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TAKDİM

Kimsenin eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı Anayasamızda 

güvence altına alınmakla birlikte ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile de 

hükme bağlanmıştır. Temel bir hak olan eğitim sürecine tüm bireylerin tam ve etkin bir 

şekilde katılımlarının sağlanması esastır. Bu kapsamda bireylerin eğitime adil bir şekilde 

erişmeleri, çağın gerektirdiklerine uygun bilgi, beceri ve tutum geliştirmeleri, akademik, 

sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı ve mutlu olarak yetişmeleri eğitimin öncelikleri ara-

sındadır. Özellikle özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinden yararlanan bireylerin kendilerine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları de-

ğerlendirebilmeleri ve toplum içinde sağlıklı ve gelişimlerine uygun bir şekilde yaşamla-

rını sürdürebilmeleri, eğitimde fırsat eşitliği temelinde önem arz etmektedir.

Öğrencilerin ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda bireysel farklılık-

ları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen millî eğitim po-

litikaları ile uyumlu ulusal/uluslararası uygulamaları ve standartları belirleyerek mevcut 

politika uygulamaları üzerinde öneri geliştirebilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz ta-

rafından altı aylık, hakemli, bilimsel bir akademik dergi olarak Millî Eğitim Özel Eğitim 

ve Rehberlik Dergisi hazırlanmaktadır.

İkinci sayısı ile okurlarına ulaşan derginin eğitim, öğretim, özel eğitim, rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri alanlarına ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin 

bilimsel ve akademik platformlarda paylaşılmasına ve tartışılmasına fırsat sunmasına, 

konuların farklı unsurlarına ilişkin araştırmaları teşvik etmesine, bu yolla öneri geliştirme 

sürecinin önemli bir adımı olmasını diliyor ve başta Millî Eğitim Bakanlığı adına derginin 

sahibi Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Mehmet Nezir GÜL

     Genel Müdür
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TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON 
MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN 

TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sinem ERTURAN1, Zekiye BAŞARAN2, Bülent ELBASAN3

1 Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, 

Türkiye, snm.ertrn@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3135-5248
2 Uzman Fizyoterapist, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabil-

im Dalı Doktora Öğrencisi, Ankara, Türkiye, zekiyesadbasaran@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5591-

7762
3 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, 

Türkiye, bulentelbasan@gazi.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8714-0214

Geliş Tarihi: 05/01/2021      Kabul Tarihi: 26/07/2021

Öz: Çalışmada, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan fizyoterapistlerin tü-

kenmişlik düzeyleri ve bunu etkileyen demografik ve mesleki değişkenlerin belirlenmesi amaç-

lanmıştır. Çalışma, Türkiye genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 362 

fizyoterapistin elektronik ortamda oluşturulan anket sorularını cevaplamasıyla gerçekleştirilmiş-

tir. Çalışmada demografik veri formu, Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların 232’si kadın (%64.1) ve 130’u erkektir (%35.9). Elde edi-

len verilere göre katılımcı fizyoterapistlerin duygusal tükenme ortalamaları 28.55±8.11 ile yük-

sek düzeyde, duyarsızlaşma ortalamaları 10.94±4.01 ile orta düzeyde, kişisel başarı ortalamaları 

28.43±5.11 ile yüksek düzeyde bulunmuştur. Çalışma Yaşamı Kalite Ölçeği ortalamalarının ise, 

60.24±12.60 olarak ortalama değerin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucuna göre; 

katılan fizyoterapistlerin yaş, medeni durum, sahip olduğu çocuk sayısı, meslekte aktif olarak 

geçirilen süre, mesleğe devam etme isteği, aldığı maaş miktarı ile duygusal tükenme ve duyarsız-

laşma arasında negatif anlamlı korelasyon bulunmuştur. 
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Yaş, medeni durum, meslekte aktif olarak geçirilen süre, mesleğe devam etme isteği, al-

dığı maaş miktarı ve mezuniyet sonrası eğitim sayısı ile kişisel başarı arasında pozitif anlamlı ko-

relasyon gözlenmiştir. Fizyoterapistlerin çalışan ve taşrada görev yapıyor olmasının tükenmişlik 

düzeyini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Fizyoterapistlerin mesleğe uygunluk düzeyleri ile duygu-

sal tükenme ve duyarsızlaşma arasında pozitif anlamlı korelasyon gözlenmiştir. Çalışma yaşamı 

kalite ölçeği ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında negatif anlamlı, kişisel başarı ara-

sında ise pozitif anlamlı korelasyon rapor edilmiştir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda 

her anlamda verimli çalışabilmek adına fizyoterapistlerde tükenmişliğin engellenmesi veya azal-

tılması için fizyoterapistlik meslek yasasında, çalışma şartlarında ve istihdam sayılarında düzen-

lemeye gidilmesi gibi önlemlerin alınması önemlilik arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist, tükenmişlik sendromu, çalışma yaşamı kalitesi, özel 

eğitim ve rehabilitasyon.
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INVESTIGATION OF BURNOUT LEVELS OF PHYSIO-
THERAPISTS WORKING IN SPECIAL EDUCATION AND 

REHABILITATION CENTERS IN TURKEY

Abstract: This study was aimed to determine the burnout levels and examine the effect of 

demographic and occupational variables of physiotherapists in special education and rehabilitati-

on centers Totally 362 physiotherapists answered an online survey which was consisted of some 

scales. These scales were composed of internal demographic data form, Work-Life Quality Scale 

and Maslach Burnout Scale. The emotional exhaustion (EE) averages were high with 28.55±8.11, 

the depersonalization (DP) averages 10.94±4.01 at a moderate level, the personal achievement 

(PA) averages at 28.43±5.11. The Working Life Quality Scale (WLQS) were above the average 

value (60.24±12.60). There was a negative significant correlation between the age, marital status, 

the number of children they had, active working time, the desire to continue the profession, salary 

and EE and DP of the participating physiotherapists. There was a positive significant correlation 

between PA and age, marital status, active working time, and to continue of the profession, salary 

and the number of courses. It was concluded that the fact that physiotherapists work as employees 

and in the provinces increases burnout level. It is important to know the relation and interaction 

between job satisfaction levels, burnout and organizational commitment of the physiotherapist 

staff in special education and rehabilitation centers. Considering these results, actions should be 

taken to prevent or reduce burnout in order for physiotherapists to work efficiently. These measu-

res are regulations such as making improvements in the physiotherapist profession law, working 

conditions and employment numbers.

Keywords: Physiotherapist, burnout syndrome, work life quality, special education and 

rehabilitation.
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Giriş 

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun (World Confederation for Physical 

Therapy [WCPT]) tanımına göre fizyoterapi; toplumda yaşayan her yaş grubundan 

bireyin, tüm yaşam süresi boyunca, hareket ve fonksiyonel yeteneklerini geliştirmeyi, 

korumayı ve eski hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Fizyoterapi, uluslararası alanda 

tanınan bir meslektir ve çoğu ülkede sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır (Tapani 

vd., 2017).  

Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında yayımladığı, Sağlık Meslek Mensupları ile 

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına 

Dair Yönetmeliğe göre fizyoterapist; hastalık durumlarında uzman hekimlerin 

yönlendirmelerine bağlı olarak, hastanın iyileşmesi için gerekli uygulamaları yapan, 

hastanın bu süreçteki rol ve görevlerini belirleyen ve verileri kaydeden, cihazlar 

konusunda aileye bilgi veren ve önerilerde bulunan, uygun teknolojik ekipmanı güvenli 

şekilde kullanan ve komplikasyonları önlemek için tedbirler alan sağlık çalışanıdır 

(Gazete, 2014). Bu görev tanımı doğrultusunda fizyoterapistler; sağlığın koruma, 

tedavi/müdahale, habilitasyon ve rehabilitasyon alanlarında bireylerin fiziksel, 

psikolojik ve emosyonel iyi olma hâlini geliştirerek yaşam kalitelerinin arttırılmasını 

sağlamaktadır (Tapani vd., 2017).  

Fizyoterapistler; belirlenen uluslararası standartlarda, en az dört yıl teorik dersler 

ve klinik uygulamaları içeren lisans düzeyinde eğitim alan, mesleki otonomisi olan 

meslek çalışanlarıdır (Gürses vd., 2014). Ülkemizde fizyoterapistler, kamu hastaneleri 

ile özel hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor 

takımlarında olmak üzere geniş bir yelpaze içinde, nöroloji, ortopedi, pediatri, geriatri, 

kardiyovasküler, sporcu sağlığı, onkoloji, kadın doğum vb. birçok alanda görev 

almaktadır (Filiz, 2016). 

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine; 

bireye özgü eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti almak amacıyla Serebral Palsi, 

Down Sendromu, Spina Bifida, Nöromusküler Hastalıklar gibi nörogelişimsel 

bozukluğu olan bireyler başvurmaktadırlar. Bu yelpazede görülen bozuklukların ortak 

belirtileri olan motor gelişim sorunlarının, duyusal bütünleme zorluklarının ve 

davranışsal sorunların en aza indirilmesi, mümkünse ortadan kaldırması ve günlük 
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yaşamda bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerindeki fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarından yararlanılmaktadır 

(Elbasan vd., 2013). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden özel 

gereksinimli bireylere yönelik destek eğitim programlarına ve düzenlemelere yer 

verilmesinin önemli olduğu bilinmektedir (Elbasan vd., 2013). Bu nedenle 

fizyoterapistlerin üzerine düşen sorumlulukların ve buna bağlı olarak fizyoterapistlerin 

tükenmişlik düzeylerinin artabileceği düşünülmektedir. 

Tükenmişlik, tarihte ilk defa 1974 yılında psikiyatrist Freudenberger tarafından; 

başarısızlık ve yıpranma hissi, enerji ve güç kaybı, bununla beraber 

gerçekleştirilemeyen istekler sonucu bireyin iç dünyasındaki tükenme durumu şeklinde 

tanımlanmıştır (Wessells Jr vd., 2013). Maslach ve Jackson ise tükenmişliği; insanların 

yüz yüze çalıştığı ve iletişim halinde olduğu birey sayısına bağlı olarak gelişen bir 

durum olduğunu bildirmişlerdir (C. Maslach ve S. E. Jackson, 1981). Tükenmişlik, 

psikosomatik bozukluklara duygusal problemlerin eşlik ettiği, zihinsel ve fiziksel 

problemleri içermektedir (Owczarek vd., 2017). Çeşitli sağlık ve insan hizmetlerinde 

tükenmişlik yaşayan 1000'den fazla profesyonelle yapılan bir çalışmada, tükenmişliğin 

ortak yönleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bilgilere dayanarak, deneyimlenen tükenmişliğin 

farklı yönlerini değerlendiren 3 boyutlu bir model önerilmiştir (Maslach, 1981; Maslach 

vd., 1996). Bu modeller daha detaylı incelendiğinde; (1) Duygusal Tükenme (DT); 

kişilerin psikolojik enerjilerinin azalmasıyla kendini göstermektedir. Fiziksel rahatlığı 

olumsuz yönde etkileyen strese uzun süre maruz kalmaları nedeniyle duygusal 

kaynaklıdır ve keskin bir düşüşe yol açmaktadır. (2) Duyarsızlaşma (DYR); hastaların 

duygusal olarak talepkâr olduğu hissinin tehdit olarak algılanması, bundan kaçma isteği 

ve diğer insanların duygularına ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalmaya ve empati 

yeteneğinin kaybına neden olmaktadır. (3) Kişisel Başarı (KB); tükenmişlik 

sendromundan etkilenen profesyoneller, yetersizlik hissi yaşamakta ve işlerini etkili bir 

şekilde yerine getirme yeteneklerine olan güvenlerini yitirmektedirler. Bu durum 

başarısızlık ve başkalarına yardım edememe hislerinin oluşmasına yol açmaktadır 

(Bruschini, Carli, ve Burla, 2018).  Bu durumlar da kişinin çalışma performansını ve 

başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklara engel olmak amacıyla, 

tükenmişlik düzeylerinin artması önceden engellenmeye çalışılmalıdır. Son yıllarda 

tükenme fenomeni daha sıklıkla ele alınmakta olup, bu konu üzerinde işin uzmanları 
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tarafından çözüm üretilmeye çalışılmaktadır (Li vd., 2006; Pavlakis vd., 2010; Popa vd., 

2010). Yapılan çalışmalar sonucunda özel eğitim merkezlerinde verimin arttırılması için 

fiziksel şartlarda, ekonomik koşullarda, çalışan ve işverenler arasındaki iletişimde 

iyileştirmelere gidilmesi ve fizyoterapistlerin toplum içerisinde saygınlığının arttırılması 

için çalışmalar yapılması gerektiği bildirilmiştir (Pavlakis vd., 2010).  

Sağlık alanında çalışan profesyonellerin tükenmişlik seviyelerinin artmasının en 

önemli sebebi uzun süre strese maruz kalmalarıdır (Balogun vd., 2002; Wb ve Leiter, 

2001). Fizyoterapistler, rehabilitasyon ihtiyacı duyan bireylere diğer sağlık 

profesyonellerinden çok daha yakın fiziksel temas içindedirler.  Bunun yanı sıra 

rehabilitasyona ihtiyacı olan bireylere ve onların ailelerine motive edici duygusal 

desteği de sağlamaktadırlar. Çok sayıda insanla kurulan bu fiziksel ve duygusal iletişim, 

fizyoterapistlerin strese maruz kalmalarına ve tükenmişliğe karşı diğer sağlık 

profesyonellerinden daha savunmasız olmalarına yol açmaktadır (Li vd., 2006).  

Bununla beraber fizyoterapistler, çalışma şartlarının durumu, iş yüklerinin fazla olması 

ve mesleki doyumlarıyla ilgili yaşadıkları zorlukların olumsuz etkileri nedeniyle de 

tükenmişlik düzeylerinin artması riskini taşımaktadırlar (Balogun vd., 2002; Fischer vd., 

2013; Gh vd., 2013; Martinussen vd. 2011; Ogiwara ve Hayashi, 2002; Pavlakis vd., 

2010). 

Çalışmada, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan fizyoterapistlerin 

tükenmişlik düzeyleri ve bunu etkileyen demografik ve mesleki değişkenlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla, 

fizyoterapistlerin iş doyumunun artacağı, daha verimli çalışabileceği, hizmet kalitesinin 

artacağı ve bunun sonucunda da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelen 

bireylerin ve yakınlarının aldıkları destek eğitim hizmetinden memnuniyetlerinin 

arttırılabileceği düşünülmektedir.  
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Yöntem 

Türkiye’de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistlerin 

tükenmişlik düzeylerinin incelendiği bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama 

modeliyle tasarlanmıştır. Bu modelde, mevcut durumun var olduğu şekliyle 

betimlenmesi hedeflenmektedir ve eldeki değişkenlerin, kendi koşulları içerisinde 

olduğu gibi ele alınarak tanımlanması amaçlanmaktadır (Frankel vd., 2011). 

Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan 

01.12.2020 tarih ve 2020-676 araştırma kod numarası ile onay alınmıştır. Çalışma, 

Aralık 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 366 gönüllü fizyoterapiste elektronik ortamda 

oluşturulan anketlerin yine elektronik ortamda uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 
Veri Toplama Araçları 

Demografik veri formu. Araştırmacılar tarafından Google Dökümanlar 

aracılığıyla katılımcıların elektronik ortamda cevaplayabileceği bir formdur. Bu form, 

katılımcıların demografik özellikleri ve mesleki özellikleriyle ilgili 20 sorudan 

oluşmaktadır.  

Çalışma yaşamı kalitesi ölçeği (ÇYKÖ). Macit ve arkadaşlarının Türkçe geçerlik 

ve güvenirliğini kanıtladığı ölçek, çalışma ortamını beş boyut altında 18 soruyla 

değerlendirmektedir. Her soru için “Kesinlikle katılmıyorum” cevabı 0 puan ve 

“Kesinlikle katılıyorum” cevabı 4 puan olacak şekilde bu aralıkta beş likert cevap 

bulunmaktadır. Artan toplam puan çalışma ortamının daha kaliteli olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bildirilmiştir (Macit 

vd.,  2019).  

Maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ). Maslach ve Jackson 1981 yılında 

tükenmişliği tek boyut altında tek puanla hesaplamak yerine, üç farklı alt boyutta her 

boyutun kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmesinin mümkün olduğu bir ölçek 

oluşturmuşlardır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ); duygusal tükenme (DT), 

duyarsızlaşma (DYR) ve kişisel başarı (KB) olmak üzere 3 alt başlık altında 22 sorudan 

oluşan ve tükenmişliği değerlendiren bir ölçektir. DT boyutunda 9, DYR boyutunda 5, 
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KB boyutunda ise 8 madde bulunmaktadır. Ölçeğin orijinal versiyonunda cevaplar 

“hiçbir zaman” ve “her gün” aralığında olan 7 cevaptan oluşmaktaydı (C. Maslach ve S. 

Jackson, 1981). Bu cevaplar Türk kültürüne uygun olmadığı gerekçesiyle “hiçbir 

zaman” ve “her zaman” aralığında olan 5 likert cevaplı bugünkü hâline 

dönüştürülmüştür. Buna göre ölçeğin boyutlarından alınabilecek puanlar; DT için 0-36, 

DYR için 0-20, KB 0-32 arasında değişmektedir. DT ve DYR boyutlarındaki yüksek 

puan ile KB boyutundaki düşük puan yüksek tükenmişlik düzeyiyle ilişkilidir. 

Puanlama sistemi her boyutta farklılık göstermektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması, 

geçerlik ve güvenilirlik çalışması Çapri ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Ölçekte 

yer alan boyutların test güvenilirlik katsayıları; DT 0.83, DYR 0.72 ve KB 0.67 şeklinde 

bulunmuştur (Çapri, 2006).  

 
Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 24.0 (IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 24.0.) programıyla yapılmıştır. Örneklemin demografik 

özellikleri için tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Niteliksel değişkenler sayı ve yüzde 

ile niceliksel değişkenler ise ortalama ve standart sapma ile tanımlanmıştır. Değişkenler 

arasındaki korelasyon “Pearson Korelasyon Analizi” ile değerlendirildi. İstatistiksel 

anlamlılık düzeyi p<0,05 değeri olarak kabul edilmiştir.  

