

düşüncelerde esas olan, danışanların kendilerini değiştirecek güce fazlasıyla sahip oldukları ve karşı 

tarafı değiştirecek çok az güçleri olduğu fikridir. İletişim yapıları çoğunlukla suçlama davranışıyla 

karakterize edilir. Danışanların kişisel sorumluluklarını ve davranış değişikliklerini kabul etmesiyle bu yapılar 

bozulabilir. 

5-Evde Terapistten Alıntılar Yapmaya veya Terapistin İsmini Kullanmaya Karşı Danışanları 

Uyarmak: Eşlerden, kendilerini diğerine karşı savunabilmek amacıyla, evde, terapistin adını negatif bir 

şekilde kullanmamalarını istemekte bazen fayda vardır. “Dr ………….. dedi ki, 

…………………………..”, şeklinde başlayan cümleler özellikle kötü veya yanlış şekilde aktarılan gerçeklere 

eklendiğinde, terapiye karşı bir öfke ve memnuniyetsizlik yaratabilir. Görüşme yeterince kızıştığında, her iki 

eş de terapiste öfkelenebilir ve kabahati ona yükleyebilirler. Eğer danışanlar seansla ilgili bilgi, duygu ve 

fikirlerini tekrar ederlerse çoğunlukla bunları kendi subjektif deneyimleri olarak anlatmalıdırlar. “Terapist 

dedi ki…” yerine “bence…” diye söze başlamak, terapisti tüm görüşmelerin merkezine koymadan, daha 

sağlıklı bir iletişime yol verecektir. Eğer her iki eş de terapiste karşı mutlak bir saygı besliyorsa ve 

duyarlı/yansıtmacı bir şekilde kullanmaya niyetliyse, terapistin ismini kullanmak belirli durumlarda yararlı 



olabilir. “Dr …….. aramızda konuşmamız gerektiğini söyledi, bu geceye ne dersin?” ifadesi, çiftin 

terapistin adını olumlu şekilde niyetlerini kuvvetlendirmek ve daha çok yakın iletişim kurmak için kullanmaya 

iyi bir örnektir. 

  

Sonuç 

Özet olarak, birçok çift terapiye kuşkuyla, gerçekçi olmayan beklentilerle ve danışanın, terapistin ve 

terapötik sürecin rolleri ve sınırlarıyla ilgili yetersiz bilgiyle gelir. Danışanları yukarıda bahsedilen 

meselelerle ilgili eğitmek ve terapiste açıkça görünen şeyleri çifte de göstermek, çok sayıda yanlış 

anlaşılmayı önler ve terapinin daha sağlıklı, verimli biçimde başlamasına yardımcı olur. 

 
 
 
 

VAKA 1 
 
Bayan: 28 yaş 
Erkek: 33  yaş 
 
 
 10 yıldır evli çiftin bir erkek çocuğu var 6 yaşında. Çift eğitim görüşleri zıt olduğu için anlaşamadığını 
söylüyor. Anne aşırı korumacı davranıyor, baba olabildiğine serberst. Çift uçlu mesajlar veriyorlar çocuğa. 
Bu anlaşmazlık genel evlilik yaşantılarını etkilediği için tartışmaları yoğunlaşmış ve boşanma durumuna  
gelmişler. Danışmana durumu çözmesi için gelmişler. 
 
 
Danışmanın aileyi karşılama, odaya alması ve ilk seansı yapılandırması nasıl olmalı? 
 
 
 
Vakayı çözümlemek için hangi teknikleri kullanmalı? 
 

 
 
 

VAKA 2 
 
Anne: 45 
Baba:  51 
 
 22 yıldır evli çift kadının eşinin kendisini aldattığını hissetmesi ve eşini kontorol etmeye başlamasıyla 
evlilik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Kadın, eşinin kendisini kesinlikle aldattığını, ceketlerinde başka 
kadınların saçlarını bulduğunu, bazen üzerinden parfüm kokusu aldığını, kendisiyle eskisi gibi 
ilgilenmediğini yeni uğraşlar edindiğini bu yüzden eve bazı geceler geç geldiğini iddia ediyor. Erkek 
evliliklerinin monotonlaştığını ancak aldatmadığını sadece yeni hobiler edinmesi yüzünden bazen eve geç 
geldiğini bunu kıskanan karısının kendisini boğacak şekilde kontrol etmeye başladığını söylüyor ( ikisi de 
üniversite mezunu) 
 
 
  
Danışmanın aileyi karşılama, odaya alması ve ilk seansı yapılandırması nasıl olmalı? 
 
 
 
 
Müdahale tekniklerinizi anlatınız? 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Vaka Analiz Formu 

…/…/2017 

  

İlk mülakat tarihi: 

Adı ve soyadı: 

Yaşı:                                   

Mesleği: 

Eşin ismi:                                            Yaşı:                                       Mesleği: 

Çocuklar ve diğer aile üyeleri: 

………………………………                                   …………………………….             

……………………………………… 

………………………………                                   …………………………….             

……………………………………… 

Etnik grup:                                                       

Adres: 

Telefonlar: 

Acil durumlarda iletişime geçilebilecek kişi(ler) ve telefonları: 

…………………………………………………………………………………………… 

İlişkinin/evliliğin süresi: 

Kim tarafından yönlendirildikleri: 

Yönlendirilme sebepleri: 

1. İlk izlenimler ve tepkiler: 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

2. Sunulan problem(ler), kim, nerede, ne, nasıl gibi soruların cevaplarını içeren açık bir tanım yapın. 

Eşlerin her ikisinin de probleme ilişkin görüşleri nelerdir? Problem sistem içerisinde nasıl muhafaza edilir 

(sürdürülür)?: 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

3. Problemin geçmişi: 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

4. Çözüm girişimleri (önceki terapiler dâhil): 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

5. Danışan(lar)ın gerçekleşmesini istediği değişimler: 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  



6. Yakın geçmişteki önemli değişiklikler (stres yükleyici ve yaşam döngüsündeki değişiklikler, yeni iş, 

taşınma, ölüm, ayrılık, evden çıkan çocuk vb.) : 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

 

Sistemler Arası Değerlendirme Soruları 

 

7. Bireysel sistem(ler) (içruhsal bileşenler; bilişsel çarpıtmalar ve mantık dışı düşünceler vb., savunma 

mekanizmaları; tanımlar, tahminler ve yorumlar; ayrıca DSM-4'ün I, II, ve III. Eksen tanıları): 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

8. Etkileşimsel sistem (duygusal sözleşmeler, iletişim biçimleri, ikili etkileşimin yapısı, doğrusal yükleme 

stratejileri- güçsüzleştirme, haklı çıkarma,  kötüleme, ussallaştırma, çatışma çözme becerileri gibi- vb.): 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

9. Nesiller arası sistem (yıldönümü reaksiyonları, el yazıları, sınırlar, üçgenler, yakınlık-uzaklık konuları vb.)  

…………………………………………………………………………………………… 
  

Tedavi Planı Soruları 

10. Danışan(lar)a İlişkin Hipotezler: 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

11. Tedavi Planı & Stratejileri (Bireysel, Etkileşimsel, Nesiller arası): 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

BİREYSEL PROBLEMLER                               DEĞİŞİM STRATEJİLERİ/TEKNİKLERİ 

  

…………………………………………………………………………………………… 
  

ÇİFT PROBLEMLERİ                                       DEĞİŞİM STRATEJİLERİ/TEKNİKLERİ 

  

 …………………………………………………………………………………………… 

  
AİLE ORİJİNİ PROBLEMLERİ                         DEĞİŞİM STRATEJİLERİ/TEKNİKLERİ 
  

…………………………………………………………………………………………… 
  

12. Tahminler ve beklenen terapi uzunluğu (şimdilik geçerli olan): 

…………………………………………………………………………………………… 

13. Sizin, bu danışan sistemiyle baş etmedeki güçlü yanlarınız ve zayıflıklarınız nelerdir? 

…………………………………………………………………………………………… 

            



1. madde, terapistin ilk izlenim ve tepkileriyle ilgilidir. Bu, terapistin çifte karşı ilk sezgisel tepkisidir. 