 
Bulgular 

Çalışmaya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde aktif olarak çalışan toplam 

366 fizyoterapist katılmıştır. Çalışma boyunca demografik bilgilerde ve anket 

sorularında eksik verileri tespit edilen 4 katılımcı ise dışlanmıştır. Katılan 

fizyoterapistlerin 232’sinin kadın (%64.1) ve 130’unun erkek (%35.9) olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmaya katılan fizyoterapistlerin yaş ortalamaları 27.19 ± 4.37 (Min-

Max: 22-50) tespit edilmiştir. Çalışmadaki katılımcıların büyük çoğunluğu (%78.4) 0 ila 

5 yıl arasında çalışmış fizyoterapistler iken, bunu 6 ila 10 yıl arasında (%12.0) çalışan 

fizyoterapistler ve en az sayıda olan 21 yıl ve üzeri (%1.1) çalışan fizyoterapistler takip 

etmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu %24.3 ile İç Anadolu Bölgesi, bunu takiben 

%22.4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, en az katılımcı %6.3 ile Karadeniz 
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Bölgesi’nden olmuştur. Çalışmaya katılan fizyoterapistlerin demografik özellikleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 1 
Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 Ortalama Standart   

Sapma 
Yaş (yıl) 27.19 4.372 
 Frekans Yüzde (%) 
Medeni hal    

Bekâr 254 69.4 
Evli  107 29.2 

Cinsiyet    
Kadın  232 63.4 
Erkek  130 35.5 

Eğitim durumu   
Lisans 314 85.8 
Yüksek lisans 42 11.5 
Doktora  5 1.4 

Aktif çalışma süreleri   
0-5 yıl 287 78.4 
6-10 yıl 44 12.0 
11-15 yıl 14 3.8 
16-20 yıl 13 3.6 
21 ve üzeri yıl 4 1.1 

Haftalık çalışma saati   
0-10 saat 7 1.9 
11-20 saat 3 0.8 
21-30 saat 26 7.1 
31-40 saat 238 65 
41 ve üzeri saat 87 23.8 

Mesleğe devam isteği   
İlk fırsatta değiştirme 86 23.5 
5 yıl içinde değiştirme 60 16.4 
Yapabildiği yere kadar yapma 183 50 
Emekliliğe kadar devam etme 32 8.7 
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Aldığı maaş memnuniyeti   
Yeterli 15 4.1 
Kısmen yeterli 94 25.7 
Yeterli değil  252 68.9 

Çalıştığı merkezin bulunduğu bölge   
İç Anadolu Bölgesi 89 24.3 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 82 22.4 
Akdeniz Bölgesi 53 14.5 
Marmara Bölgesi 39 10.7 
Doğu Anadolu Bölgesi 38 10.4 
Ege Bölgesi 38 10.4 
Karadeniz Bölgesi 23 6.3 

Merkezin bulunduğu yer   
Şehir merkezi 245 66.9 
Taşra  117 32.0 
 
Elde edilen verilere göre katılımcı fizyoterapistlerin DT ortalamaları 28.55±8.11 

ile yüksek düzeyde, DYR ortalamaları 10.94±4.01 ile orta düzeyde, KB ortalamaları 

28.43±5.11 ile yüksek düzeyde; ÇYKÖ ortalamaları ise, 60.24±12.60 olarak ortalama 

değerin üstünde gözlemlenmiştir. Kullanılan ölçeklerin ortalama değerleri Tablo 2’de 

yer almaktadır.  

 
Tablo 2 
Katılımcıların MTÖ ve ÇYKÖ Ortalama Değerleri  
 Ortalama Standart Sapma 
Duygusal tükenme (DT) 28,55 8,114 
Kişisel başarı (KB) 28,43 5,189 
Duyarsızlaşma (DYR) 10,94 4,104 
Çalışma yaşamı kalite ölçeği toplam (ÇYKÖ) 60,24 12,601 
 

Cinsiyet ile tükenmişlik düzeyi alt başlıkları arasında korelasyon olmadığı rapor 

edilmiştir (p>0.05). Katılımcıların yaşı ile DT (r=-0.167, p=0.002) ve DYR (r=-0.140, 

p=0.008) arasında anlamlı negatif, KB (r=0.140, p=0.008) ile anlamlı pozitif korelasyon 

bulunmuştur. Medeni durum ile DYR (r=-0.163, p=0.002) arasında negatif anlamlı ve 

KB (r=0.129, p=0.016) arasında ise pozitif anlamlı korelasyon olduğu sonucuna 

varılmıştır. Çocuk sahibi olmaları ile DT (r=-0.143, p=0.007) ve DYR (r=-0.144, 
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p=0.006) arasında negatif anlamlı korelasyon bildirilmiştir.  Aktif çalıştığı meslek 

süresiyle DT (r=-0.138, p=0.009) ve DYR (r=-0.171, p=0.001) arasında negatif, KB 

(r=0.122, p=0.021) ile pozitif anlamlı korelasyon olduğu gözlenmiştir. Uygunluk ile DT 

(r=0.341, p=0.000) ve DYR (r=0.242, p=0.000) arasında anlamlı pozitif korelasyon; 

mesleğe devam etme isteği ile DT (r=-0.369, p=0.000) ve DYR (r=-0.142, p=0.007) 

arasında negatif, KB (r=0.315, p=0.000) arasında pozitif korelasyon olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ekonomik düzey ile DT (r=-0.216, p=0.000) ve DYR (r=-0.158, p=0.003) 

arasında negatif anlamlı, KB (r=0.160, p=0.002) arasında ise pozitif anlamlı korelasyon 

ve mezuniyet sonrası alınan eğitim sayısıyla KB (r=0.201, p=0.000) arasında pozitif 

anlamlı korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. Kurumda çalışan fizyoterapistlerin iş 

verenlere oranla DT (r=0.252, p=0.000), DYR (r=0.190, p=0.000) ve KB (r=0.321, 

p=0.000) arasında anlamlı korelasyon gözlemlenirken, çalışan fizyoterapistlerin 

işverenlere oranla tükenmişlik seviyelerinin daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. 

Kurum yeri ile DT (r=0.129, p=0.015) ve DYR (r=0.121, p=0.022) arasında korelasyon 

gözlemlenmiştir ve taşrada çalışan fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeylerinin daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. MTÖ ve alt başlıkları ile demografik bilgiler arasındaki 

korelasyon Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Çalışma yaşamı anketinde çalışma ortamından memnun olan fizyoterapistlerin 

DT (r=-0.431, p=0.000) ve DYR (r=-0.463, p=0.000) düzeyleri arasında negatif anlamlı, 

KB (r=0.385, p=0.000) arasında pozitif anlamlı korelasyon belirlenmiştir. Mesleğe 

devam etme isteği ile çalışma ortamı arasında pozitif anlamlı korelasyon (r=0.315, 

p=0.000); fizyoterapistlerin mesleğini kendilerine uygun bulması ile çalışma yaşamı 

arasında negatif anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r=-0.193, p=0.000). Ekonomik düzey 

ile çalışma yaşamı arasında anlamlı pozitif korelasyon kaydedilmiştir (r=0.294, 

p=0.000). Kurumun bulunduğu bölge ile tükenmişlik seviyesi ve çalışma yaşamı 

arasında korelasyon olmadığı belirlenmiştir (r=0.035, p=0.516).  
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Tablo 3 
MTÖ, DT, DYR ve KB Düzeyleri ile Demografik Bilgiler Arasındaki Korelasyon 
Katsayıları (R) 

 Duygusal 
tükenme (DT) 

Duyarsızlaşma 
(DYR) 

Kişisel başarı 
(KB) 

Çalışma 
yaşamı kalite 

ölçeği (ÇYKÖ) 
Cinsiyet -0.021 -0.029 0.013 -0.026 
Yaş -0.167** -0.140** 0.140** 0.197** 
Medeni durum -0.104 -0.163** 0.129* 0.084 
Sahip olduğu 
çocuk sayısı 

-0.143** -0.144** 0.067** 0.120* 

Meslek süresi -0.138** -0.171** 0.122* 0.194** 
Uygunluk 0.341** 0.242** -0.090 -0.193** 
Mesleğe devam 
etme isteği 

-0.369** -0.142** 0.338** 0.315** 

Ekonomik 
durum 

-0.216** -0.158** 0.160** 0.294** 

Mezuniyet 
sonrası alınan 
eğitim sayısı 

-0.038 -0.054 0.201** 0.072 

İşveren/çalışan 0.252** 0.190** 0.321** -0.023 
Kurum yeri 0.129* 0.121* 0.016 -0.052 
Bulunduğu 
bölge 

0.065 0.023 0.092 0.035 

Çalışma yaşamı 
kalitesi ölçeği 

-0.431** -0.463** 0.385** 1 

Not. *Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. ** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

 
Tartışma 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 

çalışan fizyoterapistlerde görülen tükenmişlik risk faktörlerini ve semptomlarını 

tanımlamaktır. Çalışma sonucuna göre; katılan fizyoterapistlerin yaş, medeni durum, 

sahip olduğu çocuk sayısı, meslekte aktif olarak geçirilen süre, mesleğe devam etme 

isteği, aldığı maaş miktarı ile DT ve DYR arasında negatif anlamlı korelasyon vardır. 

Yaş, medeni durum, meslekte aktif olarak geçirilen süre, mesleğe devam etme isteği, 

aldığı maaş miktarı ve mezuniyet sonrası aldığı eğitim sayısı ile KB arasında pozitif 

anlamlı korelasyon tespit edilirken, tükenmişlik alt başlıkları ile cinsiyet arasında 

korelasyon olmadığı görülmüştür. Fizyoterapistlerin işveren değil de merkezlerde 
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çalışan olarak görev yapması ve taşrada çalışıyor olma durumlarının tükenmişlik 

düzeylerinin artmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır.  

 
Fizyoterapistlerde Tükenmişlik Düzeyi 

Literatürde fizyoterapistlerin tükenmişlik sendromuna yatkınlığının altını çizen 

birçok çalışma vardır (Balogun vd., 2002; Fischer vd., 2013; Gh vd., 2013; Martinussen 

vd., 2011; Ogiwara ve Hayashi, 2002; Pavlakis vd., 2010). Yapılan çalışmalarda 

fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır 

(Al-Imam ve Al-Sobayel, 2014; Donohoe vd., 1993; Ogiwara ve Hayashi, 2002). 

Bruschini ve arkadaşları, terapistlerin % 14'ünün tükenmişliğin gelişimi için yüksek risk 

kategorisine girdiğini bildirmişlerdir (Bruschini vd., 2018). Li Calzi ve arkadaşları en 

yüksek duygusal tükenmenin fizyoterapistlerde, duyarsızlaşmanın doktorlarda, en düşük 

kişisel başarı düzeyinin ise teknisyenlerde görüldüğünü tespit etmişlerdir (Li vd., 2006). 

K Nowakowska ve arkadaşları çalışmasında fizyoterapistlerin diğer sağlık 

profesyonelleriyle eşit düzeyde tükenmişlik düzeyine sahip olduğunu rapor etmişlerdir 

(Nowakowska-Domagala vd., 2015). Polonya’da yapılan kadın eczacı ve 

fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmada, tükenmişlik 

ölçeğinin bütün alt başlıklarında fizyoterapistlerin daha fazla tükenmişlik düzeyine 

sahip oldukları bildirilmiştir (Makara-Studzińska vd., 2012). Pustułka ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada, fizyoterapistler arasındaki tükenmişliğin, artan duygusal tükenme ve 

azalmış kişisel başarı duygusu ile kendini gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı çalışmada 

yetişkinlerle hastanelerde çalışan fizyoterapistlerde duygusal tükenme anlamlı olarak 

daha yüksek; erkeklerde, hastanede çalışanlarda ve 15-19 yıl arası kıdeme sahip 

çalışanlarda duyarsızlaşma daha yüksek, erkeklerde ve mezuniyet sonrası eğitim 

sayısının daha az olduğu fizyoterapistlerde ise kişisel başarının daha az olduğu 

gözlemlenmiştir (Pustułka-Piwnik vd., 2014). Rogan ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada fizyoterapistlerin, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma semptomlarından daha 

çok etkilendiği, bunun sebeplerinin yüksek beklenti, mükemmeliyetçilik, kronik 

rahatsızlığı olan hastalarla ve yakınlarıyla çalışmak olduğu bildirilmiştir (Rogan vd., 

2019). Literatür taraması, farklı ülkelerde çeşitli farklılıkların olabileceğini 

göstermektedir. İspanya'da yapılan araştırmalar, fizyoterapistlerin yalnızca % 4'ünün 

yüksek düzeyde tükenmişlik sergilediğini gösterirken (MF vd., 2008), İtalya’da 
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fizyoterapistlerin hemşirelerden, doktorlardan ve teknisyenlerden daha sık tükenmişlik 

yaşadığını göstermiştir (Li vd., 2006). Bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda 

fizyoterapistlerde tükenmişliğin engellenmesi veya azaltılması için sebeplerin 

belirlenmesi ve önlemler alınması oldukça önemlidir. Çalışmamızda sadece özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistlerin tükenmişlik semptomları 

belirlenmiş ve bu doğrultuda düzenlemeler için öneriler sunulmuştur.   

Fizyoterapistlerin kendilerinden beklentilerin fazla olması, fizyoterapi ve 

rehabilitasyon hizmeti alan bireyler için en uygun çözümü sağlama çabaları, ailelerin 

gerçekleştirilemeyecek beklentilerinin olması fizyoterapistlerin üzerindeki duygusal 

aşırı yüklenmeleri tetikleyebilmektedir (Scutter ve Goold, 1995; Squires ve Livesley, 

1984).  Kronik hastalıklı bireylerin ve ailelerinin yüksek beklentileri olması ve 

fizyoterapistlerin onlarla kişisel ilişki kurmaları tükenmişlik riskini arttırmaktadır 

(Edelwich ve Brodsky, 1980; Freudenberger ve Richelson, 1980; Wolfe, 1981). Rogan 

ve arkadaşları çalışmasında, fizyoterapistlerin kendileriyle ilgili beklentilerinin yüksek 

olduğunu ve bunun da duygusal yorgunluğa neden olduğunu rapor etmişlerdir (Rogan 

vd., 2019). Hasta ve yakınlarıyla doğrudan duygusal ve bilişsel temas hâlinde olan ve 

fonksiyonel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan her meslek grubunda tükenmişlik 

düzeyinin fazla olduğu çalışmalarda bildirilmiştir (Fiabane vd.,  2013; Pustułka-Piwnik 

vd., 2014). Bu çalışma özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan 

fizyoterapistlerin seçilmesi yönüyle literatürde rehabilitasyon alanında çalışan 

fizyoterapistlerin yaşadıkları zorlukları gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılan ilk 

çalışmadır ve çalışmanın sonuçları da literatürü destekler nitelikte sonuçlar vermiştir. 

 
Tükenmişlik Düzeyi ile Fizyoterapistlerin Çalışma Alanları Arasındaki  

İlişki 
Tükenmişlik düzeyiyle fizyoterapistin çalışma alanı arasında ilişki olduğu 

çalışmalarda bildirilmiştir. Çalışmamıza özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 

pediatrik grupla çalışan fizyoterapistler dahil edilmiştir ve tükenmişlik düzeylerinin 

orta/yüksek çıktığı rapor edilmiştir. Olaylara daha dramatik yaklaşılmasının, tedavide 

verimli olma isteğinin daha fazla olmasının ve tüm bunların zihinsel yorgunluğa neden 

olmasının pediatrik grupta çalışan fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeylerini 

arttırabileceği düşünülmektedir. Ortopedi dalında çalışan fizyoterapistlerin, nörolojik 
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rehabilitasyon alanında çalışmaktan daha az zorlayıcı olduğu çalışmalarla 

desteklenmiştir (Al-Imam ve Al-Sobayel, 2014; Wandling ve Smith, 1997). Pavlakis ve 

arkadaşları, özellikle çocuklarla ve genç hastalarla çalışan fizyoterapistlerin olaylara 

daha dramatik yaklaştıklarını ve bu nedenle duygusal tükenme riskine daha açık 

olduklarını bildirmişlerdir (Pavlakis vd., 2010). Pustułka-Piwnik ve arkadaşları bu 

sonucun aksini iddia ederek çocuklarla çalışan fizyoterapistlerin, yetişkinlerle 

çalışanlara göre daha düşük duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıklarını tespit 

etmişlerdir (Pustułka-Piwnik vd., 2014). Tarakçı ve arkadaşları özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistlerin çalışma ortamlarındaki 

yetersizlikler, fizyoterapistin yoğun iş yükü, sahip olduğu zihinsel ve fiziksel 

yorgunluklar nedeniyle tükenmişlik hissinin yaşanmasının olağan bir durum olduğunu 

çalışmalarında bildirmişlerdir (Tarakçı vd.,  2012). 

 
Tükenmişlik Düzeyi ile Cinsiyet Arasındaki İlişki 

Çalışmamıza katılan fizyoterapistlerin cinsiyeti ile tükenmişlik düzeyleri 

arasında ilişki olmadığı bulunmuştur. Çalışmamızla paralel olacak şekilde, toplumsal 

cinsiyetin mesleki tükenmişlik düzeyine etkisi konusunda kesin sonuçların veya 

aralarında herhangi bir ilişkinin olmadığını gösteren çalışmalar literatürde 

bulunmaktadır (Al-Imam ve Al-Sobayel, 2014; Balogun vd., 2002; Brake vd., 2003; 

Bruschini vd., 2018; Gandi vd.,  2011; Pavlakis vd., 2010; Scutter ve Goold, 1995; 

Śliwiński vd., 2014b). Sonuçlarımızla ters düşecek şekilde, kadın fizyoterapistlerin 

erkeklerden daha fazla tükenmişlik yaşadığını (Carmona-Barrientos vd., 2020; Pavlakis 

vd., 2010; Śliwiński vd., 2014a, 2014b), meslek doyumlarının daha az olması nedeniyle 

erkek fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeylerinin daha fazla olduğunu ve KB 

düzeylerinin azaldığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Pustułka-Piwnik vd., 

2014). Çalışmamızın sonuçlarıyla ters düşse de erkeklerin duyarsızlaşma yaşama 

olasılığının kadınlara göre daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalar da yer almaktadır 

(Carmona-Barrientos vd., 2020; Fischer vd., 2013; Li vd., 2006; Purvanova ve Muros, 

2010; Śliwiński vd., 2014b).  
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Tükenmişlik ile Yaş Arasındaki İlişki 

Çalışmamızda fizyoterapistlerin yaşlarıyla DT ve DYR düzeyleri arasında 

negatif anlamlı korelasyon varken, KB düzeylerinde pozitif anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Bu sonuç, katılımcı fizyoterapistlerin yaşlarının artmasıyla DT ve DYR 

düzeylerinin azaldığı, KB düzeyinin ise arttığı anlamına gelmektedir. Bu durumun 

sebebinin, meslekte yeni olan fizyoterapistlerin, meslekten beklentilerinin 

karşılanmaması, çalışma şartlarının elverişli olmaması ve maddi sıkıntılar yaşamaları 

gibi etkenler olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızla benzer şekilde, Rogan ve 

arkadaşları tükenmişlik düzeyi ile yaş arasında negatif korelasyon olduğunu tespit 

etmiştir (Rogan vd., 2019). Carmona ve arkadaşları, orta yaşlı fizyoterapistlerin yüksek 

duygusal yüklenme ile ilişkili olduğunu ve bu durumun eğer önlem alınmazsa ileride 

tükenmişlik sendromuna dönüşebileceği sonucuna varmışlardır (Carmona-Barrientos 

vd., 2020). Bu sonuçla çelişecek şekilde yaş ile tükenmişlik arasında ilişki olmadığını 

rapor eden çalışmalar da mevcuttur (Al-Imam ve Al-Sobayel, 2014).  