Açıkça, bu madde izlenimsel ve kişiye özgüdür. Terapistin çiftle ilgili sezgilerini, gözlenen ve hissedilen 

şiddetli duygusal reaksiyonları ve terapistin yaşayabileceği yansıtmaları (karşı aktarım) içerir. Bu madde, 

vakanın belirlendiği durumu, terapistin daha iyi anlamasına yardımcı olur. Örneğin, eğer çiftteki temel sorun 

aşırı gerginlik, korku veya şüpheden biriyse, çiftle ilgili tüm bilgiler bu duygusal ortam içinden süzülür. Eğer 

çift açık ve rahatsa ve her iki eş de problem için kısmen sorumluluk alıyorsa, terapist söylenenlerin açık, 

doğru ve dolaysız olduğuna inanabilir. 

2. madde, belirtilen problem(ler)le ilgili bir tablo oluşturmakla ilgilidir. Terapist bütün problemlerin açık ve net 

olarak tablosunu çizmeye gerek duyabilir. Her eşin problemi algılayış şekillerini anlatmalarına izin verilir. 

Partnerlerin diğerinin algısı üzerine yorum yapması istenebilir. Problemle ilgili soru sormada gerekli olan bir 

şey, her probleme dair etkileşimsel veya sirküler açıdan bir anlayış edinmektir. Terapist her zaman diğer 

kişinin probleme olan katkısını araştırır. Tüm döngü içerisinde davranışların sırasını araştırarak, terapist 

diğer eşin rolünü fark etmeye başlayabilir. Sadece bir eş için problem olarak görünen şey, aslında 

davranışların birbirine bağlı sisteminin bir parçasıdır. 

3. madde, problem(ler)in geçmişiyle ilgili şeyleri içerir. Şu anki problem anlaşılınca, geçmişe dönerek 

gidişatın o zaman da aynı olup olmadığını anlamakta fayda vardır. Bazı durumlarda, terapist aynı gidişatta 

rollerin tam tersi olduğunu görebilir. Problemler, şimdiki ilişkiden daha önce gelebilir, kendini tüm diğer 

yakın ilişkilerde de göstermiş olabilir. Eğer problemin tespit edilebilecek bir başlangıç noktası varsa, bunu 

neyin hızlandırdığını bilmekte yarar vardır. Belki de problem evliliğin ertesi günü, bir hadisenin ortaya 

çıkması veya bir çocuğun doğmasıyla başlamış olabilir. 

4. madde, çiftin problemi çözmek için daha önce başvurduğu çözümlerle ilgili bilgi toplamayı amaçlar. Bazı 

durumlarda, çift başarısız bir terapi geçmişine sahip olacaktır. Şimdiki terapist önceki terapinin nasıl 

sonlandığını ya da sonlanıp sonlanmadığını bilmek isteyecektir. Bazı çiftler, vakitsiz olarak bir terapistten 

diğerine, yardım etme şansı bile verilmeden, geçebilir. Daha önceki terapiler de neler olduğunu bilmek, 

şimdiki terapistin ele alınmış problemler ve bu problemleri çözmek için gösterilen çabalarla ilgili fikir sahibi 

olmasını sağlar. Önceki terapi(ler) başarısız olmuşsa veya tamamlanmamışsa, şimdiki terapist daha önce 

yapılan hatalardan kaçınmak isteyecektir. 

5. madde, terapiste çiftin hedeflerini anlama imkanı sağlar. Çift problemleri açıkladıktan ve bunların ne 

olduğu terapist tarafından net olarak kavrandıktan sonra, terapist ne tür değişikliklerin arzu edildiği ile ilgili 

tahminlerde bulunmamalıdır. Her eşin neyin değişmesini istediği sorulmalıdır. Terapist çiftin müşterek 

olarak değişikliklerde anlaşmalarına ve işbirliğiyle işlerin hangi düzende yapılması gerektiğine karar 

vermelerine yardımcı olmaya çalışmalıdır. 

6. madde, stresli olayların problemi hızlandırma veya yaratmadaki öneminin farkına varmaya yarar. Terapist 

sadece, son iki yılda, özellikle son 6 ay içinde, nasıl değişiklikler veya sıkıntılar olduğunu sorabilir. Çoğu çift, 

hayatlarındaki değişikliklerin/streslerin derecesini problemlerine bağlamayacaktır. Bazen çiftlerdeki çok 

sayıda değişiklik, gerçekten çarpıcı düzeydedir, onlara bu olayların sonuçlarını anlamaları için yardım 

edilmelidir. 

Vaka analizinin ilk 6 maddesi toplanan objektif ve subjektif bilgilerden dolayı bilgi temellidir. Terapist fazla 

çıkarımda bulunmadan verileri değerlendirmelidir. 7, 8 ve 9. maddeler daha çıkarımsaldır. Maddelerdeki 

veriler farklı seviyelere ve teorik sistemlere göre organize edilmiştir. 

7. madde, bireysel sistemleri değerlendirir. Evlilik ve aile terapisi bireysel psikopatolojiye ve terapiye karşı 

bir reaksiyon olarak başlamıştır. Uzun yıllar, bireysel kavramlar, sistem görüşüne ters olarak algılandı. 

Fakat çiftler bireylerden oluşur. Her bireyin kendi dinamikleri ve patolojisi vardır. Salt sistem perspektifini 

kabul etmek uğruna bu gerçeği reddetmek, gereksiz yere dogmatik ve kısıtlayıcı olacaktır. Sonuç olarak, biz 

her bireyin intrapsişik dinamiklerinin değerlendirilmesini öneririz. Sadece bunlarla sınırlı olmasa da, bu 

yaklaşım bireyin savunma mekanizmalarını, bilişsel çarpıtmalarını ve tanımlama şekillerini, tahminlerini, 

yorumlarını kapsar. 

Bireysel psikopatoloji konusu, terapistin psikoterapinin birbirine bağlı tabiatını dikkate almasını gerektirir. 

Sistem teorileri, eşlerin eşit derecede sağlıklı veya sağlıksız olduğunu ve bireysel patolojilerinin hemen 



hemen aynı düzeyde olduğunu varsayar. Bunun aksine, teşhisin bir bölümü çiftlerin aldırmadığı kişilik 

bozukluklarıdır. Eşlerin kişilik bozuklukları veya belirtileri gösterdiği birçok vaka görülmüştür. Bazı yaygın 

kombinasyonlar şunlardır: Narsistik/bağımlı; mükemmelliyetçi/histriyonik-borderlien ve 

saldırgan/bağımlı eşlemesidir. 

Bireysel tanılar terapistin patolojinin bağlantılı yanlarını anlamasına ve o şekilde davranmasına yardımcı 

olur. Çift, evlilik terapistiyle düzenlenecek olan, eşzamanlı bireysel terapiye de gereksinim duyabilir. 

Genellikle, bireysel tanılar çiftle paylaşılmamalıdır, çünkü bunlar diğer eş tarafından karşı tarafı 

suçlamak için kullanılabilir. Açıkça, bazı bireysel patolojiler, evlilik terapisinin başlangıcından önce dikkat 

gerektirir. Ağır psikopatolojiler evlilik terapisi için kontrendikasyondur. Psikoz, ağır depresyon, intihar, 

madde/alkol bağımlılığı içeren vakalar ilk önce bireye yoğunlaşmayı gerektirir. 