 
Tükenmişlik ile Medeni Durum ve Ebeveyn Olma Arasındaki İlişki 

Çalışmamızda evli fizyoterapistlerin duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeylerinin 

bekâr fizyoterapistlere göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan 

araştırmalarda yalnız yaşayan fizyoterapistlerin tükenmişlik yaşama riskinin daha 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Śliwiński vd., 2014a, 2014b). Bu sonuçla çelişecek 

şekilde, tükenmişlik düzeyleri ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişkinin 

gözlenmediği çalışmalar da literatürde yer almaktadır (Balogun vd., 2002; Pustułka-

Piwnik vd., 2014).   

Çalışmamızda çocuk sahibi olma ve çocuk sayısıyla DT ve DYR arasında negatif 

anlamlı korelasyon olduğu bulunmuştur. Maslach ve arkadaşları çalışmamızla paralel 

olacak şekilde çocuk sahibi olmanın düşük duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile 

bağlantılı olduğunu göstermiştir (Wb ve Leiter, 2001). Pustułka ve arkadaşları ise, 

çocuk sayısı ile tükenmişlik düzeyi arasında ilişki olmadığını bildirmişlerdir (Pustułka-

Piwnik vd., 2014). 
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Tükenmişlik ile Meslekte Aktif Olarak Çalışma Süresi Arasındaki İlişki 
Meslekte aktif olarak çalışma süresiyle DT, DYR arasında negatif anlamlı, KB 

arasında ise pozitif anlamlı korelasyon bulunmuştur. Bu sonuç, meslekte geçen yıl 
sayısının artmasıyla DT ve DYR düzeylerinde azalma, KB düzeyinde ise artma olduğu 
anlamına gelmektedir. Fizyoterapistlerin meslekte geçirdiği sürenin artmasıyla; temas 
ettiği hasta sayısının, mesleki tecrübe ve özgüvenin artmasına, buna bağlı olarak da DT 
ve DYR’de azalma, KB’de ise artmaya neden olduğu düşünülmektedir.  Çalışmamızla 
benzer sonuçları içeren çalışmalarda, daha az deneyimli fizyoterapistlerin genellikle 
kendileriyle ilgili beklentilerinin daha yüksek olduğu ve bunun da onları daha fazla stres 
altına sokabileceği bildirilmiştir (Scutter ve Goold, 1995). Daha az deneyimli 
fizyoterapistlerin iş yükünün daha fazla olması, daha fazla bireyle temaslarının olması 
ve buna bağlı olarak stresin artması tükenmişlik seviyesinin artmasına neden olmaktadır 
(Demir vd., 2003). Çok sayıda araştırma, daha genç ve daha az deneyimli çalışanların 
tükenmişlik riski altında olduğunu göstermiştir (Oyefeso vd., 2008; Wb ve Leiter, 
2001). Benzer şekilde, Ślıwıńskı ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 15 yıldan fazla 
hizmet veren fizyoterapistlerin, 5 yıldan az ve 5 ila 15 yıl arasında hizmet verenlere 
göre daha fazla memnuniyet hissettikleri ve daha az tükenmişlik düzeylerine sahip 
oldukları sonucuna varılmıştır (Śliwiński vd., 2014a). Benevides ve arkadaşları 
Brezilya’da yaptığı bir çalışmada, sağlık çalışanlarının meslekte aktif olarak geçirdiği 
süre arttıkça tükenmişlik düzeylerinin azaldığını tespit etmişlerdir (Benevides-Pereira ve 
Das Neves Alves, 2007). Yapılan başka çalışmalar ise, tükenmişlik düzeyinin, 
terapistlerin çalıştığı yıl sayısı ve günlük rehabilitasyona başvuran kişi sayısı ile 
doğrudan ilişkili olmadığını rapor etmişlerdir (Donohoe vd., 1993; Tarakçı vd., 2012). 
Çalışmamızla ters düşecek şekilde, sağlık çalışanları arasında yapılan başka 
çalışmalarda ise, haftalık çalışma saati ve meslekte aktif olarak geçirdiği yıl sayısının 
artmasının tükenmişlik düzeyini arttırdığı bildirilmiştir (Bruschini vd., 2018; Montero-
Marín vd., 2011; Pustułka-Piwnik vd., 2014). Bu durumun sebebini ise, 
fizyoterapistlerin danışanları ve aileleriyle uzun süre zaman geçirmesi, müdahale 
sırasında bireylerin yalnızca başarılarına değil; başarısızlıklarına, depresif / agresif 
tepkilerine de tanık olmaları ve bu durumu görmezden gelmeleri şeklinde 
açıklamışlardır (Bruschini vd., 2018). Literatür karşılaştırması yapılan araştırmalarda, 2-
4 yıldan daha az hizmet veren ve uzun süre aktif olarak çalışan fizyoterapistlerin, asistan 
hekim ve hemşirelerle eşit düzeyde tükenmişlik düzeylerine sahip oldukları sonucuna 
varılmıştır (Mandy ve Rouse, 1997; Smith ve Gray, 2001; Thomas, 2004).  
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Tükenmişlik ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki 

Çalışmamızda fizyoterapistlerin gelir seviyelerini yeterli bulmaları ile ekonomik 

düzeyleri arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur. Fizyoterapistlerin aldıkları maaştan 

duydukları memnuniyet arttıkça, DT ve DYR düzeylerinde azalma, KB düzeyinde ise 

artma söz konusudur.  Çalışmamızla benzer şekilde, Śliwiński ve arkadaşlarının yaptığı 

200 fizyoterapistin katıldığı bir çalışmada DT’nin en önemli sebeplerinden birinin 

düşük maaş olduğu sonucuna varılmıştır (Śliwiński vd., 2014a). Benzer şekilde 

fizyoterapistlerde duygusal tükenmişliğin en güçlü belirleyicileri arasında düşük maaş 

ve alınan maaştan memnuniyet düzeyinin düşük olması olduğunu bildiren çalışmalar 

bulunmaktadır (Pavlakis vd., 2010; Śliwiński vd., 2014b).  

 
Tükenmişlik ile Mezuniyet Sonrası Alınan Eğitim Arasındaki İlişki 

Çalışmamızda fizyoterapistlerin mezuniyet sonrası aldığı eğitim sayısıyla 

MTÖ’nun alt başlıklarından sadece KB arasında pozitif anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Bu durum, fizyoterapistlerin mezuniyet sonrası eğitim almalarının kişisel 

başarı hislerinde artışa neden olduğu ancak, DT ve DYR üzerinde değişiklik 

oluşturmadığı anlamına gelmektedir. Bunun sebebinin daha yüksek terapötik beceriler 

sergileyen iyi eğitimli profesyonellerin çalışma sonuçlarından çok daha sık memnun 

kaldıkları varsayılabilir. Çalışmamızda alınan mezuniyet sonrası eğitim sayısıyla DT 

arasında ilişki bulunmamasına rağmen, daha fazla sayıda eğitim alan fizyoterapistlerin 

daha sorumlu ve daha stresli pozisyonlarda çalıştırıldığından duygusal tükenmeye daha 

yatkın olduklarını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Wb ve Leiter, 2001). Tarakçı 

ve arkadaşları yaptığı çalışmada fizyoterapistlerin aktif çalıştıkları yıl sayısının az 

olmasına rağmen kişisel başarı düzeylerinin iyi olmasının nedeninin mezuniyet sonrası 

eğitim almalarıyla ilişkili olabileceği sonucuna varmışlardır  (Tarakçı vd., 2012).  

Barrientos ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, fizyoterapistlerin duygusal tükenme 

düzeylerinin, akademik eğitimlerini yetersiz bulmaları ile ilişkili olduğunu 

bildirmişlerdir (Carmona-Barrientos vd., 2020).    
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Tükenmişlik ile Mesleki Pozisyon Arasındaki İlişki 

Çalışmamızda fizyoterapistlerin yönetici durumunda olması ile çalışan olması 

arasında DT, DYR ve KB arasında korelasyon olduğu gözlemlenmiştir. Çalışan 

fizyoterapistlerin yönetici durumundaki fizyoterapistlere oranla MTÖ’nün tüm alt 

başlıklarında tükenmişlik düzeylerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Çalışmamızla 

paralel olacak şekilde, Carmona-Barrientos ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

yönetimde olan fizyoterapistlerin KB düzeylerinin, çalışanlara oranla daha yüksek 

olduğu rapor edilmiştir (Carmona-Barrientos vd., 2020). Çalışmamızla çelişerek Stearns 

ve arkadaşları idari işlerin kişinin tükenmişlik düzeyini arttırabileceğini bildirmiştir 

(Stearns ve Benight, 2016).   

 
Tükenmişlik ile Mesleğe Devam Etme İsteği Arasındaki İlişki 

Çalışmamıza katılan fizyoterapistlerin işine devam etme isteği ile DT, DYR 

arasında anlamlı negatif, KB arasında ise anlamlı pozitif korelasyon bulunmaktadır. Bu 

durum, kişinin mesleğini sürdürme isteğinin artmasıyla, tükenmişlik düzeyinin 

azalacağı anlamına gelmektedir.  Yapılan bir çalışmada tükenmişlik, düşük iş tatmini ve 

işten ayrılma niyetinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı çalışmada daha yüksek iş 

tatmininin ise ödüllerle (ücretlendirme ve takdir) sağlanabileceği bildirilmiştir (Scanlan 

ve Still, 2013). Yapılan başka bir çalışmada ise, fizyoterapistlerin diğer sağlık 

profesyonellerine oranla yüksek mesleki stres ve işlerinden kopma düzeylerine sahip 

oldukları, bununla ilişkili olarak da işle ilgili psikolojik problemlere daha yatkın 

oldukları gözlemlenmiştir (Fiabane vd., 2013).  

Çalışmamızda katılımcıların çalıştığı kurumun taşrada olması fizyoterapistlerin 

DT ve DYR düzeylerinde artışa neden olduğunu göstermiştir. Bunun aksine merkezin 

bulunduğu bölgenin tükenmişlik düzeylerine herhangi bir etkisi olmadığı 

gözlemlenmiştir. Çalışmamızla benzer şekilde, fizyoterapistin meslekte geçirdiği yıl 

sayısı, aldığı eğitimlerin kişiye sağladığı özgüven duygusu, donanımlı merkezlerde 

çalışması ve bu merkezlerin bulunduğu yer, alınan maaşın yeterli bulunup bulunmaması 

gibi faktörlerin, kişilerin meslekte tükenmişlik yaşamasıyla ilişkili olduğunu tespit eden 

çalışmalar bulunmaktadır (Broom ve Williams, 1996; Park vd., 2003; Santos vd., 2010). 
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Tükenmişlik ile Çalışma Yaşam Kalite Ölçeği Arasındaki İlişki 

Çalışma yaşamı kalite ölçeği doğrultusunda çalışmamıza katılan 

fizyoterapistlerin, DT, DYR arasında anlamlı negatif, KB arasında ise anlamlı pozitif 

korelasyon olduğu bulunmuştur. Yani fizyoterapistlerin çalışma yaşamında memnun 

olması durumunda DT ve DYR düzeyleri azalmakta, KB düzeyleri ise artmaktadır. 

Maslach ve Leiter, tükenmişliğin oluşmaması için güçlü kurumsal özelliklerin (ödül, 

topluluk, adalet, değerler) olması gerektiğini belirtmişlerdir (Maslach ve Leiter, 2013). 

Literatür, tükenmişlik belirtilerinin önlenmesi için bireylerin çalışma koşullarının ve 

başa çıkma fırsatlarının optimize edilmesi gerektiğini rapor etmişlerdir (Gold ve Roth, 

2013; Kravits vd., 2010). Fizyoterapistlerin duygusal tükenme düzeylerinin, stresli iş 

ortamına sahip olmaları ve çalışma saatleri ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir 

(Carmona-Barrientos vd., 2020). 

Çalışmalarda, çalışma ortamının stres seviyeleri ve genel sağlık üzerinde çok 

büyük etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gellman ve Turner, 2013; Leonardi, Pagani, 

Giovannetti, Raggi, ve Sattin, 2013). Ślıwıńskı ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

personel mutluluğunun iyileştirilmesi ile tükenmişliğin azaltılabileceği bildirilmiştir 

(Śliwiński vd., 2014a). Yapılan çalışmalarda, fizyoterapistlerin çalışmasını negatif 

etkileyip tükenmişliğe neden olabilecek faktörlerin, profesyonel olarak tedaviye karar 

verme aşamasında eksiklik hissetmesi, zayıf çalışma ekibi, ekipman ve personel 

eksikliği, aşırı iş yükü veya zaman baskısı sonucu olduğu kaydedilmiştir (Broom ve 

Williams, 1996; Park vd., 2003; Santos vd., 2010).  

Yapılan çalışmalarda, iş yükü ile tükenme düzeyleri arasında ilişki olduğu 

bildirilmiştir (Al-Imam ve Al-Sobayel, 2014; Bruschini vd., 2018; Lindblom vd.,  2006; 

Maslach ve Leiter, 2008; Ogiwara ve Hayashi, 2002). Rösing ve arkadaşları, 

tükenmişliğin kendi kendini tetikleyen bir süreç olduğunu ve kişinin iş yükü arttığında, 

çalışma kapasitesi ise düştüğünde tükenmişliğin oluşabileceğini ve hizmet kalitesinin 

doğrudan olumsuz yönde etkilenebileceğini rapor etmişlerdir (Rösing, 2003). 

Fizyoterapistlerin çalışma yıllarının az olmasına rağmen, özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde çalışan diğer meslek gruplarına oranla daha fazla tükenmişlik düzeyine 

sahip olmalarının nedeni olarak fiziksel güç harcamaları olabileceği bildirilmiştir 

(Tarakçı vd., 2012). 
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Tükenmişlik seviyesinin yüksek olması, kişinin hem kendini hem de ekip 
arkadaşlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumdan ötürü kişinin sık sık izin 
alması, ekip arkadaşlarına düşen iş yükünün artması tedavi programında hata yapılma 
riskini arttırmaktadır. Tükenmişlik hissi, iş yapma katılımında azalmaya, bu da kişinin 
erken emekli olmasına, istifa etmesine, tükenmişlik hissi gibi pek çok olumsuz sonuca 
neden olmaktadır (Böttcher vd., 2009; Scanlan ve Still, 2013). Bireyin düşük iş 
performansı göstermesi, sürekli olarak işte bulunmaması, işle ilgili işlevlerini yerine 
getirmemesi ile sonuçlanan tükenmişlik ise, sosyal bir sorun olarak kabul edilmektedir 
(Bandura, 1995). 

Fizyoterapistler çok farklı durumlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetine 
başvuran kişiler ve onların yakınlarıyla iletişim içinde olan sağlık profesyonelleridir. 
Fizyoterapistler, yoğun çalışma temposu, iş yükünün fazla olması, bununla beraber 
ailelerin ve hizmet alanların beklentilerinin fazla olması ve elverişsiz çalışma şartları 
nedeniyle meslekle alakalı tükenmişlik yaşayabilmektedirler. Gününün büyük 
çoğunluğunu çalıştıkları kurumlarda geçiren fizyoterapistlerin daha verimli 
çalışabilmeleri, hizmet alan bireylere daha faydalı olabilmeleri için işlerini severek 
yapmaları, yaptıkları işten memnun olmaları ve maddi-manevi karşılığını alabilmeleri 
gerekmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışan fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeyleri ve çalışma ortamlarında 
yaşadıkları sorunları konu alan bu çalışma literatürde ilktir. Çalışma sonuçlarına göre 
tükenmişlik düzeylerinin artmaması için gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin 
yapılması önerilmektedir. Bu öneriler arasında;  

1. Millî Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara alınacak fizyoterapist 
sayısının arttırılması ve rehabilitasyon ile ilişkili farklı alanlarda/birimlerde 
istihdamlarının sağlanması,  

2. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde 
fizyoterapist istihdamının sağlanması, 

3. Fizyoterapistlik meslek yasasında güncellemelere gidilmesi,  
4. Çalışma şartlarının (yıllık izin süresi, mesai saatleri) ve maaşların 

iyileştirilmesi,  
5. Fizyoterapistlere mezuniyet sonrası eğitimlere katılma imkânı sunmak 

amacıyla destek sağlanması, 
6. Fizyoterapistlerin psikolojik sağlığını korumak için düzenli psikolojik 

danışmanlık hizmetinin sağlanması yer almaktadır.  
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Summary 

In the study, it was aimed to determine the burnout levels of physiotherapists 

working in special education and rehabilitation centers and the demographic and 

occupational variables that affect this. In this context, it is thought that by making the 

necessary arrangements, physiotherapists will be able to work happier and more 

efficiently, and as a result, the satisfaction of individuals who come to special education 

and rehabilitation centers and their relatives with the support education service they 

receive can be increased. 

In order to carry out the study, approval was obtained from Gazi University 

Ethics Committee with the research code number 2020-676, dated 01.12.2020. Study in 

December 2020-January 2021 in Turkey between special education and rehabilitation 

centers created in 362 volunteer employees of the survey was carried out by 

physiotherapists to electronic media implemented in electronic form. In the study, 

demographic data form, Working Life Quality Scale (WLQS), Maslach Burnout Scale 

(MBS) were used. 