8. madde, çiftin işleyişiyle en direk olarak alakadar olan maddedir. Bu madde, çiftin etkileşimsel 

problemlerini, evlilik terapisi kuramlarıyla uyumlu olarak değerlendirilmesini içerir. Bu kategorideki bazı 

yaygın kavramlar, iletişim ve çatışma-çözme becerilerine, duygusal kontratlara, birbirine bağlı bilişsel 

çarpıtmalara veuygunsuz-tıkanık duygulara değinir. Çiftin yükleme stratejilerini nasıl kullandıklarını 

anlamaya özel vurgu yapılmalıdır. Çiftlerde, yaşanan sıkıntılara katlanan eş, işlevsiz ruh hali için karşı tarafı 

kolayca suçlayabilir. Fakat çiftlerde görülen doğrusal yükleme taktikleri basit yansıtmalardan daha farklıdır. 

Zararlı doğrusal yükleme metodlarışunlardır: 

—Gerekçeleme; birinin olumsuz ve zararlı etkileri olan davranışlarını dışsal sebeplere bağlaması 

durumudur. Örneğin; “kaçık ailem yüzünden davranışlarıma çare bulamıyorum.” 

—Aklileştirme; birinin içsel olarak kontrol edilen davranışlarının kötü niyetli olmadığını iddia etmesi 

durumudur. Örneğin; “ben sadece sana yardım etmek istemiştim.” 

—Zayıflatma; birinin incitici davranışlarını içsel fakat kontrolü dışında olan nedenlere bağlamasını içerir. 

Örneğin; “sen böyle yapınca kendime hâkim olamıyorum, artık bunu biliyorsun, bu nedenle yaptıklarına son 

vermelisin.” 

—Kötüleme; diğer tarafa kötü maksatların atfedilerek hain olarak gösterildiği durumdur. Sonuç olarak, eşin 

davranışları, incitici davranışlara karşı verilen bir tepki olarak gerekçelenir. Örneğin; “kendini üstün 

hissedebilmek için beni ailenin önünde küçük düşürüyorsun.” 

Terapist bu taktiklerin kullanılıp kullanılmadığını not ederek, çiftle birlikte bunları elimine etmek için 

çalışmalıdır. 

9. madde; aile orijininin evlilik dinamiklerinde nasıl bir rol oynayabileceğiyle ilgilenir. Ailede öğrenilen 

kalıplar, daha sonraki ilişkilerde tekrar edilmeye yatkındır. Bu kalıpların tümünü açıklamak bu bölümün 

kapsamı dışındadır ancak üzerinde durulmaya değecek sorular şunlardır: 

—Anne babanın evliliğinde gözlemlediğin roller nelerdir? 

—Anne baban birbirlerinden neler bekliyor gibi görünürdü? 

—Eş olmakla ilgili neler öğrendin? 

—Anne babanın evliliğinde ne kadar yakınlık/uzaklık gözlemledin? 

—Anne baban öfke ve çatışmalarıyla nasıl başa çıkıyordu? 

—Anne ve baban bağlılıklarını/yakınlıklarını açıkça gösterirler miydi? 

—Anne ve baban kendisi, evliliği, çocukları ve işi arasında önceliklerini nasıl sıralardı? 

—Hangi duygular teşvik edilir, izin verilir veya verilmez, reddedilir, kötü olduğu söylenirdi? 

—Anne babanın evliliğinde cinsel ilişkiler, ensest ilişki, çözümlenmemiş üzüntü ya da psikolojik ve tıbbi 

sorunlar gibi herhangi bir incinme var mıydı? 

—Yakınlıkla ilgili anne babandan neler öğrendin? 

Çiftlerin aynı zamanda cinsel sorunlarla birlikte geldiği vakalarda farklı sorular dizisi yararlı olacaktır. 

Çünkü bazı cinsel sorunların kökeni aile geçmişine dayanmaktadır. Bu vakalarda uygun bilgiler elde 

etmek için cinsel genogram kullanılmalıdır. 

Cinsel Genogram 

—Giriş: Geçmişte öğrenilenlerin ve kuşaklar arası süreçlerin bireyin, çiftin ve aile sisteminin gelişiminde 

oynadığı rolü açıklayın ve tartışın. “Hayat Senaryosu”, “ Aile Senaryosu”, “ Aile Sadakati”. 



—Bir genogram oluşturulması ve incelenmesi. Her bir eşin (çift odaklı ise) veya bireyin ailesinin 3–4 

nesil grafiğinin çizilmesidir. Bunlar gerçekleri, duyguları, sınırları, anlaşmaları, koalisyonları, yakınlıkları, 

uzaklıkları, çatışmaları, bağlılıkları vs. vurgular. 

—Bir cinsel genogram oluşturulması ve incelenmesi. Çoklu nesil sisteminin, cinsellikle ve yakınlıkla ilgili 

çok özel sorularla, yeniden gözden geçirilmesidir. 

—Cinsellik/yakınlıkla ilgili, erkeklik/kadınlıkla ilgili bu ailedeki açık/örtülü mesajlar nelerdir? 

—Kim ne söyledi/ne yaptı?  Cinsellik/yakınlık alanında kim bariz bir şekilde sessiz/yok? 

—Cinsel anlamda kim en açık? Hangi yönde? 

—Cinsellik/yakınlık nasıl teşvik edilir? Tasvip edilmez? Kontrol edilir? Kuşak içinde? Kuşaklar 

arasında? 

—Aile ağacınızda cinselliğe/yakınlığa ilişkin hangi soruları sormaktan kaçındınız? Cevaplar kimde 

olabilir? Cevapları nasıl ortaya çıkarabilirsiniz?  

—Ailenizde cinselliğe/yakınlığa ilişkin “sırlar” nelerdir (ensest, istenmeyen hamilelikler, evlilik dışı 

ilişkiler, vs.)? 

—Ailedeki diğer kişiler, yukarıdaki sorulara ilişkin neler söylerler? Bu meseleler, olaylar, deneyimler 

onların üzerinde ne gibi etkiler yaptı? Kuşak içinde? Kuşaklar arasında? Kiminle bu konuyla alakalı 

konuştunuz? Kiminle bu konuyla alakalı konuşmak isterdiniz? Bunu nasıl yapabilirsiniz? 

—Eşiniz sözü edilen meselelerle ilgili olarak sizin soy ağacınızı/genogramınızı nasıl algılar? Siz 

onunkini nasıl algılarsınız? 

—Cinsellik/yakınlık mesajları ve deneyimlerine ilişkin, olmasını arzuladığınız şeyleri karşılamak için 

genogramı nasıl değiştirirdiniz? 

—Genogram maddelerinin/meselelerinin geniş aile üyeleriyle keşfi ve müzakeresi. Tüm süreçlerin 

gözden geçirilmesi ve cinsel işlevsizlikler için hazırlanan tedavi planı içerisinde entegrasyonudur. 

            Genogram değerlendirmesi önce, sonra veya değerlendirme ve tedavi aşaması boyunca 

serpiştirilmiş olarak yapılabilir. Bu soruların kullanımı, problemin ne derecede geçmişe ya da şimdiye dayalı 

temelleri olduğuna bağlıdır. 

10. madde, terapistin tüm verilere dayalı hipotezlerini kapsar. Tedaviye başlamak, problemlerin doğasıyla 

ve sebepleriyle ilgili temel hipotezlerin oluşturulmasını gerektirir. Ana hipotezler bu bölümde listelenmiştir. 

Örneğin, terapist eşler arasındaki temel problemin, erkeğin reddedici bir anneye sahip olmasına, kadınınsa 

üvey babasıyla ensest bir ilişki başından geçmesine bağlı olarak, yakınlık-uzaklık meselesi olduğunu öne 

sürebilir. Tedavi ilerledikçe hipotezler test edilir. Eğer hipotezler herkes için istenen sonuçları doğurursa, 

muhtemelen geçerlidir. Aksi halde, hipotezlerin tekrar gözden geçirilmesinin zamanı gelmiş olabilir. 

11. madde, tedavi planı ve değişim stratejileridir. Evlilik terapistleri, tedavinin bu tarafını çalışmalarında 

yeterince vurgulamamışlardır. Her değerlendirme kategorisi için bir tedavi hedefi ve stratejisi düzenlenebilir. 

Ağır depresyon teşhisi olan bir bireyin başka bir terapiste yönlendirilmesi uygun bir stratejidir. Aynı vakada, 

diğer eşin depresyonda olmasının yadsınması depresyonun, etkilenmeyen eşin sistemde kendi rolünü 

anlaması için, tekrar tasarlanmasını gerektirebilir. Ayrıca, kuşaklar arası bir yapı da (ailedeki depresyonlu 

kadınlar) mevcut olabilir. Bu durumda, aile orijiniyle ilgili çalışmalar yapılabilir, anne veya büyükanne 

seanslara dâhil edilebilir. Tedavi planı her türlü tekniklerin, yaklaşımların veya stratejilerin 

kombinasyonlarından oluşabilir. Planlar, hangi değişimlerin ilk önce yapılacağının, farklı problem 

alanlarında çiftlerin çalışmaya ne kadar hazır olduklarının ve başarının nasıl katlanacağının bilincinde 

olarak tasarlanmalıdır. 

12. madde, terapistin teşhisi ve tedavinin tahmini uzunluğudur. Terapinin sonuçlarıyla ilgili gerçekçi olmak 

ve değerlendirme evresinin ardından, muhtemel sonuçları çiftle paylaşmak terapist için yararlı olur. Böylece, 

çift beklentileriyle ilgili varsayımlarına göre hareket etmeyeceklerdir. Çift çoğu zaman tedavinin uzunluğuyla 

ilgili soru sorar. Gerçekçi olmak demek geçerli bir sözleşmeyle başlamak demektir. Eğer çift en az 6 aya 

gereksinim duyacaksa ve onlar 6 haftadan fazla gelmekte isteksizlerse, çalışmanın bir dayanağı yoktur. 

Terapist yukarıda belirtilen prosedürleri izlediğinde, hangi problemlerin, nasıl, hangi olası başarılarla ve 

yaklaşık olarak ne kadar sürede çalışılacağını açıklayabilir. Çift böylece devam eden tedaviyle ilgili 

aydınlatılmış bir karar verebilir. 



13. madde, terapistin vakaya taşıdığı güçlü yanlarını ve potansiyel karşı aktarım meselelerini bilmesine 

yardımcı olur. Bir terapist çiftlerdeki çatışmaları çözmede önemli derecede tecrübe sahibi olduğunu 

hissedebilir, öte yandan diğerinin, kişisel geçmişinden dolayı danışanın öfkesinden gözü korkabilir. 

Başından beri bir karşı aktarım reaksiyonu yaşayan terapist, bu sorunu çözmek için, süpervizyon ve/veya 

terapi arayışına girmelidir. Eğer terapist karşı aktarım reaksiyonu için sorumluluk üstlenmek istemezse, 

vaka yönlendirilmelidir. Karşı aktarım reaksiyonu varken devam etmek, en iyi olasılıkla tedaviyi başarısız 

kılarken en kötü olasılıkla çifte zarar verir. 

            

Sonuç 

Bu bölümün amacı iki konuyu ele almaktı. Birincisi, ilk birkaç seansı yürütmek için yönergeler önerildi. Bu 

yönergeler, evlilik terapistinin çiftle başlarken karşılaşacağı yaygın sıkıntıları bertaraf etmesine yardımcı 

olmak amacıyla düzenlenmiştir. Bunlar, sıkı sıkıya bağlanılması gereken kati kurallar değildir. Terapist, bu 

yönergelerin ne zaman uygun olmayacağına karar verirken, kendi yargılarını 

kullanmalıdır.Değerlendirme/bağlanma evresinin ardından, bu yönergeleri takip etmek daha az önemli 

olacaktır. Aslında, bazı durumlarda bunlar aksi şekilde icra edilebilir. Örneğin,terapist daha sonra, geçici 

olarak taraf tutup sistemin dengesini sarsmak isteyebilir. Bu prosedür, teşhis amaçlı değil, terapötik 

nedenlerle uygulanabilir. Bu bölümde kapsanan ikinci konu değerlendirmedir. Değerlendirme ve tedavi, 

çift çalışmalarında genellikle birbirine karıştırılır. Fark, birinden birine yaptığımız vurgudadır. Açıklanan 

yaklaşım, çok sayıda bilginin sistematik şekilde toplanmasına yönelik bir prosedürü göz önüne serer. Bazı 

bilgiler, tedavinin ilerleyen safhalarında, ihtiyaç doğdukça ve tedavi planını geliştirme ihtiyacı belirdikçe 

toplanabilir. Değerlendirme evresi süresince, en azından, vaka analizini geliştirmemize izin verecek yeterli 

bilgi toplanmalıdır. Vaka analizi, terapistin tedavi sürecine başlamasını mümkün kılacak temel yol 

haritasıdır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Çalışma Soruları 
 

Adı, Soyadı:…………………………………….    Notu:……………………… 

 

YILDIZ TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI SINAVI 

Açıklama: Aşağıda 40 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Lütfen her soruyu dikkatlice okuyarak 

doğru seçeneği son sayfadaki cevap tablosuna işaretleyiniz. Sorular 2,5 puandır. Başarılar... 

 

1. İnsanın temelde “iyi” olduğunu ve insanların olumlu yönde güdülenerek, daha yüksek işlevlere doğru 

yönelerek olumlu kişiliğe ulaşacağını aşağıdaki hangi psikolojik yaklaşım savunmaktadır?    

a. Bilişsel yaklaşım  c. Psikanalitik yaklaşım 

b. İnsancıl yaklaşım  d. Davranışsal yaklaşım 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yönden kabul edilmeyen saldırgan eğilimleri toplumun kabul 

edebileceği alanlarda ifade edebilecek bir savunma mekanizmasıdır? 

a. Yer değiştirme   c. Yüceltme 

b. Soyut kavramlara bürüme  d. Telafi 

 

3. Edimsel koşullanmada olumsuz pekiştireç, davranışı nasıl etkiler?  

a. Olumsuz pekiştireçin davranışı ne şekilde etkileyeceği belli değildir. 

b. Olumsuz pekiştireç davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını azaltır. 

c. Olumsuz pekiştireç davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını hem artırır hem azaltır. 

d. Olumsuz pekiştireç davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını artırır.  

 

4. Bir kişi midesi ağrıdığı zaman arkadaşının tavsiyesi üzerine bitki çayı içmiştir. Daha sonra her midesi 

ağrıdığında bitki çayı içmektedir. Bu davranış aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?  

a. olumsuz pekiştireç  c. koşullu tepki 

b. ikincil kazanç  d. sosyal öğrenme  

 

5. Aşağıdaki güdülerin hangisi Maslow’un temel gereksinimler hiyerarşisinin en alt ve en üst 

basamaklarında yer alır?  

a.Açlık/Başarı    c. Güvenlik/Bağlanma 

b.Güvenlik/ait olma ve sevgi  d. Açlık/kendini gerçekleştirme 

 

6. Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemlerine göre, ..................... döneminde bireylerde ego bütünlüğüne 

karşı ümitsizlik görülürken; ergenlik döneminde bireylerde .............. karşı ................... görülmektedir.  

a. yaşlılık / üretkenlik / aşağılık duygusu 

b. orta yaş / üretkenlik / aşağılık duygusu  

c. yaşlılık / kimlik başarısı / rol karmaşası  

d.orta yaş / kimlik başarısı / rol karmaşası  

 

7. Aşağıdakilerin hangisi yaygın anksiyete bozukluğunun özelliklerinden biri değildir?  

a. Kişide genel bir huzursuzluk vardır.             c.  Kişi ilişkilerinde endişeli, huzursuz ve gergindir. 

b. Bazen yerinde duramama söz konusudur.            d. Kişi köpek gördüğünde panik atak yaşar. 