Statistical analysis of the data obtained in this study was performed with the 

SPSS 24.0 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0.). Descriptive statistics 

were used for the demographic characteristics of the sample. Qualitative variables were 

defined by number and percentage, and quantitative variables by means and standard 

deviation. Correlation between variables was evaluated using "Pearson Correlation 

Analysis". Statistical significance level was accepted as p <0.05 value. 

A total of 362 physiotherapists working actively in a special education and 

rehabilitation center participated in the study. 232 of the participating physiotherapists 

were determined as female (64.1%) and 130 as male (35.9%). The mean age of the 

physiotherapists participating in the study was determined as 27.19 ± 4.37 (Min-Max: 

22-50). The vast majority (78.4%) of the participants in the study were physiotherapists 

who worked for 0 to 5 years. The majority of the participants were from the Central 

Anatolia Region with %24.3. The demographic characteristics of the physiotherapists 

participating in the study are shown in Table 1.  

According to the data obtained, the emotional exhaustion (EE) averages of the 

participating physiotherapists were found to be high with 28.55 ± 8.11, the average 
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desensitization (DP) at 10.94 ± 4.01 and the average personal achievement (PA) at 

28.43 ± 5.11. On the other hand, the average of the WLQS was observed to be 60.24 ± 

12.60 above the average value. The average values of the scales used are shown in 

Table 2. 

There was no correlation between gender and burnout level subtitles (p>0.05). A 

significant negative correlation was found between the age of the participants and EE 

(r=-0.167) and DP (r = -0.140), and a significant positive correlation with PA (r=0.140). 

There was a negative significant correlation between marital status and DP (r=-0.163) 

and a positive significant correlation between PA (r=0.129). A negative significant 

correlation was found between having children and EE (r=-0.143) and DP (r=-0.144). 

There was a negative significant correlation between EE (r=-0.138) and DP (r=-0.171), 

and a positive significant correlation with PA (r=0.122) with the duration of active 

occupation. A significant positive correlation was found between fit and EE (r=0.341) 

and DP (r=0.242). A negative correlation was found between the desire to continue the 

profession and EE (r=-0.369) and DP (r=-0.142), and a positive correlation between PA 

(r=0.315). There was a negative significant correlation between economic level and EE 

(r=-0.216) and DP (r=-0.158), and a positive significant correlation between PA 

(r=0.160). A positive significant correlation was found between the number of courses 

taken and PA (r=0.201). A significant correlation was observed between EE (r=0.252), 

DP (r=0.190), and PA (r=0.321) among the physiotherapists working in the institution 

compared to the employers, and the burnout levels of the working physiotherapists were 

higher than the employers. reported to be high. A correlation was observed between 

institution location and EE (r=0.129) and DP (r=0.121) and it was reported that 

physiotherapists working in the provinces had higher burnout levels. The correlation 

between MBS and its subtitles and demographic information is shown in Table 3. 

The most important reason for the increase in burnout levels of health 

professionals is that they are exposed to stress for a long time (Balogun vd., 2002; Wb 

ve Leiter, 2001). Physiotherapists are in much closer physical contact with individuals 

in need of rehabilitation than other health professionals. In addition, they provide 

motivating emotional support to individuals in need of rehabilitation and their families. 

This physical and emotional communication with large numbers of people exposes 
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physiotherapists to stress and is more vulnerable to burnout than other healthcare 

professionals (Li vd., 2006). In addition, physiotherapists run the risk of increasing their 

burnout levels due to the negative effects of their working conditions, high workloads 

and difficulties with their professional satisfaction (Balogun vd., 2002; Fischer vd., 

2013; Gh vd., 2013; Martinussen vd., 2011; Ogiwara ve Hayashi, 2002; Pavlakis vd., 

2010). 

The literature review shows that there may be several differences in different 

countries. Studies conducted in Spain show that only 4% of physiotherapists exhibit a 

high level of burnout (Pustułka-Piwnik vd., 2014), while in Italy, physiotherapists 

experience burnout more often than nurses, doctors and technicians (Li vd., 2006). 

Considering these studies, it is very important to determine the symptoms and take 

precautions to prevent or reduce burnout in physiotherapists. 

Considering all these, this study is the first in the literature, which is about the 

burnout levels experienced by physiotherapists working in special education and 

rehabilitation centers and the problems they experience in their work environment. 

According to the results of the study, it is recommended that necessary measures can be 

taken, and regulations be made in order not to increase burnout levels. Among these 

suggestions, it is recommended to improve working conditions and salaries, to provide 

material and moral support to provide the opportunity to attend courses, to organize 

regular trainings to maintain their psychological health, and to carry out projects that 

increase public awareness in order to ensure that disabled individuals have a place in the 

society. 
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ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Mesut AŞIK¹, Taşkın YILDIRIM²
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Öz: Bu araştırmada Malatya İli Battalgazi ve Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüklerince (RAM) özel gereksinimli öğrencilere yönelik alınan özel eğitim kararları ince-

lenmiştir. Psikolojik Danışmanlar tarafından özel gereksinimli öğrencilere yönelik yürütülecek 

yöneltme/yönlendirme çalışmalarına, araştırmacılara, akademisyenlere, planlama ve eğitim prog-

ramı alanında çalışan uzmanlara veri kaynağı sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca tanılama ve yön-

lendirme konularındaki sorunların ortaya konulması ve çözüm yollarının belirlenmesi de amaç-

lanmıştır. Son üç yılın, 2017-2020, eğitim ve öğretim yılına ait Rehberlik ve Psikolojik danışma 

hizmetlerinden yöneltme faaliyetlerine yönelik sayısal verileri arşiv/doküman araştırması yön-

temiyle incelenmiştir. Araştırmanın bulguları MEBBİS-RAM modülünden elde edilmiştir. Bul-

gular incelendiğinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından özel gereksinimli 

bireylere yönelik birçok alanda eğitsel tanı kararı alındığı anlaşılmaktadır. Yoğunluk olarak sıra-

sıyla zihinsel yetersizlik, bedensel yetersizlik, yaygın gelişimsel bozukluk, dil ve konuşma güçlü-

ğü, işitme yetersizliği, dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu (DEHB), duygusal ve davranış 

bozukluğu ve süreğen hastalık üzerine eğitsel tanıların olduğu görülmektedir. Eğitsel tanı karar-



Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince Özel Gereksinimli 
Öğrencilere Yönelik  Yönlendirme Kararlarının İncelenmesi 

32

ları doğrultusunda özel eğitim yönlendirme kararlarının ise çoğunlukla tam zamanlı kaynaştırma 

yoluyla eğitim uygulamaları olduğu anlaşılmaktadır. Eğitsel tanı kararları okul öncesi dönemden 

itibaren ilkokul ve ortaokul döneminde artış gösterdiği, lise döneminde bir miktar gerilediği, lise 

çağı dışında ise tekrar arttığı görülmektedir. Özellikle okul öncesi sayısal verilere baktığımızda 

erken tanı ilkesinin tam olarak yerine getirilmediği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca eğitsel tanı karar 

sayılarının yıllara göre azaldığı son 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ise dramatik bir şekilde 

düşüşe geçtiği anlaşılmaktadır. Özellikle 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı II. döneminde dünyada 

baş gösteren COVID-19 salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam etmesi ve RAM ra-

por sürelerinin otomatik olarak uzatılmasından dolayı incelemelerin azalmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: RAM, yönlendirme, PDR hizmetleri, yöneltme, eğitsel tanı kararla-

rı, kaynaştırma/bütünleştirme.
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EXAMINATION OF GUIDANCE DECISIONS FOR 
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS BY 

DIRECTORATES OF GUIDANCE AND RESEARCH 
CENTER

Abstract: In this research, special education decisions taken by Malatya Province Battal-

gazi and Yeşilyurt Guidance and Research Center Directorates (RAM) for students with special 

needs were examined. It is aimed to provide a data source for guidance/orientation studies to be 

carried out by Psychological Counselors for students with special needs, researchers, academici-

ans, specialists working in the field of planning and education program. In addition, it is aimed 

to reveal the problems in diagnosis and orientation and to determine the solutions. The nume-

rical data of the last three years, about the orientation activities, which is one of the Guidance 

and Psychological Counseling services of the 2017-2020 academic year, has been examined by 

using the archive/document research method. The findings of the research were obtained from 

the MEBBİS-RAM module. When the findings are examined, it is understood that educational 

diagnosis decisions are taken by the Guidance and Research Center Directorates in many areas 

for individuals with special needs. It is seen that there are educational diagnoses on intellectual 

disability, physical disability, pervasive developmental disorder, language and speech difficulties, 

hearing impairment, attention deficit and hyperactive disorder (ADHD), emotional and behavio-

ral disorder, and chronic illness, respectively. In line with the educational diagnosis decisions, it 

is understood that the special education referral decisions are mostly full-time inclusion education 

practices. It is seen that educational diagnosis decisions increase in the primary and secondary 

school periods starting from the pre-school period, decrease to a certain extent in the high school 

period, and increase again outside the high school age. When looking at the pre-school numerical 

data, it is seen that the principle of early diagnosis is not fully fulfilled. In addition, it is understo-

od that the number of educational diagnosis decisions has decreased by years and has decreased 

dramatically in the last 2019-2020 academic year, especially at the second of semester 2019-2020 

due to the COVID-19 pandemic as the schools have continued distance education and the RAMs’ 

review process has changed.

Keywords: RAM, PDR services, orientation, educational diagnostic decisions, inclusion/

integration.
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Giriş 

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünce (ORGM) açılan İl/İlçelerde Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri (RAM) tarafından özel gereksinimli 

öğrencilerinin tanılanması ve gereksinimlerine en uygun eğitim ortamına 

yönlendirilmesi yapılmaktadır. RAM’lar yönlendirme kararı alırken öğrencinin 

gereksinimleri doğrultusunda en az kısıtlayıcı ortamda eğitim almalarına özen gösterir. 

MEB ise özel gereksinimli bireylerin eğitiminde en az kısıtlayıcı ortamda uygun eğitim 

ilkesini benimsenmiştir (Kargın, 2007; “Tebliğler Dergisi”, 2008; York ve Tundidor, 

1995). 

Özel gereksinimli öğrencilerin en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarında akranlarıyla 

beraber eğitim almasına yönelik eğitim modeli ise kaynaştırma/bütünleştirme eğitim 

uygulamalarıdır. Bu modelde bireylerin kategorik şekilde etiketlendirilmemesi ve 

farklılıkların normal bir olgu olarak kabul edilmesi önermesi esastır. Çağdaş yasal 

görüngeden konuya baktığımızda ise bireylere veya bir gruba yönelik eşit olmayan 

müdahale, ancak diğer olması gerekenlerin yanı sıra yapılması gerekiyorsa uygundur. 

Özel gereksinimli bireylere yönelik alınacak tedbirler de bu kapsama girmektedir 

(Gasterstädt, Kistner ve Adl-Amini, 2020). 

Kaynaştırma/bütünleştirme eğitim modeli hakkında 2014 yılında Almanya’da 

öğretmen ve ebeveynler ile gerçekleştirilen bir çalışmada, toplumsal bütünleştirmeye 

yönelik katkının okullarda yürütülen destek çalışmalarının biraz daha üzerinde olduğu 

görülmüştür.  Bu araştırma deseninin sonuçları toplumda bulunan hâkim sosyal tutumu 

da yansıtmaktadır. Konuya yönelik “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi”nin 

onaylanması eğitim politikalarının amaçlarına baştan sona yeni ufuklar açmıştır. Açılan 

yeni görüngeler ise genel olarak, sosyal öğrenme fırsatının sağlanması, ön yargıların 

azaltılması ve karşılıklı temastan kaçınılması durumunun ortadan kaldırılması, özel 

gereksinimli öğrencilerin bireysel gelişimlerine, öğrenme ve okul performansına olumlu 

destek olmaktır (Trumpa, Janz, Heyl ve Seifried, 2014).  

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ilkesinde evrensel anlamda kaliteli 

eğitime ilişkin hakkın ve uygun eğitimin gerçeğe dönüştürülmesi bulunmaktadır. 

Öğrenmenin doğumdan sonra yaşam boyunca devam ettiği kabul edilir. Evde, toplumda 
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formel ve informel öğrenmedir. Kültür ve bağlam açısından sürekli gelişen dinamik bir 

süreçtir. Öğrenciyi sisteme sığdırmak için değil, sistemi öğrenciye uyacak şekilde 

değiştirmekle ilgilidir. Kişiyi ya da özelliklerini değil, sistem içinde dışlama “sorununu” 

tespit eder (Stubbs, 2008).  

Kaynaştırma/Bütünleştirme sayesinde özel gereksinimli bireyler için mümkün 

olan en normal yaşam koşulları yaratılarak topluma katılmaları sağlanır. Böylelikle iş ve 

meslek hayatına geçişte yaşanan büyük zorluklar aşılır. Fiziksel, zihinsel veya duygusal 

olmaları nedeniyle özel gereksinimli bireyler, özel yardım ve isteklendirmeye ihtiyaç 

duymaktadırlar. Mesleğe hazırlık çalışmalarının özel gereksinimli bireylere yönelik 

sistematik şekilde uyarlanmaması ve sadece yüksek niteliklilik çerçevesinde yoğun 

olarak genişlemesi, örgün ve iş başında mesleki eğitim alanındaki daralma ise sosyal 

açıdan özel gereksinimli ve daha dezavantajlı öğrencileri olumsuz etkilemektedir. 

Bundan dolayı özel gereksinimli bireylere yönelik daha yüksek kalitede mesleki eğitim 

ve danışma faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir (Galilaer, 2011). 

Özel gereksinimli bireylerin eğitsel performanslarının en doğru şekilde alınması 

önemlidir. Tanılama, yönlendirme, izleme ve değerlendirme iş ve işlerine azami ölçüde 

özen gösterilmelidir. Gereksinimler doğrultusunda eğitim fırsatlarının sunulması 

önemlidir. Sorunların en erken dönemde saptanması ve çözülmesi ise bir diğer önem arz 

eden husustur. Erken tanı ise özel gereksinimin kabul edilmesine, tıbbi ve eğitsel 

tedbirlerin alınmasına olanak sağlayacaktır (Bakırcıoğlu, 2005; Cavlayter, 2000; 

Demirel, 2013; Eripek, 2005; Gürsel, 2005; Kuzgun ve Deryakulu, 2009; Werts, Culatta 

ve Tompkings, 2007; Vural, 2004; Wood, 2006; Yeşilyaprak, 2005). 

Doğru tanılama ve yönlendirme kararlarının alınmasında Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik (PDR) hizmetleri önemlidir. Çünkü okul PDR hizmetleri “Öğrencilerin 

yakından tanınmaları, kişisel, sosyal ve akademik problemlerine nüfuz edilmesi, bu 

problemleri çözmelerinde kendilerine yardımcı olunması, daha üst öğrenim alanlarını 

seçmelerinde veya bir mesleğe yönelmelerinde rehberlik yapılması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Ayrıca PDR hizmetlerini kişisel-sosyal ve mesleki gelişime yardım 

olarak gören tanımlamalar da bulunmaktadır (Külahoğlu ve Küçüksüleymanoğlu, 

2021). 
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PDR hizmetleri bireysel gelişime, entegrasyona, istikrarlı ve gerçekçi kararlar 

alınmasına, olumlu benlik algısına, karşılaşılan olgular arasından en uygun seçimler 

yapılmasına, bağımsız olarak bireyin kendini yönetme gücü edinmesine, kendini tanıma 

ve gizil güçlerinin farkındalığına yönelik psikolojik danışman tarafından sunulan 

profesyonel destek sürecidir. PDR öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde yöneltme ve 

yönlendirme iş ve işlemleri bulunmaktadır. Yöneltme ve yönlendirme bireyin ilgi, 

yetenek, sosyoekonomik ve olanaklar çerçevesine uygun eğitim kurumu, üst öğrenim 

olanakları ve eğitimlerini tamamladıklarında iş ve meslek hayatına ilişkin çalışmaların 

bütünüdür (Gibson ve Mitchel, 2003; aktaran, Aydın 2007; Güven, 2008; Kepçeoğlu, 

1993; Kuzgun, 2002; Özgüven, 2000; Sak, 2004).  

Yöneltme ve yönlendirme faaliyetlerinin en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için 

özel eğitim alanındaki öğrencilerin tanılama ve yönlendirme kararlarına ilişkin 

bulguların değerlendirilmesinin alanda çalışanların en doğru kararlar almasına yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin tanı ve yönlendirme kararları 

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)-RAM modülüne elektronik 

ortamda işlenmektedir.  MEBBİS-RAM modülünden elde edilen bulguların 

yayımlanması yasal izinlere bağlı olup gönüllülük esasına göre ilgili kurumlar 

tarafından paylaşılabilir. Alanyazın veya MEB/RAM raporları incelendiğinde bu 

çalışmada elde edilen bulguların benzerine rastlanılmamaktadır. Bu çalışmanın en 

belirgin amacı ise Malatya İlinde gerçekleştirilen eğitsel tanı ve yönlendirme 

kararlarının bilimsel çalışmalara kaynaklık etmesi hedefiyle literatüre kazandırılmasıdır. 

Erken tanılama ve doğru yönlendirme kararlarının niteliğinin arttırılması mevcut 

hizmetlerin değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Özel gereksinimli bireylerin 

olabildiğince en erken dönemde ve en doğru şekilde PDR hizmetlerinden 

faydalandırılması ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim olanaklarına kavuşturulması 

gerekmektedir. En erken dönemde en doğru tanılama kararlarının alınmasının ne derece 

gerçekleştirildiği, sorun alanlarının ortaya çıkarılması ve konuya yönelik çözüm yolları 

üretilmesi hedeflenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması ve gereken farkındalığın 

oluşturulması ise ancak güvenilir bulgulara bağlıdır. Bu çalışma ile alan-yazındaki 

boşluğun doldurulmasına başlanılması amaçlanmaktadır. 
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Yöntem 

Nitel araştırma yöntemlerine göre tasarlanan bu çalışmada, yazılı belgelerin 
içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için doküman incelemesi 
kullanılmıştır. Mevcut kayıt ya da belgelerin, veri kaynağı olarak sistemli şekilde 
incelenmesi olarak ifade edilen doküman incelemesi, araştırılacak konular hakkında 
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini de kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
Doküman analizi sürecini Altheide (1996); dokümanlarda dâhil edilecek kriterleri 
belirleme, doküman ve veri toplama, temel analiz alanlarını belirleme, dokümanı 
kodlama, doğrulama ve analiz etme şeklinde sınıflamaktadır. Dokümanlara ulaşma, 
orijinalliğini kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme, veriyi kullanma 
aşamalarına göre yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada, MEBBİS-RAM 
modülünde elektronik ortamda saklanan bilgilerin yetkili kişilerden elde edilmesiyle; 
RAM’lara başvuran özel gereksinimli bireylere yönelik alınan eğitsel tanı ve özel eğitim 
yönlendirme kararlarının arşiv taraması/doküman incelemesi yapılmıştır.  