 

8. Sosyal ilgi doğuştan getirilen ve insanı diğer insanlarla birlikte olmaya, diğer insanları önemsemeye ve 

onlar için bir şeyler yapmaya yönelten bir itkidir. Bu temel kavram hangi kişilik kuramcısına aittir? 

a.Horney  b. Adler  c.Jung   d. Sullivan 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal fobinin özelliklerinden değildir?  

a. Sosyal fobisi olan kişi başkalarının üzerinde olumlu izlenim bırakmak ister ama aynı zamanda kendisinin 

bu alanda yetersiz olduğunu düşünür.  

b. Sürekli yanlış yapacağından endişe duyar. 

c.  Sosyal fobisi olan kişiler aşırı titiz ve kuralcıdırlar. 

d. Ağır sosyal fobikler başkalarının yanında yemek yiyemezler.  



10. Aşağıdakilerden hangisi obsesif-kompulsif bozukluk ile ilgili yanlış bir bilgidir?  

a. Küçük çocukluk yaşlarında bile görülebilir. 

b. Bu bozukluğu olan kişilerin genelde konuşmaları düzgün ve aşırı derecede denetimlidir.  

c. Erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda görülür.  

d. Obsesyon istenç dışı gelen, bireyi tedirgin eden, benliğe yabancı, inatçı biçimde yineleyen hareketlerdir.    

 

11. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın özüne ilişkin temel kavramlardan birisi değildir? 

a. Benzer inançlar   b. Sınırlı mal  c. Sınırlı para  d. Sınırlı zaman 

 

12. Glasser’in kavramsallaştırması ile aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından birisi 

değildir? 

a. Özgürlük  b. Samimiyet  c. Eğlenme  d. Güçlü olma 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi gerginliğin tırmandırıldığı çatışmaların özelliklerinden değildir? 

a. Tarafların pozisyonlarını desteklerken hep aynı argümanı kullanmaları 

b. Tarafların anlaşmaya varamamanın sonuçlarını çok fazla abartmaları 

c. Önerilen bir çözümün hemen kabul edilmesi 

d. İletişim engellerinin yoğun olarak kullanımı 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kaçınmacı çatışmaların özelliklerinden değildir? 

a. Tarafların pozisyonlarını desteklerken hep aynı argümanı kullanmaları 

b. Çözülmeyen konuların ayrı ve farklı şekilde gündeme gelmeye devam etmesi 

c. Tartışmanın daha tehlikeli olmayan yönlerine odaklanılarak asıl problemin kaçırılması 

d. Seçilen bir çözümün uygulamaya konması noktasında bir plan yapılmaması 

 

15. Çatışma anında karşılaşmamız olası duyguları düşündüğünüzde aşağıdakilerden hangisi daha az 

karşımıza çıkma eğilimindedir? 

a. Hüzün  b. Korku  c. İncinme  d. Suçluluk 

 

16. Çatışma yönetiminde duyguları ele alırken aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a. Duygular çatışmanın doğal bir parçasıdırlar. 

b. Kendi duygusal durumunu belirlemek, bunun farkında olmak önemlidir. 

c. Yaşadığın duygu durumu ile davranışsal eğilimlerinin farkında olmak gereklidir. 

d. Duygu yoğunluğu çok yüksekse olaya dışarıdan bakmak mümkün değildir.  

 

17. Johnson’un ilişki stratejileri düşünüldüğünde amacı da ilişkiyi de önemsemeyen bir yaklaşım hangi 

hayvanla temsil edilmektedir? 

a. Tilki  b. Baykuş  c. Kaplumbağa  d. Ayıcık 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi evlilik öncesi danışmanlık hizmet alanlarından birisi değildir? 

a- Sağlık boyutu  c- Psiko-sosyal boyut 

b- Eğitimsel boyut   d- Hukuk boyutu 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi ailedeki duygusal etkileşim boyutlarından birisi değildir? 

a-sağlık boyutu  c-Sosyal Etkileşim 

b-Psikolojik Etkileşim  d-Duygusal Etkileşim 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi sağlık inanç modelinin evlilik öncesi danışmanlık sürecine uygulanması süreci 

bileşenlerinden değildir? 

a-algılanan ciddiyet 

b-algılanan engel  

c-öz etkililik 

d-algılanan yarar 

 

 



21- Uygun bir eş arama maksadıyla bir erkekle bir kız arasında cinsel temas olmadan fiziki yaklaşıma 

…………………….. denir? 

a-nişanlanma  b-sözlenme  c-evlenme  d-flört 

 

22- Aşağıdaki kahvaltı örneklerinden hangisi okul dönemindeki çocuklar ve ergenler için uygun değildir? 

a. peynir, haşlamış yumurta, taze meyve suyu, ekmek 

b. süt haşlamış yumurta, domates salatalık, ekmek 

c. süt, kahvaltılık mısır gevreği, haşlamış yumurta 

d. peynirli omlet, domates salatalık, ekmek, ıhlamur 

 

23-“Sistemin herhangi bir parçasındaki değişimin, bütün sistemde bir değişikliğe yol açar” şeklinde 

açıklanan sistem özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Bütünlük  b. Toplamsızlık  c. Çifteaçmaz  d. Sınırlar 

 

24. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Bana hükmetmeni istiyorum” cümlesinde olduğu gibi “Kişinin ne 

yaparsa yapsın kazanmasının mümkün olmadığı bir durumu” ifade etmektedir? 

a. Katı sınırlar  b. Çifteaçmaz   c. Eşsonluluk  d. İnteraksiyonel patern 

 

25. Aile danışmanı “Benim çocuğum çok ısrarcı davranıyor, bir türlü istediklerini yapmaktan 

vazgeçiremiyorum” diyen bir ebeveyne ne derse durumu yeniden çerçevelemiş olur? 

a. Ali bu özelliğiyle diğer çocukların da haklarını gasp ediyor 

b. Ali isteklerini elde etme konusunda kararlı bir çocuk 

c. Ali’nin bu davranışıyla ilgili yardım almanız olumlu bir davranış 

d. Ali’ye kendi davranışlarınızla örnek olmalısınız 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bir aile danışmanının eylemleri arasında yer alamaz? 

a. Kominikasyonda bulunmak  c. Yönlendirmek 

b. Teknik müdahalede bulunmak  d. Yargılamak 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi sirküler sorulara örnek olarak verilebilir? 

a. Nerelisiniz?    c. Sonra ne oldu? 

b. Kaç yaşındasınız?   d. Daha önce her hangi bir yardım aldınız mı? 

 

28. Genogramların aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi verdiği söylenemez?  

a. Üyeler arası kominikasyonun içeriği   c. Anne ve baba tarafının üç kuşak adları ve yaşları 

b. Doğum, evlenme, ayrılma, boşanma yılları d. Ailenin etnik, kültürel, dini arka planı 

 

29. Bir aile danışmanı aile ile görüşmesinde aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

a. Özellikle eleştirel açıdan seansta bulunmayan kişi hakkında uzun uzun konuşmak 

b. Çözümüm mümkün olduğuna dair ümit kazandırmak 

c. Duyguların ve insanların yalnız kalmalarına izin vermek 

d. Semptomu hızla değiştirmeye çalışmak 

 

30. Kendisine başvuran birinin evliliği ile ilgili sorunların ilk yaşantılarından kaynaklı dinamiklerle ilgili 

olduğunu fark eden bir danışman, danışanına rahatsızlık veren bu asıl konuyu ortaya çıkarmak ve onun bunu 

fark etmesini sağlamak için bir konudan diğerine geçerek danışanı ile bu dinamikleri araştırma yoluna 

gitmiştir.  