 
Veri Toplama Aracı 

Öncelikle araştırmacılar tarafından veri sorgulamasına yönelik kontrol listesi 
oluşturulmuştur. Oluşturulan kontrol listesi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden üç 
öğretim üyesine sunulmuştur. Öğretim üyelerinin görüşleri alındıktan sonra liste 
şekillendirilmiştir. Kontrol listesinde yer alan hususların MEBBİS-RAM modülünden 
elde edilip edilemeyeceğine ve uygulanabilirliği hakkında Malatya-Yeşilyurt RAM 
Müdür ve Müdür Yardımcısının görüşleri de alınmıştır. Oluşturulan kontrol listesi 
doğrultusunda MEBBİS-RAM modülünün yetkili kişiler tarafından sorgulamalarının 
yapılması sağlanmıştır.  

 
Verilerin Toplanması  

Malatya Valiliğinin 01/06/2020 tarihli ve E.7293243 sayılı oluru ve İnönü 
Üniversitesi Beşerî Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kuruludan 10/07/2020 
tarihli ve E.44340 sayılı onay kararı alınmıştır. Yasal prosedürden Yeşilyurt ve 
Battalgazi RAM Müdürlüklerindeki kurum yöneticilerinin MEBBİS-RAM modülü 
yetkileri üzerinde elektronik ortamda tutulan istatistiklerin sorgulanması istenerek 
sorgulama sonucu elde edilen bulguların sistem üzerinden tablolar şeklinde indirilmesi 
sağlanmıştır.  
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Verilerin Analizi 

Tanılama ve Yönlendirme iş ve işlemleri resmî süreçlere ve belgeye dayalı 

olarak MEBBİS-RAM modülünde kayıt altına alınmaktadır.  Oluşturulan kontrol listesi 

soruları doğrultusunda MEBBİS-RAM modülünden elde edilen bulgular resmî kurum 

verilerdir. Verilerin analizi RAM bölgesi, eğitim ve öğretim yılı, okul kademesi, verilen 

eğitsel tanı ve yönlendirilen özel eğitim hizmeti türüne göre yapılmıştır. Bulgular arşiv 

taraması/doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir.   

 
Sınırlılıklar 

Çalışma 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yıllarında özel 

eğitim konusunda eğitsel tanı ve yönlendirme kararı sayılarıyla sınırlıdır. Araştırmanın 

bulguları Malatya-Yeşilyurt ve Battalgazi RAM tarafından MEBBİS-RAM modülüne 

elektronik ortamda işlenen, saklanan ve sorgulanabilir bulgular ile sınırlıdır. Bulgular 

2020 Temmuz ayı MEBBİS-RAM modülü verileriyle ile sınırlıdır.  

 
Bulgular 

 Bu bölümde sorgulamalar sonucu ulaşılan bulgulara ve bulgulara ilişkin 

yorumlara yer verilmiştir. Aşağıdaki tablolarda eğitsel tanı ve yönlendirilen özel eğitim 

hizmeti türü eğitim ve öğretim yılı, RAM göre f(1) Okul Öncesi, f(2) İlkokul, f(3) 

Ortaokul, f(4) Lise, f(5) Lise üstü, fx toplam frekans ve TP% toplam yüzdelik olmak 

üzere sayısal veriler verilmiştir. Toplam yüzdelikler kısmında sunulan oranlar her 

eğitim öğretim yılı içerisinde ilgili RAM’lar tarafından toplam eğitsel tanı kararı sayısı 

içinde verilen bir alana ilişkin kararın yüzdeliğini ifade etmektedir. Önerilen özel eğitim 

yönlendirme türü kararları için de aynı sistem geçerlidir.  

 
Tablo 1 
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitsel Tanı Sayıları 

Eğitsel Tanı RAM f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) fx TP% 

Görme (Tedbir 
Gerektirmeyen) 

Yeşilyurt 
 

4 2 7 20 33 0,41 

Battalgazi 
 

1 1 2 7 11 0,14 

Az Gören 
Yeşilyurt 5 9 23 15 36 88 1,10 

Battalgazi 
 

8 9 10 15 42 0,52 
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Görme Total 
Yeşilyurt 

 
5 3 5 18 31 0,39 

Battalgazi 
  

1 1 7 9 0,11 

Bedensel (Tedbir 
Gerektirmeyen) 

Yeşilyurt 1 8 
 

15 34 58 0,72 

Battalgazi 
   

5 8 13 0,16 

Bedensel 
Yeşilyurt 149 140 162 129 551 1131 14,12 

Battalgazi 45 93 56 76 174 444 5,54 

Ortopedik Yeşilyurt 
   

1 
 

1 0,01 

Özel Yetenek (Zihinsel) 
Yeşilyurt 

 
2 15 6 

 
23 0,29 

Battalgazi 
 

1 2 2 
 

5 0,06 

Zihinsel (Tedbir 
Gerektirmeyen) 

Yeşilyurt 
 

24 47 42 20 133 1,66 

Battalgazi 
 

2 11 0 0 13 0,16 

Hafif Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 95 186 277 321 406 1285 16,05 

Battalgazi 21 123 142 171 124 581 7,26 

Orta Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 

 
51 98 119 382 650 8,12 

Battalgazi 1 24 34 31 113 203 2,53 

Ağır Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 4 20 44 34 155 257 3,21 

Battalgazi 
 

7 9 13 35 64 0,80 

Çok Ağır Düzeyde 
Zihinsel 

Yeşilyurt 1 3 6 7 13 30 0,37 

Battalgazi 2 4 
 

3 6 15 0,19 

Yaygın Gelişimsel 
Yeşilyurt 20 143 49 7 9 228 2,85 

Battalgazi 2 59 13 4 1 79 0,99 

Otizm 
Yeşilyurt 3 107 53 49 26 238 2,97 

Battalgazi 1 27 9 4 5 46 0,57 

Hafif Düzeyde Otizm 
Yeşilyurt 1 3 1 1 

 
6 0,07 

Battalgazi 
 

3 1 
  

4 0,05 

Orta Düzeyde Otizm 
Yeşilyurt 

 
2 1 

  
3 0,04 

Battalgazi 
 

1 
   

1 0,01 

Ağır Düzeyde Otizm 
Yeşilyurt 

   
1 

 
1 0,01 

Battalgazi 
   

1 
 

1 0,01 

Dil ve Konuşma (Tedbir 
Gerektirmeyen) 

Yeşilyurt 
 

1 2 2 2 7 0,09 

Battalgazi 
  

1 
  

1 0,01 

Dil ve Konuşma Güçlüğü Yeşilyurt 6 81 39 18 22 166 2,07 
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Battalgazi 1 20 16 9 15 61 0,76 

İşitme (Tedbir 
Gerektirmeyen) 

Yeşilyurt 1 2 2 8 6 19 0,24 

Battalgazi 4 
 

2 
 

1 7 0,09 

İşitme Yetersizliği Az 
İşiten 

Yeşilyurt 21 58 28 50 74 231 2,88 

Battalgazi 6 33 17 26 50 132 1,65 

İşitme Yetersizliği Total 
Yeşilyurt 

    
2 2 0,02 

Battalgazi 
   

2 
 

2 0,02 

Özel Öğrenme Güçlüğü 
Yeşilyurt 

 
31 111 24 5 171 2,14 

Battalgazi 
 

19 71 9 2 101 1,26 

DEHB 
Yeşilyurt 

 
66 114 67 9 256 3,20 

Battalgazi 
 

32 57 28 2 119 1,49 

Duygusal ve Davranışsal 
Yeşilyurt 

 
16 15 33 52 116 1,45 

Battalgazi 
 

2 10 7 23 42 0,52 

Süregelen Hastalık 
Yeşilyurt 34 64 89 91 164 442 5,52 

Battalgazi 16 54 49 48 66 233 2,91 

Normal 
Yeşilyurt 2 40 39 18 10 109 1,36 

Battalgazi 
 

25 23 14 2 64 0,80 
 
Tablo 1’de görüldüğü üzere 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 2672 Lise çağı 

dışı, 1754 Ortaokul, 1604 İlkokul, 1536 Lise ve 442 Okul Öncesi dönemi olmak üzere 

toplam 8008 kişiye eğitsel tanı verilmiştir. Eğitsel tanı sayıları incelendiğinde ilk üç 

sıranın hafif düzeyde zihinsel, bedensel ve orta düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı 

alanlarca doldurulduğu görülmektedir. Farklı alanlarda eğitsel tanıların verildiği 

görülmektedir. Ayrıca özel gereksinim tanılaması için RAM’lara başvuru yapıp normal 

birey olarak tanı alan kişi sayısı da ortaya çıkmıştır. Buna göre Yeşilyurt 109 ve 

Battalgazi 64 olmak üzere toplam 173 bireye normal tanısı verilmiştir.  

Yeşilyurt RAM tarafından 1285 (%16,05) öğrenciye hafif düzeyde zihinsel 

yetersizlik, 1131 (%14,12) öğrenciye bedensel yetersizlik, 650 (%8,12) öğrenciye orta 

düzey zihinsel yetersizlik, 466 (%5,82) öğrenciye yaygın gelişimsel bozukluk ve 442 

(%5,52) öğrenciye ise süreğen hastalık tanı kararı verilmiştir. Battalgazi RAM 

tarafından ise 581 (%7,26) öğrenciye hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, 444 (%5,55) 

öğrenciye bedensel yetersizlik, 233 (%2,91) süreğen hastalık, 203 (%2,53) öğrenciye 
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orta düzey zihinsel yetersizlik ve 132 (%1,65) öğrenciye ise az işiten tanı kararı 

verilmiştir.  

 
Tablo 2 
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Yönlendirme Kararı Sayıları 

Yönlendirme Kararı RAM f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) fx TP% 

Eğitime Devamı 
Yeşilyurt 3 77 59 36 9 184 4,18 

Battalgazi 
 

28 25 15 1 69 1,57 

Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme  

Yeşilyurt   295 361 251 58 965 21,92 

Battalgazi   110 242 218 72 642 14,58 

Evde Eğitim 
Yeşilyurt   1 16 13 3 33 0,75 

Battalgazi   4 5 15 4 28 0,64 

Örgün devam edemeyecek ya da 
evde eğitimden yararlanamayacak 

birey (Ö.E.H.Y. 36/6. Madde) 

Yeşilyurt 4 9 20 11 14 58 1,32 

Battalgazi 3 13 11 10 6 43 0,98 

Tam Zamanlı Kaynaştırma/ 
Bütünleştirme (37-66 Ay) 

Yeşilyurt 104 14       118 2,68 

Battalgazi 
 

99       99 2,25 

Tam Zamanlı Kaynaştırma/ 
Bütünleştirme (67-78 Ay) 

Yeşilyurt   122       122 2,77 

Battalgazi   80       80 1,82 

Özel Eğitim Ana okulu (37-66 Ay) 
Yeşilyurt 2         2 0,05 

Battalgazi 2         2 0,05 

Özel Eğitim Ana sınıfı (37-66 Ay) Yeşilyurt 6         6 0,14 

Özel Eğitim Ana sınıfı (67-78 Ay) Yeşilyurt 1         1 0,02 

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 
(0-36 Ay) 

Yeşilyurt 130         130 2,95 

Battalgazi 52         52 1,18 

Özel Eğitim Ana sınıfı (37-66 Ay) Yeşilyurt 4         4 0,09 

Özel Eğitim Ana sınıfı (37-66 Ay) Yeşilyurt   1       1 0,02 

Özel Eğitim Ana sınıfı (67-78 Ay) 
Yeşilyurt   4       4 0,09 

Battalgazi   3       3 0,07 

Özel Eğitim İlkokulu (İşitme) 
Yeşilyurt   3       3 0,07 

Battalgazi   7       7 0,16 

Özel Eğitim İlkokulu (Hafif 
Düzeyde Zihinsel) 

Yeşilyurt   2 1     3 0,07 

Battalgazi   
 

1     1 0,02 



Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince Özel Gereksinimli 
Öğrencilere Yönelik  Yönlendirme Kararlarının İncelenmesi 

42

 
 

	
	

Özel Eğitim İlkokulu (Bedensel) Yeşilyurt     1     1 0,02 

Özel Eğitim Sınıfı (Görme-
ilkokul) 

Yeşilyurt   6 5     11 0,25 

Battalgazi   
 

1     1 0,02 

Özel Eğitim İlkokulu (Görme) Yeşilyurt   1       1 0,02 

Özel Eğitim Ortaokulu (İşitme) 
Yeşilyurt     2 1   3 0,07 

Battalgazi     2 7   9 0,20 

Özel Eğitim Ortaokulu (Görme) Yeşilyurt     1 2   3 0,07 

Özel Eğitim Ortaokulu (Hafif 
Düzeyde Zihinsel) 

Yeşilyurt     16 22   38 0,86 

Battalgazi     
 

2   2 0,05 

Açık Öğretim Ortaokulu  
Yeşilyurt       2 1 3 0,07 

Battalgazi       
 

3 3 0,07 

Açık Öğretim Lisesi 
Yeşilyurt         4 4 0,09 

Battalgazi         11 11 0,25 

Özel Eğitim Meslek Okulu (Hafif 
Düzeyde Otizm) Yeşilyurt       1 1 2 0,05 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Zihinsel-Özel Eğitim Meslek 

Okulu Programı) 
Yeşilyurt       2   2 0,05 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Otizm-Özel Eğitim Meslek Okulu 

Programı) 
Yeşilyurt         1 1 0,02 

Halk Eğitim Merkezi Kursları 
Yeşilyurt         262 262 5,95 

Battalgazi         134 134 3,04 

Halk Eğitim Merkezi Kursları 
Mesleki ve Teknik Battalgazi         1 1 0,02 

Psikolojik veya Psikiyatrik Destek 
Yeşilyurt         1 1 0,02 

Battalgazi         1 1 0,02 

Özel Eğitim Meslek Okulu Hafif 
Düzeyde Zihinsel 

Yeşilyurt       62 90 152 3,45 

Battalgazi       10 11 21 0,48 

Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme) Yeşilyurt         1 1 0,02 

Özel Yetenek- Kaynaştırma 
/Bütünleştirme (BİLSEM)  

Yeşilyurt   3 11 7   21 0,48 

Battalgazi     2   2 0,05 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt   44 55 33   132 3,00 

Battalgazi   7 30 25   62 1,41 
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Özel Eğitim Sınıfı (Orta veya Ağır 
Düzeyde Zihinsel) 

Yeşilyurt   14 32 28 2 76 1,73 

Battalgazi   8 23 
  

31 0,70 

Özel Eğitim Uygulama Okulu I. 
Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt   46 52 2 
 

100 2,27 

Battalgazi   7 14 
  

21 0,48 

Özel Eğitim Uygulama Okulu II. 
Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt     10 67 1 78 1,77 

Battalgazi     1 18 1 20 0,45 

Özel Eğitim Uygulama Okulu III. 
Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt       20 178 198 4,50 

Battalgazi       2 43 45 1,02 

Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Hafif) 
Yeşilyurt   38 22 6   66 1,50 

Battalgazi   9 5 1   15 0,34 

Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Orta 
veya Ağır) 

Yeşilyurt   11 7 
 

  18 0,41 

Battalgazi   2 
 

15   17 0,39 

Özel Eğitim Uygulama Okulu-I., 
II. ve III. Kademe (Orta veya Ağır 

Düzeyde Otizm) 

Yeşilyurt   68 14 44  15 141 4,20 

Battalgazi   10 6 3 1  20 0,45 

Birden fazla yetersizlik Özel 
Eğitim Sınıfı (Orta veya Ağır 

Zihinsel) 
Yeşilyurt       1   1 0,02 

Birden fazla yetersizlik Özel 
Eğitim Sınıfı (Orta veya Ağır 

Otizm) 
Yeşilyurt     1     1 0,02 

Özel Yetenek- Kaynaştırma 
/Bütünleştirme  

Yeşilyurt   3  3     6 0,14 

Battalgazi   1 2     3 0,07 
 
Tablo 2’de görüleceği gibi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında eğitsel tanı alan 

bireylere yönelik 311 Okul Öncesi, 1150 İlkokul, 1057 Ortaokul, 954 Lise ve 930 Lise 

çağı dışı birey olmak üzere toplam 4402 kişiye özel eğitim yönlendirme kararı 

önerilmiştir. Önerilen özel eğitim yönlendirme kararları incelendiğinde ilk iki sıranın 

tam zamanlı kaynaştırma ve halk eğitimi merkezi kurslarında olduğu görülmektedir.  

Eğitsel tanı alan özel gereksinimli bireylere yönelik çok geniş yelpazede özel eğitim 

hizmetinin verildiği görülmektedir. 67-78 aylık iken normalde ilkokula başlaması 

gereken toplam 202 birey RAM kararı doğrultusunda bir yıl daha okul öncesi eğitime 

kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında yönlendirilmiştir.  
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Yeşilyurt RAM tarafından 965 (%21,92) öğrenciye tam zamanlı kaynaştırma, 

262 (%5,95) kursiyere halk eğitimi merkezi kursları, 198 (%4,50) öğrenciye özel eğitim 

uygulama okulu III. kademe, 184 (%4,18) öğrenciye eğitime devam ve 153 (%3,45) 

öğrenciye ise özel eğitim meslek okulu hafif düzeyde zihinsel yönlendirme kararı 

verilmiştir. Battalgazi RAM tarafından ise 642 (14,58) öğrenciye tam zamanlı 

kaynaştırma, 134 (%3,04) öğrenciye halk eğitimi merkezi kursları, 99 (%2,25) 

öğrenciye tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 37-66 ay, 80 (%1,82) öğrenciye tam 

zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 67-78 ay ve 69 (%1,57) öğrenciye ise eğitime 

devam kararı verilmiştir. 