Bu danışmanın kullanmış olduğu teknik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Boş sandalye  C) Transferans 

B) Serbest çağırışım  D) Eşsiz sonuçlar 

 

 

 

 

 



31. Aşağıdakilerden hangisi psikanalatik kuramın aile içi sağlıksız dinamikleri açıklamakla ilgili bakış 

açıklarından biri olabilir? 

A) Ailelerin evliklerindeki asıl sorun bitirilmemiş işlerinin varlığıdır 

B) Aile içindeki çatışma ve sorunların nedeni öğrenilmiş olan olumsuz davranış kalıplarıdır 

C) Çiftlerin çatışmalarında asıl irdelenmesi gereken konu birbirlerine yükledikleri anlamlar ve inançlardır. 

D) Aile içindeki problemlerin kaynağında bireylerin önceki (kök) ailelerinden getirdikleri aktarımların etkisi 

vardır  

 

32. Aile içindeki sorunların asıl kaynağını, çiftler arasındaki duygusal yakınlığın kaybolması ya da başka bir 

ifadeyle ailede duygusal ölümün gerçekleşmesi olarak açıklayan ve yapılması gerekenin aileyi etkileşime 

sokarak yeniden duygusal yakınlaşmayı sağlamak olduğunu ileri süren danışma kuramı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Psikoanalitik kuram B) Bilişsel kuram C) Öyküsel yaklaşım  D) Yaşantısal kuram 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Yapısal Aile danışmasında Minuchin’in tanımladığı patolojik aile yapılarından 

biri değildir? 

A) Kopuk aileler    C) Bağlı aileler 

B) Eve bağlı olmayan eşin olduğu aile D) İç içe aileler 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi yaklaşımının temel varsayımlarından biri 

olamaz? 

A) Problemin ortadan kaldırılmasında öncelikle nedenler iyice araştırılmalıdır 

B) Problemin kendisi ile çözüm her zaman aynı düzlemde olmak zorunda değildir 

C) Küçük değişimler büyük değişmelere yol açar 

D) Danışmada terapist bir alt pozisyonda kalmalıdır 

 

35- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel-davranışçı aile yaklaşımının kuramsal bakış açısını yansıtmaz? 

A) Amaç olumsuz davranış değiştirmeye yöneliktir 

B) Ailedeki olumsuz düşünce biçimleri ele alınır 

C) Aile bireylerinin sorun yaşamadıkları zaman dilimlerine odaklanmasına çalışılır 

D) Gerektiğinde aile bireylerine ödevler verilebilir 

 

36- Aşağıdaki ifadelerden hangisi aile danışmanlığının amacını en iyi ifade eder? 

A) Amaç, ailedeki işlemeyen kaynakları harekete geçirmektir 

B) Amaç, boşanma sürecinde olan ailelerin evliliklerini kurtarmaktır 

C) Amaç, ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmektir 

D) Amaç, ailenin sağlıksız dinamiklerini fark etmelerini ve baş etme becerilerini geliştirmektir 

 

37- Danışmada bir aile üyesine: “Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla eşinizin özel günlerinizi unutması, 

zaman zaman hediyeler almaması ve çocuklarla ilgilenmemesi size kendinizi değersiz hissettiriyor” demesi 

aşağıdaki hangi danışmanlık becerini kullandığına örnek olabilir? 

A) Yüzleştirme 

B) Duygu yansıtması  

C) Saydamlık 

D) İçerik yansıtması 

 

38- Danışmada, bireyin yaşamında onu mutlu eden kişileri eğer koşullar uygunsa yeniden yaşamına dahil 

etmesi veya yaşamında zorluklar yaratan kişileri hikayesinden çıkarması olarak betimlenen öyküsel terapi 

tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mucizevi soru  C) Yeniden yapılandırma 

B) İstisnai durumlar  D) Yeniden hatırlama 

 

 

 



39- Aile içinde eşlerin birbirleri ile ilgili sorunlarının kaynağında bitirilmemiş işlerin, zamanında ele 

alınmamış konuların etkili olduğunu fark eden bir danışmanın kullanacağı teknikler daha çok hangi kuramsal 

bakış açısını yansıtır? 

A) Gestalt aile yaklaşımı  C) Yaşantısal aile yaklaşımı 

B) Stratejik aile yaklaşımı  D) Dinamik aile yaklaşımı 

 

40- Danışmada eşiyle ilgili algısını anlatan birinin: “Eşim sürekli kendi isteği olsun ister. Bana herhangi bir 

konuda ne düşündüğümü sormaz bile. Geçenlerde hangi arabayı alalım diye lütfetti bir sordu ama genelde 

bildiğini okur” demesi aşağıdaki hangi bilişsel çarpıtmaya örnek olabilir? 

A) Kutuplaştırma   C) Olumsuz filtreleme  

B) Kurtulma yetersizliği  D) Genelleme 

 

- SINAV BİTMİŞTİR - 

 

Lütfen cevaplarınızı buraya ilgili kutucuğu iyice karalayarak kodlayınız. 
 

1 a b c d 11 a b c d 21 a b c d 31 a b c d 

2 a b c d 12 a b c d 22 a b c d 32 a b c d 

3 a b c d 13 a b c d 23 a b c d 33 a b c d 

4 a b c d 14 a b c d 24 a b c d 34 a b c d 

5 a b c d 15 a b c d 25 a b c d 35 a b c d 

6 a b c d 16 a b c d 26 a b c d 36 a b c d 

7 a b c d 17 a b c d 27 a b c d 37 a b c d 

8 a b c d 18 a b c d 28 a b c d 38 a b c d 

9 a b c d 19 a b c d 29 a b c d 39 a b c d 

10 a b c d 20 a b c d 30 a b c d 40 a b c d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Adı, Soyadı:…………………………………….    Notu:……………………… 

 

YILDIZ TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ AİLE DANIŞMANLIĞI (HAFTA İÇİ GRUPLARI) SERTİFİKA 

PROGRAMI SINAVI 

Açıklama: Aşağıda 40 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Lütfen her soruyu dikkatlice okuyarak 

doğru seçeneği son sayfadaki cevap tablosuna işaretleyiniz. Sorular 2,5 puandır. Başarılar... 

 

1. Sınavda kopya çekerken yakalanan bir üniversite öğrencisi, dersi veren öğretim üyesine bunun nedenini 

“çektim, çünkü çekmeseydim çok zayıf bir not alacak ve babamdan dayak yiyecektim...” şeklinde 

açıklamıştır. Bu öğrencinin Kohlberg’e göre ahlaksal gelişiminin hangi aşamasında olduğu söylenebilir?  

a.gelenek-öncesi düzey  c. gelenek-sonrası düzey  

b. geleneksel düzey    d. herhangi bir çıkarsama yapılamaz 

 

2. Birkaç kere doktordan iğne yiyen bir çocuk, beyaz önlük görünce ağlamaya başlamaktadır. Beyaz önlük 

koşullanmayla ilgili aşağıdaki öğelerden hangisine karşılık gelmektedir? 

a. Dolaylı uyarıcı   c. Koşullu uyarıcı 

b.Olumlu pekiştireç  d. Koşulsuz uyarıcı  

 

3. Köpekten korkmayı öğrenen bir çocuk, tavşan gördüğü zaman da korkmuştur. Bu davranış aşadakilerden 

hangisine bir örnektir?  

a. algısal yanılma   c. ayırt etme 

b. genelleme    d. öğrenmenin aktarılması 

 

4.  Öğrenmede ayırt etme  nasıl sağlanabilir? 

a. Organizmayı yiyecek ile pekiştirerek  

b. Genellenmiş tepkileri pekiştirmeyerek 

c. Genellenmiş tepkileri pekiştirerek 

d. Her tepkiden sonra koşulsuz uyarıcı vererek  

 

5. Freud’un psikoseksüel gelişim dönemlerinden ................ dönemde çocuğun kişilik yapısı açısından sadece 

.................... gelişmiş iken; ...................... dönemde ................ gelişmeye başlar. ....................... dönemde ise, 

.................... yapısı gelişir.  

a.oral - id - anal – ego - gizil – süperego 

b.oral - ego - anal – id - gizil – süperego 

c.oral – id - anal – ego - genital – süperego 

d.oral – id - gizil – ego - genital – süperego 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi anormallik ölçütleri arasında yer almaz? 

a.Çevresine zarar veriyor olması 

b.Bilinçaltı karmaşalarının olması  

c.İstatistiksel seyreklik göstermesi 

d.İş yaşamında gittikçe görevlerini yerine getiremez olması 

 

7.Fobik tepkilerin başkalarını gözleyerek öğrenilmesi, vekaleten öğrenme veya model alma ile öğrenme 

olarak tanımlanır. Bu konudaki çalışmalarıyla tanınan ünlü psikolog araştırmacı(lar) aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a.Watson   b.Seligman          c. Cook     d.Bandura   

 

 

 



8.Hangisi Psikanalitik Kuramın depresyonu açıklamakta kullandığı kavramlardan biridir? 

a.Ertelenmiş yas        

b. Karşıt tepki kurulumu 

c. .Kendine döndürülmüş kızgınlık   

d. Odipal çatışma  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi agorafobi ile ilgili yanlış bir bilgidir?  

a. Kişi yalnız başına kalmaktan, yalnız sokağa çıkmaktan korkar. 

b. Genellikle panik bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkar.  

c. Sıklıkla görülen fobilerden biridir.  

d. Çocukluk çağında aşırı kuralcı ve disiplinci eğitim görmüş kişilerde olur.  

 

10. Aşağıdaki güdülerin hangisi Maslow’un temel gereksinimler hiyerarşisinin en alt ve en üst 

basamaklarında yer alır?  

a.Açlık/Başarı     c.Güvenlik/Bağlanma 

b.Güvenlik/ait olma ve sevgi   d. Açlık/kendini gerçekleştirme 

 

11. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi çok kuşaklı aile terapisinin temel kavramlarından biri olan  “kendini 

farklılaştırma” terimini en iyi açıklar? 

a. Kendi kendine yardım stratejisinin bir ürünüdür 

b. Ebeveynden kopma sorununun çözülmesi için çocuğun uyguladığı bir yöntemdir 

c. Psikotik nitelikte terapötik bir hedeftir 

d. İntrapsişik düzeyde kişinin duygu düşünce ve davranışlarını birbirinden ayırabilme yeteneğidir. 

 

12. Aşağıda yer alan danışma kuramlarından hangisi ailenin seansta dile getirdiği semptomla  ve  

“belirlenmiş hastayla” çalışmayı terapinin ana hedeflerinden biri olarak görür? 

a. Çok kuşaklı aile terapisi   c. Stratejik aile terapisi 

b. Yaşantısal aile terapisi   d. Öyküsel terapi 

 

13. Danışanların yeni, canlı ve sosyo ideolojik jargonlar ve söylemlerden sıyrılmış bir dille deneyimlerini 

yeniden anlatmalarını sağlama hedefi güden aile danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir  

a. Bilişsel Davranışçı aile terapisi   c. Bowenyan aile terapisi 

b. Psikanalitik aile terapisi    d. Öyküsel aile terapisi  

 

14. Danışan ve terapist arasındaki ilişkinin daha eşit düzeyde olduğu, hiyerarşinin söz konusu olmadığı ve 

genel itibarı ile terapistin dinleme pozisyonunda (bilmeme konumunda) olduğu bir ilişkiyi savunan aile 

tarapisi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yapısal aile terapisi    c. Bişilsel-davranışçı aile terapisi 

b. Çözüm odaklı aile terapisi    d. Stratejik aile terapisi 

 

15. İnsanlar eğer, yaşadıkları olayların “kendilerinin bir hatası” olduğuna inanır, kendilerini sürekli olarak 

“kaybeden” biri olarak tanımlar ve yaşadıkları sarsıcı olayların yaşamlarının sakin ve huzurlu dönemlerinde 

bile devam edeceklerine dair bir inanç geliştirirlerse, o zaman yaşanılan travmanın “öznesi” konumuna 

gelirler. İşte terapinin asıl amaçlarından biri danışanların, travmalarının öznesi olma konumlarından 

sıyrılmalarını sağlamaktır görüşünü benimseyen bir terapistin aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması 

uygundur? 

a. Paradoksal müdahale 

b. Aile haritası ve aile heykeli 

c. Dışsallaştırılmış dil kullanarak problemi yeniden adlandırma 

d. Aile koçluğu 

 

 

 

 

 



16. Yapısal aile terapisine göre eğer bir danışan kendisine gelen ailede belirlenmiş hasta ile çalışır ve 

semptomu ortadan kaldırırsa aileyi morphostatis  (denge) durumuna ulaştırır. Bu durumda terapist 

aşağıdakilerden hangisini yapmış olur.  

a. Birinci düzey değişim 

b. İkinci düzey değişim 

c. Sınırları yeniden belirleme 

d. Yeniden çerçeveleme 

 

17. Bir danışanın seansta her bir aile üyesini ayrı ayrı dikkatle dinlemesi, aile üyelerinin birbirleri yerine 

konuşmalarını ya da birbirlerinin sözünü kesmelerini engellemesi ve her alt sisteme ayrı ayrı hitap ederek ve 

onları güçlendirmeye çalışması aşağıdakilerden hangisini yapmaya çalıştığının bir göstergesidir? 

a. Negatif geri bildirim   c. Sınırları belirginleştirme 

b. Sistematik duyarsızlaştırma  d. İstisnai durum tespiti 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi çözüm odaklı aile terapisinde kullanılan tekniklerden biri değildir? 

a. İyi niyet/samimiyet kontratı  c. Yeniden çerçeveleme 

b. Maymuncuk    d. Derecelendirme  

 

19. Terapinin odak noktası geçmiş bilgilerden çok “şimdi ve buradadır”  görüşünü benimsemeyen ve ailenin 

mevcut sorunlarının kökeninde kendi ailelerinden taşıdıkları izlerin olduğunu savunan aile terapisi yaklaşımı 

ve temsilcisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a. Çok kuşaklı aile terapisi-Bowen  c. Stratejik aile terapisi      - Haley 

b. Yaşantısal aile terapisi   - Satir  d. Akılcı Duygusal Terapi  - Ellis 

 

Danışman:  İş yerinde çok sinirlendiğinde aklından neler geçiyor: 

Danışan: İş arkadaşlarımın benden nefret ettiğini, beni beğenmediklerini düşünüyorum. İşleri 

berbat ediyorum her şeyi yüzüme gözüme bulaştırıyorum. İşleri beceremiyorum beceriksizim ben. 