 
Tablo 3 
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitsel Tanı Sayıları  

Eğitsel Tanı RAM f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) fx TP% 

Görme (Tedbir Gerektirmeyen) Yeşilyurt   1 2 2 5 10 0,14 

Az Gören 
Yeşilyurt 6 18 23 14 30 91 1,24 

Battalgazi 6 11 11 5 26 59 0,80 

Görme Total 
Yeşilyurt 2 4 4 4 16 30 0,41 

Battalgazi 
  

1 2 6 9 0,12 

Bedensel (Tedbir 
Gerektirmeyen) 

Yeşilyurt 1 
 

4 5 13 23 0,31 

Battalgazi 
 

2    2 0,03 

Bedensel  
Yeşilyurt 176 111 142 110 484 1023 13,93 

Battalgazi 62 110 63 66 237 538 7,32 

Özel Yetenek (Zihinsel) 
Yeşilyurt   6 14 7   27 0,37 

Battalgazi   7 8 1   16 0,22 

Zihinsel (Tedbir 
Gerektirmeyen) Yeşilyurt   18 21 21 12 72 0,98 

Hafif Düzeyde Zihinsel  
Yeşilyurt 126 150 204 224 262 966 13,15 

Battalgazi 64 152 175 138 121 650 8,85 

Orta Düzeyde Zihinsel  
Yeşilyurt 3 50 73 98 293 517 7,04 

Battalgazi 3 45 36 27 101 212 2,89 

Ağır Düzeyde Zihinsel  
Yeşilyurt 6 18 28 24 135 211 2,87 

Battalgazi 1 10 7 8 32 58 0,79 
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Çok Ağır Düzeyde Zihinsel  
Yeşilyurt 1 5 12 7 7 32 0,44 

Battalgazi 2 9 8 5 9 33 0,45 

Yaygın Gelişimsel  Yeşilyurt 10 38 14 2 4 68 0,93 

Otizm Yeşilyurt 1 35 20 18 9 83 1,13 

Hafif Düzeyde Otizm  
Yeşilyurt 23 64 31 9 8 135 1,84 

Battalgazi 16 57 16 8 2 99 1,35 

Orta Düzeyde Otizm  
Yeşilyurt 7 53 28 21 7 116 1,58 

Battalgazi 3 14 2   2 21 0,29 

Ağır Düzeyde Otizm  
Yeşilyurt   12 3 6 5 26 0,35 

Battalgazi   4 2 1 7 14 0,19 

Dil ve Konuşma (Tedbir 
Gerektirmeyen) Yeşilyurt   1   1 2 4 0,05 

Dil ve Konuşma Güçlüğü 
Yeşilyurt 16 68 26 14 12 136 1,85 

Battalgazi 10 38 19 7 13 87 1,18 

İşitme (Tedbir Gerektirmeyen) Yeşilyurt   1   3 4 8 0,11 

Az İşiten 
Yeşilyurt 25 35 20 23 47 150 2,04 

Battalgazi 12 31 22 21 49 135 1,84 

Özel Öğrenme Güçlüğü 
Yeşilyurt   62 97 23 5 187 2,55 

Battalgazi   41 56 6 1 104 1,42 

DEHB  
Yeşilyurt 2 97 76 67 6 248 3,38 

Battalgazi   45 69 16 1 131 1,78 

Duygusal ve Davranışsal 
Yeşilyurt   14 9 22 27 72 0,98 

Battalgazi   6 5 8 22 41 0,56 

Süregelen Hastalık 
Yeşilyurt 49 79 88 81 141 438 5,96 

Battalgazi 23 62 40 32 82 239 3,25 

Serebral Palsi  Battalgazi         1 1 0,01 

Normal 
Yeşilyurt 5 62 42 22 4 135 1,84 

Battalgazi 0 50 30 8   88 1,20 
 
Tablo 3’te görüldüğü üzere 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 2250 Lise çağı 

dışı, 1696 İlkokul, 1551 Ortaokul, 1187 Lise ve 661 Okul Öncesi dönem olmak üzere 

toplam 7345 kişiye eğitsel tanı kararı verilmiştir. Eğitsel tanı almış bireyler 
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incelendiğinde ilk sıranın bedensel ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik alanın aldığı 

anlaşılmaktadır. Tanılama için RAM’lara başvuru yapıp normal olarak tanı alan birey 

sayısı da ortaya çıkmıştır. Buna göre Yeşilyurt 135 ve Battalgazi 88 olmak üzere 223 

bireye normal tanısı verilmiştir.  

Yeşilyurt RAM tarafından 1023 (%13,93) öğrenciye bedensel yetersizlik, 966 

(%13,15) öğrenciye hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, 517 (%7,04) öğrenciye orta 

düzey zihinsel yetersizlik, 438 (%5,96) öğrenciye süreğen hastalık ve 248 (%3,38) 

öğreniciye ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanı kararı 

verilmiştir.  Battalgazi RAM tarafından ise 538 (%7,32) öğrenciye bedensel yetersizlik, 

650 (%8,85) öğrenciye hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, 239 (%3,25) öğrenciye 

süreğen hastalık, 212 (%2,89) öğrenciye orta düzey zihinsel yetersizlik ve 187 (%2,55) 

öğrenciye ise özel öğrenme güçlüğü tanı kararı verilmiştir.   

 
Tablo 4 
2018/2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Yönlendirme Kararı Sayıları 

Yönlendirme Kararı RAM f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) fx TP% 

Eğitime Devam 
Yeşilyurt 3 51 31 19 3 107 3,17 

Battalgazi 70 50 31 9   160 4,74 

Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme 

Yeşilyurt   214 229 149 27 619 18,33 

Battalgazi 

 

182 232 143 27 584 17,29 

Evde Eğitim 
Yeşilyurt   1 8 9 2 20 0,59 

Battalgazi   12 7 12   31 0,92 

Örgün devam edemeyecek ya da evde 
eğitimden yararlanamayacak birey 

Yeşilyurt 2 4 10 6 3 25 0,74 

Battalgazi   11 9 6 8 34 1,01 

Okul Öncesi Eğitim Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme ( 37-66 Ay) 

Yeşilyurt 85         85 2,52 

Battalgazi 88         88 2,61 

Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme ( 67-78 Ay) 

Yeşilyurt 56         56 1,66 

Battalgazi 72         72 2,13 

Özel Eğitim Ana okulu (37-66 Ay) 
Yeşilyurt 4         4 0,12 

Battalgazi 3         3 0,09 

Özel Eğitim Ana sınıfı (37-66 Ay) 
Yeşilyurt 6         6 0,18 

Battalgazi 4         4 0,12 
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Özel Eğitim Ana okulu (67-78 Ay) Battalgazi 1         1 0,03 

Özel Eğitim Ana sınıfı (67-78 Ay) Yeşilyurt 5         5 0,15 

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi (0-36 
Ay) Yeşilyurt 84         84 2,49 

Özel Eğitim Sınıfı (İşitme-İlkokul) Battalgazi   3       3 0,09 

Özel Eğitim İlkokulu (İşitme) Battalgazi   7       7 0,21 

Özel Eğitim İlkokulu (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt   3       3 0,09 

Battalgazi   1       1 0,03 

Özel Eğitim İlkokulu (Bedensel) Yeşilyurt   1       1 0,03 

Özel Eğitim Sınıfı (Görme-ilkokul) 
Yeşilyurt   7       7 0,21 

Battalgazi   3       3 0,09 

Özel Eğitim İlkokulu (Görme) Yeşilyurt   1       1 0,03 

Özel Eğitim Ortaokulu (İşitme) 
Yeşilyurt      2     2 0,06 

Battalgazi      9     9 0,27 

Özel Eğitim Ortaokulu (Görme) 
Yeşilyurt     3          3  0,09 

Battalgazi     2       2  0,06 

Özel Eğitim Ortaokulu (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt     29       29  0,86 

Battalgazi     10      10  0,30 

Açık Öğretim Ortaokulu 
Yeşilyurt 

 
  1       1  0,03 

Battalgazi 
 

  1       1  0,03 

Açık Öğretim Lisesi 
Yeşilyurt 

 
    3     3  0,09 

Battalgazi 
 

    18     18  0,53 

Özel Eğitim Meslek Okulu (Hafif 
Düzeyde Otizm) Yeşilyurt 

 
    2     2 0,06 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Zihinsel-Özel Eğitim Meslek Okulu 

Programı) 

Yeşilyurt 
 

    2   2 0,06 

Battalgazi 
 

    2   2 0,06 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Otizm-Özel Eğitim Meslek Okulu 

Programı) 
Yeşilyurt 

 
    1 

  
1 0,03 

Halk Eğitimi Merkezi Kursları 
Yeşilyurt 

 
      164 164 4,86 

Battalgazi 
 

      130 130 3,85 

Özel Eğitim Meslek Okulu Hafif 
Düzeyde Zihinsel 

Yeşilyurt 
 

    84   84 2,49 

Battalgazi 
 

    25   25 0,74 
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Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme) 
Yeşilyurt 

 
    1   1 0,03 

Battalgazi 
 

    2   2 0,06 

Özel Yetenek- Kaynaştırma 
/Bütünleştirme (BİLSEM) 

Yeşilyurt 
 

3 4 5   12 0,36 

Battalgazi 
 

2 8 1   11 0,33 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

34 36 17   87 2,58 

Battalgazi 
 

28 51 16   95 2,81 

Özel Eğitim Sınıfı (Orta veya Ağır 
Düzeyde Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

10 21 15   46 1,36 

Battalgazi 
 

8 29 23   60 1,78 

Özel Eğitim Uygulama Okulu 
I.Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

68       68 2,01 

Battalgazi 
 

20       20 0,59 

Özel Eğitim Uygulama Okulu II. 
Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

  55     55 1,63 

Battalgazi 
 

  10     10 0,30 

Özel Eğitim Uygulama Okulu 
III.Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

    128   128 3,79 

Battalgazi 
 

    26   26 0,77 

Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Hafif) 
Yeşilyurt 

 
21 15 4   40 1,18 

Battalgazi 
 

20 7 1   28 0,83 

Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Orta veya 
Ağır) 

Yeşilyurt 
 

10 5     15 0,44 

Battalgazi 
 

33 1     34 1,01 

Özel Eğitim Uygulama Okulu- I., II. ve 
III. Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Otizm) 

Yeşilyurt   63  23 22    108 3,20 

Battalgazi    8 3  2   13 0,39 

Birden fazla Yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Özel Eğitim Uygulama Okulu I. 

Kademe Öğretim Programı) 
Battalgazi   2       2 0,06 

Birden fazla yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Özel Eğitim Uygulama Okulu II. 

Kademe Öğretim Programı) 
Battalgazi     1 

 

  1 0,03 

Birden fazla yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Orta veya Ağır Zihinsel) 

Yeşilyurt       1   1 0,03 

Battalgazi   1       1 0,03 

Birden fazla yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Orta veya Ağır Otizm) Yeşilyurt     1     1 0,03 

Özel Yetenek- Kaynaştırma 
/Bütünleştirme 

Yeşilyurt   3 1     4 0,12 

Battalgazi   5 1     6 0,18 
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Tablo 4’te 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında eğitsel tanı alan bireylere yönelik 

890 İlkokul, 886, Ortaokul, 754 Lise, 483 Okul Öncesi ve 364 Lise çağı dışı birey 

olmak üzere toplam 3377 kişiye özel eğitim yönlendirme kararı önerilmiştir. Önerilen 

özel eğitim yönlendirme kararları incelendiğinde ilk sırayı tam zamanlı kaynaştırmanın 

aldığı görülmektedir.  Eğitsel tanı alan özel gereksinimli bireylere yönelik farklı türde 

özel eğitim yönlendirme kararının önerildiği anlaşılmaktadır. Yoğunluğun en az 

kısıtlayıcı ortam olan kendi okullarında tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 

kararının olduğu ortaya çıkmaktadır. 67-78 aylık iken normalde ilkokula başlaması 

gereken toplam 128 birey RAM kararı doğrultusunda bir yıl daha okul öncesi eğitime 

kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında yönlendirilmiştir.  

Yeşilyurt RAM tarafından 619 (%18,33) öğrenciye tam zamanlı kaynaştırma, 

164 (%4,86) kursiyere halk eğitimi merkezi kursları, 128 (%379) öğrenciye özel eğitim 

uygulama okulu III. kademeye (Orta ve Ağır), 107 (%3,17) öğrenciye eğitime devam ve 

87 (%2,58) öğrenciye ise özel eğitim sınıfı (hafif düzeyde zihinsel yetersizlik) 

yönlendirme kararı verilmiştir. Battalgazi RAM tarafından ise 584 (%17,29) öğrenciye 

tam zamanlı kaynaştırma, 160 (%4,74) öğrenciye eğitime devam, 130 (%3,85) kursiyere 

halk eğitimi merkezi kursları, 95 (%2,81) öğrenciye özel eğitim sınıfı (hafif düzeyde 

zihinsel yetersizlik) ve 88 (%2,61) öğrenciye ise tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 

(37-66 aylık) yönlendirme kararı verilmiştir. 

 
Tablo 5 
2019/2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitsel Tanı Sayıları 

Eğitsel Tanı RAM f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) fx TP% 

Az Gören 
Yeşilyurt 3 6 4 5 18 36 1,07 

Battalgazi 3 6 8 5 15 37 1,10 

Görme Total 
Yeşilyurt 1 1 1 1 5 9 0,27 

Battalgazi 1 1 
  

6 8 0,24 

Bedensel 
Yeşilyurt 76 48 61 53 160 398 11,86 

Battalgazi 46 63 38 42 167 356 10,60 

Özel Yetenek (Zihinsel) 
Yeşilyurt 1 2 4 

  
7 0,21 

Battalgazi 
 

9 6 2 
 

17 0,51 
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Hafif Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 57 52 64 86 81 340 10,13 

Battalgazi 22 103 99 74 62 360 10,72 

Orta Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 8 24 29 31 95 187 5,57 

Battalgazi 7 
 

16 12 81 116 3,46 

Ağır Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 1 8 10 11 38 68 2,03 

Battalgazi 5 9 2 3 18 37 1,10 

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel 
Yeşilyurt 2 

 
7 6 6 21 0,63 

Battalgazi 1 6 9 5 9 30 0,89 

Hafif Düzeyde Otizm 
Yeşilyurt 19 25 14 4 2 64 1,91 

Battalgazi 9 19 11 1 1 41 1,22 

Orta Düzeyde Otizm 
Yeşilyurt 4 41 13 13 4 75 2,23 

Battalgazi 
 

8 3 1 1 13 0,39 

Ağır Düzeyde Otizm 
Yeşilyurt 

 
7 2 3 4 16 0,48 

Battalgazi 
 

2 3 1 3 9 0,27 

Dil ve Konuşma Güçlüğü 
Yeşilyurt 28 42 18 8 1 97 2,89 

Battalgazi 17 48 19 5 12 101 3,01 

Az İşiten 
Yeşilyurt 16 11 6 9 14 56 1,67 

Battalgazi 13 15 14 16 25 83 2,47 

Özel Öğrenme Güçlüğü 
Yeşilyurt 

 
35 31 5 

 
71 2,11 

Battalgazi 
 

37 25 4 
 

66 1,97 

DEHB 
Yeşilyurt 1 34 25 10 

 
70 2,09 

Battalgazi 1 45 24 7 1 78 2,32 

Duygusal ve Davranışsal 
Yeşilyurt 

 
5 2 4 29 40 1,19 

Battalgazi 
 

9 4 4 19 36 1,07 

Süregelen Hastalık 
Yeşilyurt 23 28 24 24 47 146 4,35 

Battalgazi 22 47 34 23 60 186 5,54 

Normal 
Yeşilyurt 1 11 10 6 1 29 0,86 

Battalgazi 
 

30 19 4 
 

53 1,58 
 
Tablo 5’te görüleceği gibi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 985 Lise çağı dışı, 

837 İlkokul, 659 Ortaokul, 488 Lise ve 388 Okul Öncesi dönem olmak üzere toplam 
3357 kişiye eğitsel tanı verilmiştir. Eğitsel tanı almış bireyler incelendiğinde ilk iki 
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sıranın bedensel ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik alanı olduğu görülmektedir 
Sonrasında ise sıralamalar değişmekle beraber benzer yetersizlik alanlarına yönelik 
eğitsel tanıların verildiği görülmektedir. Normal tanı kararı alan birey sayısı ise 
Yeşilyurt 29 ve Battalgazi 53 olmak üzere toplam 82’dir.  

Yeşilyurt RAM tarafından 398 (%11,86) öğrenciye bedensel yetersizlik, 340 
(%10,13) öğrenciye hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, 187 (%5,57) öğrenciye orta 
düzey zihinsel yetersizlik, 146 (%4,38) öğrenciye süreğen hastalık ve 97 (%2,89) 
öğrenciye dil ve konuşma güçlüğü tanı kararı verilmiştir. Battalgazi RAM tarafından ise 
360 (%10,72) öğrenciye hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, 356 (%10,60) öğrenciye 
bedensel yetersizlik, 186 (%5,54) öğrenciye süreğen hastalık, 116 (%3,46) öğrenciye 
orta düzey zihinsel yetersizlik ve 101 (%3,00) öğrenciye ise dil ve konuşma güçlüğü 
tanı kararı verilmiştir.   
 
Tablo 6 
2019/2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yönlendirme Kararı Sayıları 

Yönlendirme Kararı RAM f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) fx TP% 

Eğitime Devamı 
Yeşilyurt 2 13 10 7   32 1,51 

Battalgazi 0 30 19 4   53 2,50 

Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme 

Yeşilyurt 95 138 123 73   429 20,24 

Battalgazi 33 161 126 100   420 19,81 

Evde Eğitim 
Yeşilyurt   3 6 8   17 0,80 

Battalgazi   12 11 7   30 1,42 

Örgün ya da evde eğitimden 
yararlanamayacak birey 

Yeşilyurt 2 1 8 11   22 1,04 

Battalgazi 1 7 9 8   25 1,18 

Okul Öncesi Eğitim Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme (37-66 Ay) Battalgazi 5         5 0,24 

Tam Zamanlı 
Kaynaştırma/Bütünleştirme (67-78 Ay) Yeşilyurt 5         5 0,24 

Özel Eğitim Ana okulu (37-66 Ay) Yeşilyurt 4         4 0,19 

Özel Eğitim Ana sınıfı (37-66 Ay) 
Yeşilyurt 7         7 0,33 

Battalgazi 7         7 0,33 

Özel Eğitim Ana okulu (67-78 Ay) Battalgazi 38         38 1,79 

Özel Eğitim Ana sınıfı (67-78 Ay) 
Yeşilyurt 1         1 0,05 

Battalgazi 7         7 0,33 



Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince Özel Gereksinimli 
Öğrencilere Yönelik  Yönlendirme Kararlarının İncelenmesi 

52

 
 

	
	

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi (0-36 
Ay) 

Yeşilyurt 36         36 1,70 

Battalgazi 43         43 2,03 

Özel Eğitim İlkokulu (İşitme) Battalgazi   2       2 0,09 

Özel Eğitim İlkokulu (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt   4       4 0,19 

Battalgazi   1       1 0,05 

Özel Eğitim Sınıfı (Görme-ilkokul) 
Yeşilyurt   1       1 0,05 

Battalgazi   1       1 0,05 

Özel Eğitim İlkokulu (Görme) 
Yeşilyurt   2       2 0,09 

Battalgazi 

 

2       2 0,09 

Özel Eğitim Ortaokulu (İşitme) 
Yeşilyurt     1     1 0,05 

Battalgazi     7     7 0,33 

Özel Eğitim Ortaokulu (Görme) 
Yeşilyurt     1     1 0,05 

Battalgazi     2     2 0,09 

Özel Eğitim Ortaokulu (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt     10     10 0,47 

Battalgazi     2     2 0,09 

Açık Öğretim Ortaokulu Battalgazi       1   1 0,05 

Açık Öğretim Lisesi 
Yeşilyurt       9   9 0,42 

Battalgazi       12   12 0,57 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Zihinsel-Özel Eğitim Meslek Okulu 

Programı) 
Yeşilyurt       1   1 0,05 

Halk Eğitimi Merkezi Kursları 
Yeşilyurt         193 193 9,10 

Battalgazi         98 98 4,62 

Özel Eğitim Meslek Okulu (Hafif 
Düzeyde Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

    49   49 2,31 

Battalgazi 
 

    11   11 0,52 

Özel Eğitim Meslek Lisesi (Bedensel) Yeşilyurt 
 

    1   1 0,05 

Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme) Battalgazi 
 

    1   1 0,05 

Özel Yetenek- Kaynaştırma 
/Bütünleştirme (BİLSEM) 

Yeşilyurt 
 

2 3     5 0,24 

Battalgazi 
 

3 5 1   9 0,42 

Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde 
Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

28 17 8   53 2,50 

Battalgazi 
 

24 32 8   64 3,02 

Özel Eğitim Sınıfı (Orta veya Ağır Yeşilyurt 
 

14 12 7   33 1,56 
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Düzeyde Zihinsel) Battalgazi 
 

18 12 6   36 1,70 

Özel Eğitim Uygulama Okulu 
I.Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

33       33 1,56 

Battalgazi 
 

11       11 0,52 

Özel Eğitim Uygulama Okulu 
II.Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

  29     29 1,37 

Battalgazi 
 

  7     7 0,33 

Özel Eğitim Uygulama Okulu 
III.Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Zihinsel) 

Yeşilyurt 
 

    78   78 3,68 

Battalgazi 
 

    24   24 1,13 

Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Hafif) 
Yeşilyurt 

 
8 9 2   19 0,90 

Battalgazi 
 

6 1 1   8 0,38 

Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Orta veya 
Ağır) 

Yeşilyurt 
 

9 2 1   12 0,57 

Battalgazi 
 

4 2     6 0,28 

Özel Eğitim Uygulama Okulu-I. II. ve 
III. Kademe (Orta veya Ağır Düzeyde 

Otizm) 

Yeşilyurt 

 

48  8  17   73 3,44 

Battalgazi 

 

4 2  2    8 0,38 

Birden fazla Yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Özel Eğitim Uygulama Okulu I. 

Kademe Öğretim Programı 

Yeşilyurt   1       1 0,05 

Battalgazi   2       2 0,09 

Birden fazla yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Özel Eğitim Uygulama Okulu 

II. Kademe Öğretim Programı) 

Yeşilyurt     1     1 0,05 

Battalgazi     2     2 0,09 

Birden fazla yetersizlik Özel Eğitim 
Sınıfı (Özel Eğitim Uygulama Okulu 

III. Kademe Öğretim Programı) 
Yeşilyurt       1   1 0,05 

Özel Yetenek- Kaynaştırma 
/Bütünleştirme 

Yeşilyurt 1   2     3 0,14 

Battalgazi 0 6 2 1   9 0,42 
 

Tablo 6’da görüleceği üzere 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında eğitsel tanı 

alan bireylere yönelik 599 İlkokul, 483 Ortaokul, 460 Lise, 287 Okul Öncesi ve 291 

Lise çağı dışı birey olmak üzere toplam 2120 kişiye özel eğitim yönlendirme kararı 

verilmiştir. Yönlendirme karar sayıları incelendiğinde ilk iki sırada tam zamanlı 

kaynaştırma ve halk eğitimi merkezi kursları olduğu görülmektedir.  Eğitsel tanı alan 

özel gereksinimli bireylere yönelik birçok farklı eğitim hizmetinin önerildiği 

görülmektedir. Yoğunluğun, en az kısıtlayıcı ortam olan kendi okullarında tam zamanlı 

kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin verildiği okullarda toplandığı ortaya çıkmaktadır. 
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Lise çağının dışına çıkan bireylere halk eğitimi merkezi kurslarının yoğunlukla 

önerildiği görülmektedir.  

Yeşilyurt RAM tarafından 429 (%20,24) öğrenciye tam zamanlı kaynaştırma, 

193 (%9,10) kursiyere halk eğitimi merkezi kursları, 78 (%3,68) öğrenciye özel eğitim 

uygulama okulu III. kademeye (Orta ve Ağır), 53 (%2,50) öğrenciye özel eğitim sınıfı 

(hafif düzeyde zihinsel yetersizlik) ve 49 (%2,31) öğrenciye özel eğitim meslek okulu 

hafif düzeyde zihinsel yetersizlik yönlendirme kararı verilmiştir. Battalgazi RAM 

tarafından ise 420 (%19,81) öğrenciye tam zamanlı kaynaştırma, 98 (%4,62) kursiyere 

halk eğitimi merkezi kursları, 64 (%3,02) öğrenciye özel eğitim sınıfı (hafif düzeyde 

zihinsel yetersizlik), 53 (%2,50) öğrenciye eğitime devam ve 43 (%2,03) öğrenciye 

erken çocukluk dönemi eğitimi (0-36 ay) yönlendirme kararı verilmiştir.  

Eğitsel tanı ve önerilen özel eğitim yönlendirme kararlarına bakıldığında 

birbirinden farklı sayısal verilerin elde edildiği görülmektedir. Örneğin 2017-2018 

eğitim ve öğretim yılı için eğitsel tanı olarak toplam 8008 bireye tanı verilirken 

bunlardan 4402 bireye özel eğitim yönlendirme kararı verilmiştir. Buradaki fark, aile 

veya okul itirazı sonucu yeniden inceleme, ek tanı veya tanı değişikliğinden dolayı 

yeniden inceleme, yıl içinde rapor bitiminden dolayı tekrar inceleme ve kademe 

değişikliği gibi nedenlerden yeniden incelenen ve tanısı olan bireylerle ilgilidir. Çünkü 

bu bireylere, daha önce aldıkları yönlendirme kararı eğer güncelliğini koruyorsa 

yeniden yönlendirme kararı verilmemektedir.  

 
Tartışma ve Sonuç  

RAM’lara başvuran öğrencilere yönelik birbirinden farklı alanda eğitsel tanı 

kararı verildiği anlaşılmaktadır. Bireylerin yoğun olarak zihinsel, bedensel, yaygın 

gelişimsel, dil ve konuşma, işitme, DEHB, duygusal ve davranışsal ve süreğen hastalık 

alanlarında tanı aldığı görülmektedir. Süreğen hastalık tanısı kapsamında hangi 

hastalığa, ne tür yönlendirme kararı verildiğinin ise belirsiz olduğu ortaya çıkmıştır. 

Eğitsel tanı sonucu önerilen yönlendirme kararları incelendiğinde ise genellikle tam 

zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları kararının daha çok olduğu 

anlaşılmaktadır. En az kısıtlayıcı ortam ve akranlarıyla eğitim alma ilkesi çerçevesinde 

yönlendirme kararlarının alındığı görülmektedir (Kargın, 2007). Böylelikle eğitim 
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uygulamalarında öncelik, benzerlikler dikkate alınarak her bir bireyin özelliklerine göre 

bireyselleştirme yapılmasının dikkate alındığı söylenebilir. Eğitimde benzerliklere 

odaklanmak ekonomiktir, kolaylıktır, farklıklara odaklanmak ise zor ve pahalıdır. Fakat 

insan doğasının zenginliklerine ancak bu yolla erişilebilir ve toplumda çeşitlilik bu yolla 

sağlanabilir (Kuzgun ve Deryakulu, 2009). 

Eğitsel tanı kararlarında özel yetenekli bireylerin sayısının olduğundan az 

çıkması ise düşündürücüdür. Özel yetenekli bireylerin tanılanması, çoğunlukla Bilim 

Sanat Merkezi (BİLSEM) seçmeleri kapsamında RAM tarafından yapılmaktadır. Bu 

tanılama sonucu hak kazanan bireyler BİLSEM’e kayıt yaptırabilmektedirler. Genel 

Yetenek alanından BİLSEM’de kayıtlı olan öğrencilerin velileri istemeleri hâlinde 

RAM’a başvuru yaparak özel eğitim değerlendirme kurulu kararınca özel yetenekli 

birey tanısı alabilmektedir. Böylelikle özel yetenekli birey devam ettiği okulda 

kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminden ve destek eğitim odası olanaklarından 

yararlanabilmektedir. BİLSEM tanılama dışında RAM özel yetenekli bireyleri 

tanılayabilmektedir (“BİLSEM”, 2019). Özel yetenekli bireyler çoğunlukla BİLSEM 

seçmeleri kapsamında tanılandığı, velilerin RAM’dan okul için karar aldırmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Bulgular incelendiğinde alınan eğitsel tanı karar sayılarının okul öncesi 

dönemden itibaren ilkokul ve ortaokul döneminde artış gösterdiği, lise döneminde bir 

miktar gerilediği lise çağı dışında ise tekrar arttığı görülmektedir. Eğitsel tanı 

kararlarına bağlı olarak yönlendirme karar sayıları incelendiğinde ise tanılama 

sayılarına benzer seyir gösterdiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle okul öncesi 

sayılarına baktığımıza erken tanı ilkesinin tam olarak yerine gelmediği ortaya 

çıkmaktadır. Hâlbuki erken tanı bireyin gereksinimini fark etmesi, kabullenmesi, tıbbi 

ve eğitsel müdahalelerin en erken dönemde işlevsel olarak sağlanması için önemlidir 

(Gürsel, 2005). Tanılamanın ilkokul ve hatta ortaokul dönemine sarktığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca tanı sayılarının yıllara göre azaldığı, son 2019-2020 Eğitim 

Öğretim yılında ise dramatik bir şekilde düşüşe geçtiği anlaşılmaktadır. Özellikle 2019-

2020 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminde dünya da baş gösteren COVID-19 salgını 

nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam etmesi ve süresi bitmekte olan RAM 

raporlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geçerlilik sürelerinin uzatılmasından 

dolayı incelemelerin azalmasından kaynaklandığı söylenebilir.  
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Öneriler 

Araştırmanın bulgularından yola çıkılarak aşağıda belirtilen öneriler 

sunulmuştur: 

  MEB/Kamuya  

1. Erken Tanılama, 

2. Tanılamaların somutlaştırılması (Ör. Süreğen Hastalık; Diyabet, Çölyak, 

Hipertansiyon vb.), 

3. Psikolojik danışman ve öğretmenlere erken tanı eğitimi,  

4. Halk eğitimi merkezi kursları dışında alternatif eğitim olanaklarının 

sağlanması, örneğin; yaşam veya bakım merkezi. 

RAM’lara  

1. Özel gereksinimli bireylere, ailelere ve okullara görev yapan yönetici, 

psikolojik danışman ve öğretmenlere yönelik eğitsel tanılama ve özel 

eğitim hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapılması, 

2. Özel gereksinimli bireylerin yönlendirildiği okullarda uyum sorunu 

yaşayan birey ve ailelerine etkin psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinin sağlanması. 

Psikolojik Danışmanlara  

1. Özel Eğitim konusunda RAM ile konsültasyon, 

2. BİLSEM öğrencileri ve özel yetenekli bireylerin eğitsel tanılanmasının 

sağlanması için gerekli yönlendirmenin yapılması. 

Akademisyen/Araştırmacılara  

1. Çevre veya ülkeyi temsilen belirlenecek illerde alınan eğitsel tanı ve 

önerilen yönlendirme kararlarına ilişkin istatistiklerin incelenmesi, 

2. RAM özel eğitim değerlendirme kurulu üyeleri, psikolojik danışmanlar 

ve özel eğitim öğretmenleri ile eğitsel tanı ve önerilen özel eğitim 

hizmetleri hakkında yarı yapılandırılmış veya odak grup görüşmelerinin 

yapılması,   

3. Erken tanılama ve erken yönlendirme/yöneltme çalışmaları için 

müdahale programı geliştirilmesi. 
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Summary 

In this study, which was designed according to qualitative research methods, 

document review was used to analyze the content of written documents meticulously 

and systematically (Yıldırım & Şimşek, 2006). Document analysis process by Altheide 

(1996), is classified as determining the criteria to be included in the documents, 

collecting documents and data, determining the main areas of analysis, coding, 

validating, and analyzing the document. It is done according to the stages of accessing 

documents, checking their originality, understanding the documents, analyzing the data, 

and using the data (Yıldırım & Şimşek, 2006). In this study, archive scanning/document 

analysis of the information stored electronically in the MEBBİS-RAM module 

regarding educational diagnosis and special education orientations for individuals with 

special needs applying to RAMs was conducted. 

First, a checklist for data query was created by the researchers. The created 

checklist was presented to three faculty members from İnönü University Faculty of 

Education. It was shaped after the opinions of the faculty members were taken. 

Opinions of Malatya-Yeşilyurt RAM Director and Deputy Director were also received 

on whether the items in the checklist could be obtained from the MEBBİS-RAM 

module and their applicability. In line with the created checklist, inquiries were made 

from the MEBBIS-RAM module. 

The ethical approval (dated 10/07/2020 and numbered E.44340) were obtained 

from İnönü University Humanities Scientific Research and Publication Ethics 

Committee. From the legal procedure, the administrators of the Yeşilyurt and Battalgazi 

RAM Directorates were asked to query the statistics kept in the electronic environment 

on the MEBBİS-RAM module authorizations, and the findings obtained as a result of 

the query were downloaded in the form of tables on the system. 

Diagnostic procedures are recorded in the MEBBIS-RAM module based on 

official processing and documentation. In line with the research questions, the findings 

obtained from the MEBBİS-RAM module are official data. The analysis of the data was 

made according to the RAM region, academic year, school level, educational diagnosis 

provided, and the type of special education service offered. The findings were analyzed 

by archive document review method. 
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The study is limited to the number of educational diagnosis decisions and 

orientation decisions in special education in 2017-2020. The findings of the research are 

limited to the interrogative findings that are electronically processed, stored in the 

MEBBİS-RAM module by Malatya - Yeşilyurt and Battalgazi RAM. The findings are 

limited to the MEBBİS-RAM module data for July 2020. 

It is seen that individuals are diagnosed intensively in the areas of mental, 

physical, pervasive developmental, language and speech, hearing, ADHD, emotional 

and behavioral and chronic diseases. It has been revealed that it is unclear what type of 

orientation decision is made for which disease within the scope of the diagnosis of 

chronic disease. It is understood that the diagnosis decisions taken are similar to the 

definition specified in the special education services regulation. When the orientation 

decisions made as a result of educational diagnosis are examined, it is understood that 

there are generally full-time education practices through inclusion. It is seen that 

orientation decisions are made within the framework of the least restrictive environment 

and the principle of receiving education with peers (Kargın, 2007).  

Thus, it can be said that individualization according to the characteristics of each 

individual is taken into consideration by considering the similarities in the educational 

practices. Focusing on similarities in education is economical and easy, while focusing 

on differences is difficult and expensive. However, the richness of human nature can 

only be accessed in this way and diversity in society can be achieved in this way 

(Kuzgun & Deryakulu, 2009). 

The fact that the number of gifted individuals is underestimated in educational 

diagnosis decisions is thought-provoking. Identification of gifted individuals is mostly 

diagnosed by RAM within the scope of Science and Art Center (BİLSEM) selections. 

Individuals who get this diagnosis can register to BİLSEM. If the parents of the students 

registered in BİLSEM from the General Talent field want, they can apply to the RAM 

and be diagnosed as a gifted individual by the decision of the special education 

evaluation board. Thus, the gifted individual can benefit from the inclusive/integration 

education and the support education room in the school he attends. Apart from BİLSEM 

diagnosis, RAM can identify individuals with special abilities (“BİLSEM”, 2019). It is 

understood that gifted individuals are mostly diagnosed within the scope of BİLSEM 
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diagnosis and orientation, and that parents do not make decisions about the school from 

the RAM. 

When, looking at the findings, it is seen that the number of educational diagnosis 

decisions taken has increased in the primary and secondary school period starting from 

the pre-school period, decreased to a certain extent in the high school period, and 

increased again outside the high school age. When the number of orientation decisions, 

depending on the educational diagnosis decisions, is examined, it is concluded that it 

has a similar course to the number of diagnosis. Especially when we look at the pre-

school numbers, it turns out that the principle of early diagnosis is not fully fulfilled. 

However, early diagnosis is important for the individual to realize and accept their 

needs, and to provide functional medical and educational interventions in the earliest 

period (Gürsel, 2005). It is understood that the diagnosis extends to primary school and 

even secondary school period. In addition, it is understood that the number of 

educational diagnosis decisions has decreased by years and has decreased dramatically 

in the last 2019-2020 academic year especially at the second semester of 2019-2020 due 

to the COVID-19 pandemic as the schools have continued distance education and at the 

RAMs’ review process has changed. 
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Öz: Bu çalışma COVID-19 salgınının lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sına-

vına hazırlık süreçleri üzerindeki yansımalarına odaklanmıştır. Araştırmanın amacı, COVID-19’a 

yakalanma korkusu ve akademik öz-yeterlik değişkenlerinin lise son sınıf öğrencilerinin üni-

versite sınavına hazırlık süreçlerinin salgın nedeniyle ne kadar engellendiğine ilişkin algıları 

üzerindeki yordayıcı rolünü araştırmaktır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin COVID-19 salgınının 

üniversite sınavında gösterecekleri başarıyı nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşleri de incelenmiştir. 