Danışman:  İş arkadaşlarının senden nefret ettiğine dair bana ne gibi kanıtlar sunacaksın. Bu fikrin 

doğru olduğunu bana nasıl göstereceksin… 

20. Yukarıdaki diyalogda danışman aşağıdaki tekniklerden hangisini uygulamaktadır 

a. Yön değiştirme   c. Akılcı olamayan düşüncelerin sorgulanması  

b. Sistematik duyarsızlaştırma d. Metaforik iletişim dili 

 

21. Okul fobisi nedeniyle okula gitmekten korkan bir çocuğu danışmaya getiren bir aileyle yapılan görüşme 

sonucunda çocuğun aslında annenin kaygılarını içselleştirerek anneye yardım etmek amacıyla fobi 

geliştirdiğini düşünen ve sorunun çözümü için de çocuğun yaptığı şeyi devam etmesinden başka bir çaresi 

olmadığını söyleyerek semptomun devam ettirilmesi sağlayan bir terapist aşağıdaki tekniklerden hangisini 

kullanmıştır? 

a. Yeniden çerçeveleme  c. İlişki deneyi 

b. Paradoksal müdahale   d. Etki çemberi 

 

22. Aşağıdaki doğum kontrol yöntemlerinden hangisinin koruyuculuğu en düşüktür? 

a. vazektomi  b. geri çekilme   c. Prezervatif  d. mini haplar 

 

23. İletişimin yetkinliklerinden diyaloğun önemini aşağıdaki şıklardan hangisi yansıtmamaktadır? 

a) Kişilerin birbirini anlayabilmesi için bir ön koşuldur. 

b) Kişilerin iletişim içinde olduğunu gösterir. 

c) Ne kadar açık ve net olunduğunun göstergesidir. 

d) Kişilerin kendini ifade edebildiğinin göstergelerinden biridir. 

 

24. Hangisi İletişimde etkin dinlemenin göstergelerinden biridir? 

a. Spontanite  b. Gözkontağı  c. Hatırlama  d. Monolog 

 

 

 

 



25. İletişimde kullandığımız dilde neyi ön plana çıkarmaya ihtiyaç vardır? 

a. Herkesin anlayabileceği ortak dil 

b. Kısa cümleler 

c. Sözcük ve cümlelerde sadelik 

d. Olumsuz duygu ve çağrışımlar taşımayan ifadeler 

 

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatik bir yaklaşımın örneğidir? 

a. Bugün zor bir gün geçirdim. 

b. Yüzün sapsarı çok hasta görünüyorsun. 

c. Daima böylesin. 

d. Dünkü konuşmamızda sözlerimin seni incittiğini anlıyorum. 

 

27 İletişimde kaliteli soru sormayı aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlamaz? 

a. Kişiyi sıkıştırıp açık olmaya zorlayan sorular olmalıdır. 

b. Sorular yargılayıcı ve eleştirel içerikte olmamalıdır.  

c. Sorular açık, net ve anlaşılır olmalıdır. 

d. İhtiyacı karşılıyor olmalıdır. 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın özüne ilişkin temel kavramlardan birisi değildir? 

a. Sınırlı zaman b. Sınırlı mal  c. Sınırlı para  d. Benzer inançlar 

 

29. Glasser’in kavramsallaştırması ile aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından birisi 

değildir? 

a. Ait olma  b. Özgürlük  c. Samimiyet  d. Eğlenme 

 

30. Çatışmaya gösterilen tepkiler arasında sağlıklı sayabileceğimiz yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Gerginliği tırmandırma b. Problem çözme c. Kaçma d. Saklanma 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi gerginliğin tırmandırıldığı çatışmaların özelliklerinden değildir? 

a. Tarafların pozisyonlarını desteklerken hep aynı argümanı kullanmaları 

b. Tarafların anlaşmaya varamamanın sonuçlarını çok fazla abartmaları 

c. Önerilen bir çözümün hemen kabul edilmesi 

d. İletişim engellerinin yoğun olarak kullanımı 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi kaçınmacı çatışmaların özelliklerinden değildir? 

a. Tarafların konunun tartışmalı yönlerini ortaya koymaktan vazgeçmeleri 

b. Tarafların pozisyonlarını desteklerken hep aynı argümanı kullanmaları 

c. Çözülmeyen konuların ayrı ve farklı şekilde gündeme gelmeye devam etmesi 

d. Tartışmanın daha tehlikeli olmayan yönlerine odaklanılarak asıl problemin kaçırılması 

 

33. Sistem yaklaşımına göre aile özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a. Aile alt sistemlerden oluşur. 

b. Aile bireylerinden birinin yaptığı davranış diğerlerinden bağımsızdır. 

c. Aileler dinamik sistemlerdir. 

d. Bazı aileler esnek, bazı aileler katı sınırlara sahiptir. 

 

34. Bir aile danışmanı ebeveyne danışanı tarif ederken aşağıdakilerden hangisini kullanırsa çözüm odaklı bir 

tanımlama yapmış olur?  

a. Defne pasif bir öğrencidir 

b. Defne içine kapanık bir öğrencidir 

c. Defne birlikte olduğu kişileri özenle seçen bir öğrencidir. 

d. Defne çekingen bir öğrencidir. 

 

 

 



35. Aile danışmanı, “benim çocuğum sınav kaygısı yaşıyor” diyen bir ebeveyne aşağıdakilerden hangisini 

söylerse durumu yeniden çerçevelemiş olur? 

a. Aylin derslerini çok önemseyen bir öğrenci 

b. Aylin sınav öncesi çok fazla heyecanlanıyor 

c. Aylin’in sınavdan önce rahatlatılmaya ihtiyacı var 

d. Aylin sınava daha çok hazırlanırsa bu kaygıyı daha az yaşar. 

 

36. Aşağıdaki teorisyenler ve onların kullandıkları teknikler verilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi doğru 

değildir? 

a. Bowen-Genogram  c. Satir-Aile heykelleştirmesi 

b. Minuchin-Aile haritası d. Whitaker-Çifteaçmaz 

 

 

37. Danışmada bir aile üyesine: “Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla eşinizin özel günlerinizi unutması, 

zaman zaman hediyeler almaması ve çocuklarla ilgilenmemesi size kendinizi değersiz hissettiriyor” demesi 

aşağıdaki hangi danışmanlık becerini kullandığına örnek olabilir? 

a. Yüzleştirme  b. İçerik yansıtması  c. Saydamlık  d. Kendini açma 

 

38- Aşağıdakilerden hangisi aile üyelerinin sorunlarının çözümüne yönelik strateji belirlerken dikkat 

edilmesi gerekmeyen bir konudur? 

a. Aile üyelerinin kök ailelerinin yaşamda olup olmaması 

b. Aile üyelerinin en yoğun sorun yaşadıkları alanlar 

c. Aile üyelerinin içinde bulundukları yaşam dönemi 

d. Aile üyelerinin kültürel geçmişleri 

 

39- Evliliklerinin ilerleyen yıllarında olan ailelerde çocukların iş, evlilik veya eğitim gibi nedenlerle evden 

ayrılması ile yaşanan ve bazen travmatik etkiler bırakan bu durum aşağıdaki hangi kavramla açıklanır? 

a. Aile hareketliliği sendromu  c. İkincil yalnızlık sendromu 

b. İşlev yitimi sendromu   d. Boş yuva sendromu  

 

40. Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanının rolü sayılmaz? 

a. Her birinin Diğerlerini saygı ile dinlemesi için ortam sağlamak, 

b. Her birinin Diğerlerinin bakış açısını görmesine ve anlamasına yardım 

c. Her birinin Soruna yönelik olarak konuşmasını teşvik etmek 

d. Her birinin beklentisine göre davranmak 

 

 

- SINAV BİTMİŞTİR - 

 

Lütfen cevaplarınızı buraya ilgili kutucuğu iyice karalayarak kodlayınız. 

 

1 a b c d 11 a b c d 21 a b c d 31 a b c d 

2 a b c d 12 a b c d 22 a b c d 32 a b c d 

3 a b c d 13 a b c d 23 a b c d 33 a b c d 

4 a b c d 14 a b c d 24 a b c d 34 a b c d 

5 a b c d 15 a b c d 25 a b c d 35 a b c d 

6 a b c d 16 a b c d 26 a b c d 36 a b c d 

7 a b c d 17 a b c d 27 a b c d 37 a b c d 

8 a b c d 18 a b c d 28 a b c d 38 a b c d 

9 a b c d 19 a b c d 29 a b c d 39 a b c d 

10 a b c d 20 a b c d 30 a b c d 40 a b c d 

 

 
 
 
 