Araştırmaya 288 kız ve 113 erkek olmak üzere toplam 401 lise son sınıf öğrencisi katılmıştır. 

Bulgular COVID-19’a yakalanma korkusu ve akademik öz-yeterliğin öğrencilerin üniversite sı-

navına hazırlık süreçlerinin salgın nedeniyle engellendiğine ilişkin algılarını istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. COVID-19 korkusu arttıkça öğrencilerin engellenme 

algısı artarken; akademik öz-yeterlikteki artış engellenme algısında azalmaya yol açmıştır. Öğ-

rencilerin büyük çoğunluğu COVID-19 salgınının üniversite sınavındaki başarılarını olumsuz 

olarak etkileyeceği görüşüne sahiptir. Öğrenciler bu başarısızlığın nedenleriyle ilgili olarak milli 

eğitim bakanlığının uygulamalarındaki sorunlara, pandemi temelli sorunlara, teknik ve mekânsal 

sorunlara, akademik güçlüklere ve sınavla ilgili endişelerine dikkat çekmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, üniversite sınavı, lise öğrencileri, akademik öz-yeterlik. 
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REFLECTIONS OF COVID-19 PANDEMIC 
ON THE PREPARATION PROCESS FOR 

UNIVERSITY EXAM OF 12TH GRADE STUDENTS 

Abstract: This study focused on the reflections of COVID-19 pandemic on the prepa-

ration process for university exam of 12th grade students. The purpose was to investigate the 

predictive role of fear of COVID-19 and academic self-efficacy on students’ perception about 

how much their preparation process for the university exam was frustrated by the COVID-19 pan-

demic. In addition, students’ opinions about the effect of COVID-19 pandemic on their success 

in university exam were examined. Four hundred one students participated in the research. Fin-

ding showed that COVID-19 fear, and academic self-efficacy were statistically and significantly 

predicted students’ perception of frustration. The increase in COVID-19 fear was associated with 

the increase in perception of frustration. The increase in academic self-efficacy was related to the 

decrease in perception of frustration. Many students said that COVID-19 pandemic would affect 

their success in university exam negatively. The students pointed out that problems arose from the 

practices of the ministry of national education, pandemic based difficulties, technical and spatial 

issues, academic difficulties, and concerns about the exam. 

Keywords: COVID-19, university exam, high school students, academic self-efficacy.
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Giriş 

Pandemi, yeni bir virüsün bulaşıcılık özelliği sayesinde geniş bir coğrafi bölgeye 

yayılması ve çok sayıda insanı etkilemesi durumudur (Qui, Rutherford, Mao ve Chu, 

2017). Tarih boyunca toplumlar İspanyol gribi, Asya Gribi, domuz gribi, Zika virüsü, 

Ebola gibi çok sayıda pandemiye karşı mücadele vermişlerdir (Taylor, 2019). Çin’in 

Wuhan eyaletinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya 

yayılarak çok sayıda insanı etkileyen COVID-19’un, 2020 yılının Mart ayında Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak ilan edilmesiyle (WHO, 2020), 

insanlık tarihinde yeni bir pandemiyle daha mücadele süreci başlamıştır. Fiziksel sağlık 

için oluşturduğu tehdit nedeniyle, COVID-19 toplumun her kesiminde hastalanmayla 

ilgili korku ve kaygı duygularına yol açmış (Bareeqa ve ark., 2020; Santabarbara ve 

ark., 2021; Wang ve diğ., 2020); hastalığın bulaşmasını önlemek amacıyla alınan 

tedbirler ekonomiden (Kılıç, 2020), turizme (Atay, 2020), spordan (Türkmen ve Özsarı, 

2020) sosyal yaşama (Üstün ve Özçiftçi, 2020) pek çok alanı etkilemiştir. COVID-19 

pandemisinin tüm dünyada en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim olmuştur 

(Özdoğan ve Berkant, 2020). 

Salgının yayılmasının en kolay olduğu ortamlardan biri olarak görülmesi 

nedeniyle (Oral ve Günlü, 2020), COVID-19 sürecinde tüm dünyada en sık alınan 

tedbir okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi olmuştur (Can, 2020). 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO, 2021) göre, COVID-

19 salgınının yayılmasını kontrol altına alabilmek için dünyanın dört bir yanında 

uygulanan okulların kapatılması kararından 2020 yılı Nisan ayı içinde öğrencilerin 

%80’ninden fazlası (yaklaşık 1,5 milyar) etkilenmiştir. Aradan geçen bir yıllık sürecin 

sonunda halen dünyadaki pek çok ülkede okullar tamamen ya da kısmen kapalıdır. 

Okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçiş, yerel ve merkezi sınavlara ilişkin 

uygulamaları değiştirmeyi de gerektirmiş, ülkeler sınavları tamamen iptal etme, 

çevrimiçi sınavlar gerçekleştirme, sınavları erteleme ya da yeniden planlama şeklinde 

stratejiler izlemişlerdir (UNESCO, 2020). 

Türkiye’de de ilk COVID-19 vakasının tespit edilmesinden bir hafta sonra 16 

Mart 2020 tarihinde öncelikle eğitime bir hafta ara verilmiş ve ardından 23 Mart 2020 

tarihinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla uzaktan eğitime geçilerek (MEB, 
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2020a), 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile 

tamamlanması kararı alınmıştır. Bu süreçte tüm eğitim öğretim kademelerindeki yerel 

sınavlar ertelenmiş ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde çevrimiçi sınavlar 

devreye girmiştir (Can, 2020). Üniversiteye giriş sınavının tarihlerinde değişiklik olmuş 

ve 2019-2020 bahar dönemi 12. sınıf konuları sınavın kapsamı dışında bırakılmıştır 

(Sabah, 2020). Süreçle ilgili belirsizlikler devam ederken,  2020-2021 eğitim öğretim 

yılı okulların kademeli olarak açılmasıyla başlamış; ancak artan vaka sayıları ile açılan 

okullar yeniden kapatılmak durumunda kalmıştır (MEB, 2020b). Türkiye’de uzaktan 

eğitim uygulamaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğiyle TRT EBA TV kanalı yayın hayatına başlamıştır 

(MEB, 2020c). Canlı dersler yapmaya imkân tanıyan EBA platformu, yaklaşık 14 

milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmen tarafından aktif olarak kullanılarak (MEB, 

2020d), pandemi sürecinde uzaktan eğitimin yürütülmesinde ana yüklenici rolünü 

üstlenmiştir.  

Uzaktan eğitimin tüm dünyada önlenemeyen yükselişiyle birlikte uzaktan 

eğitimin ne kadar etkili olduğu, avantajlı ve dezavantajlı yönleri tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda, hastalanma riskini azaltması, eğitimin devamlılığını 

sağlaması, eğitime zaman ve mekândan bağımsız olarak erişme imkânı sunması, ders 

videolarını yeniden izlemeye imkân tanıması, öğrencinin kendi kendine öğrenme 

becerilerini geliştirmesi ve teknolojik becerilerin gelişmesini sağlaması uzaktan 

eğitimin avantajlı yönleri olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, uzaktan eğitime 

hızlı ve hazırlıksız geçilmiş olması, teknolojik alt yapıdaki yetersizlikler, öğretim 

yöntem ve tekniklerinde değişim gerektirmesi, öğretmen ve ebeveyn rollerinin 

değişmesi, öğretmenlerin teknolojiye yönelik negatif tutumları ve teknolojik bilgi ve 

becerilerden yoksun olmaları, ders sürelerinin kısa olması, öğrencilerin dikkatini çekme 

ve motivasyonunu sürdürmenin zorluğu, ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağına 

ilişkin belirsizlikler, öğrenme sürecinde yaşanan güçlükler, uzaktan eğitimin her yaş 

grubundan öğrenci için uygun olmaması, artan iş yükü ve sosyal etkileşimin sınırlılığı 

uzaktan eğitimin zorlayıcı ya da dezavantajlı yönleri olarak görülmektedir (Bakhmat, 

Babakina ve Belmaz, 2021; Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin, 2020; Mäkelä, 

Mehtälä, Clements ve Seppä, 2020; Özdoğan ve Berkant, 2020). Uzaktan eğitimin 

dezavantajlı yönlerini ortaya koyan yurt dışı çalışmalar pek çok öğrencinin evde eğitim 



COVID-19 Pandemisinin 12. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite 
Sınavına Hazırlık Sürecine Yansımaları

66

alma ve öğrenmeyi pandemiden daha zorlayıcı bulduğunu (Ravens-Sieberer ve ark., 

2021), ödevlerin çok fazla olması, sınavlara hazırlanma, zaman yönetimi, odaklanma ve 

motivasyonu sürdürme konularında sıkıntılar yaşadığını göstermektedir (Scott ve ark., 

2021). Uzaktan eğitim sürecinde Türkiye’de de pek çok öğrenci internet ya da 

teknolojik cihazların yetersizliği, salgın nedeniyle derslere odaklanamama, evde verimli 

çalışma ortamı olmaması ve bireysel çalışma için motivasyonu sağlayamama gibi 

nedenlerle uzaktan eğitim sürecini aktif olarak takip etmekte zorluk yaşamıştır (Gören, 

Gök, Yalçın, Göregen ve Çalışkan, 2020). Özellikle de öğrencilerin kendi öğrenme 

süreçlerini planlama ve zamanı yönetme konusunda yaşadıkları güçlükler uzaktan 

eğitimin verimliliğini olumsuz etkilemiştir (Eken, Tosun ve Tuzcu Eken, 2020).  

Türkiye’de COVID-19 sürecinin öğrencilerin eğitim yaşamını nasıl etkilediğine 

ve uzaktan eğitim sürecinin etkililiğe ilişkin çalışmalar çoğunlukla üniversite öğrencileri 

örneklemiyle (Duman, 2020; Er Türküresin, 2020;  Keskin ve Özer Kaya, 2020; Öz 

Ceviz, Tektaş, Basmacı ve Tektaş, 2020; Ünal, Şanlıer ve Şengil, 2021; Yılmaz, 2020) 

ve öğretmenlerin (Ayaz Töral, 2021; Balaman ve Hanbay Tiryaki, 2021; Çilek, Uçan ve 

Ermiş, 2021; Karaca, Karamustafaoğlu ve Özacan, 2021; Kilit ve Güner, 2021; Özgül, 

Ceran ve Yıldız; Ünal ve Bulunuz, 2020) ve ebeveynlerin (Akkaş Baysal, Ocak ve 

Ocak, 2020; Arslan, Görgülü Arı ve Hayır Kanat, 2021; Çetin ve Ercan, 2021; Yılmaz 

ve Güner, 2020) görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. İlkokul, ortaokul ya da lise 

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaların sayısı ise çok daha azdır 

(Bozkurt, 2020; Kara, 2020; Karataş 2020; Pınar ve Dönel Akgül, 2020). Şimdiki 

çalışmada ise üniversite sınavına hazırlık aşamasındaki 12. sınıf öğrencilerine 

odaklanılmaktadır.  

Türkiye’de üniversite sınavına hazırlık normal koşullarda bile öğrenciler için 

önemli bir stres kaynağıdır. COVID-19 salgınıyla öğrencilerin yaşamında meydana 

gelen değişimler dikkate alındığında, pandemi halen etkisini sürdürürken üniversite 

sınavına hazırlanmanın öğrencilerin stres ve kaygısını arttıran bir faktör olduğu 

düşünülebilir. Nitekim yapılan bir çalışmada üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin 

büyük çoğunluğunun pandemi sürecinde sınavlar (YKS, dönem içi ve dönem sonu vb. 

gibi) ile ilgili motivasyonunun azaldığı ve kaygılı hissettiği belirlenmiştir (Kara, 2020). 

Benzer şekilde Karataş (2020), 12. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun uzaktan 

eğitimden önce sınava daha iyi hazırlandıkları yönünde bir görüşe sahip olduklarını, 
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uzaktan eğitim sürecinde özellikle de matematik ve fizik gibi sayısal derslerle ilgili 

zorluk yaşadıklarını, sınav tarihinin değişmesinden olumsuz olarak etkilendiklerini ve 

sınava çalışmaya yönelik motivasyonlarını kaybettiklerini, öğrencilerin sınav anında 

maske takacak olma düşüncesinden rahatsız olduklarını ve pandemi şartlarında sınava 

girmenin başarılarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüklerini tespit etmiştir.  

Geçmiş bulgulara dayalı olarak; 11. sınıftan itibaren eğitimlerine uzaktan devam 

etmek zorunda kalan, etüt ya da kurslara düzenli olarak gitme imkânı sınırlanan ve 12. 

sınıfta da artan vaka sayılarının endişesi içinde yüz yüze eğitimine devam etmeye 

çabalayan bu öğrenciler için COVID-19 salgınının sınava hazırlık süreçleri üzerinde 

engelleyici bir etkisi olduğu düşünülebilir. Bu doğrultuda, araştırmada COVID-19 

salgınının 12. sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavına hazırlık süreçlerini ne 

kadar engellediğine odaklanılmakta, öğrencilerin COVID-19’a yakalanma korkusu ve 

akademik öz-yeterlik inançlarının engellenme algıları üzerindeki yordayıcı rollerinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin COVID-19 salgınının üniversite 

sınavındaki başarılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşleri de araştırılmaktadır.  

 

COVID-19 Korkusu  

Korku, kaygı ve endişe pandemi dönemlerinde toplumlarda en sık görülen 

duygular arasında yer almaktadır. COVID-19 sürecinde de fiziksel sağlığa yönelik var 

olan tehdit nedeniyle bireylerin kendilerinin ya da sevdikleri kişilerin hasta olmasına 

yönelik endişeleri ciddi düzeyde artmıştır (Asıcı, 2020). Araştırmalar COVID-19 

sürecinde gençlerin kaygı ve korku düzeyinin artış gösterdiğini (Esposito, 2021; 

O’Sullivan ve ark., 2021), hatta COVID-19 korkusunu en fazla yaşayan grubun 15-20 

yaş aralığındaki gençler olduğunu ortaya koymaktadır (Gencer, 2020). Yapılan bir 

çalışmada öğrencilerin hastalığın bulaşmasıyla ilgili korkularının anksiyete ve stres 

düzeylerinin artmasına neden olduğu ve artan anksiyete ve stresin de derslere yönelik 

ilgilerinin azalmasıyla sonuçlandığı belirlenmiştir (Güngör, Karaman, Sarı ve Çolak, 

2020). Buna göre, artan COVID-19 korkusunun lise son sınıf öğrencilerinin üniversite 

sınavına hazırlık çalışmalarına odaklanmalarını zorlaştıracağı ve motivasyonlarını 

düşüreceği söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmada öğrencilerin COVID-19’a 

yakalanma korkuları arttıkça, sınava hazırlık süreçleriyle ilgili engellenme algılarının 

artması beklenmektedir.  
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Akademik Öz-yeterlik 

Kişisel motivasyonun kaynağı olarak görülen (Bandura, Caprara, Barbaranelli, 

Pastorelli ve Regalia, 2001) öz-yeterlik, bireyin belirli bir görevi yerine getirebilme ya 

da bir hedefe ulaşabilme kapasitesine sahip olup olmadığıyla ilgili inançlarını ifade 

etmektedir (Bandura, 1997). Akademik öz-yeterlik ise, öğrencinin akademik bir görevi 

başarıyla yerine getirme ve kendi öğrenme sürecini yönetme konularındaki yeteneğiyle 

ilgili inançlarından oluşmaktadır (Elias ve MacDonald, 2007; Muris, 2001). Öğrencinin 

öğrenme ortamında göstereceği çaba ve azim öz-yeterlik inançlarından etkilenmekte 

(Bandura, 1986), akademik öz-yeterlik düzeyi yüksek olan öğrenciler daha iyi akademik 

performans sergilemektedir (Akomolafe, Ogunmakin ve Fasooto, 2013). Yüksek 

akademik öz-yeterlik öğrencilerin akademik motivasyonunu arttırarak daha iyi bir 

akademik başarı elde etmelerine yardımcı olmaktadır (Koca ve Dadandı, 2019). 

Akademik öz-yeterlik düzeyi yüksek olan öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini 

düzenleyebilir (Hong ve Park, 2012; Mulyadi, Basuki ve Rahardjo, 2016), ders çalışma 

konusunda daha isteklidir, ders çalışmaya daha fazla zaman ayırır ve akademik 

zorluklarla daha iyi başa çıkabilirler (Bandura, 1993;  Usher ve Pajares, 2006). Diğer 

taraftan akademik öz-yeterlik düzeyi düşük olan öğrenciler akademik görevleri erteleme 

eğilimi göstermektedir (Akbay ve Gizir, 2010; Korkmaz, 2018).  

Akademik öz-yeterlik sadece yüz yüze eğitim ortamlarındaki akademik başarı ile 

değil aynı zamanda uzaktan eğitim ortamlarındaki akademik başarı ile de ilişkilidir (Joo, 

Lim ve Kim, 2013; Yokoyama, 2019). Akademik öz-yeterlik düzeyi yüksek olan 

öğrenciler çevrimiçi ortamlardaki öğrenme süreçlerini düzenleme konusunda daha 

başarılıdırlar (Shea ve Bidjerano, 2010). Akademik öz-yeterliğin, öğrencilerin akademik 

zorluklarla başa çıkma becerileri ve çalışmaya yönelik motivasyonlarının artmasındaki 

belirleyici rolü dikkate alındığında; üniversite sınavına COVID-19 koşullarında 

hazırlanan öğrencilerin, akademik becerilerine ilişkin olumlu inançlara sahip 

olduklarında bireysel öğrenme süreçlerini daha iyi yönetebilecekleri, motivasyonlarını 

koruma konusunda daha başarılı ve sınava yönelik çalışmalarını sürdürme konusunda 

daha kararlı olacakları söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmada akademik öz-yeterlik 

düzeyi arttıkça öğrencilerin sınava hazırlanma süreçleriyle ilgili engellenme algılarının 

azalması beklenmektedir.  
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma; araştırma problemini daha iyi anlamak için bir çalışma içerisinde 

nicel ve nitel yöntem, yaklaşım ve kavramların birleştirilmesini içeren karma yöntem 

araştırma modeline dayalı olarak tasarlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel verilerin eş 

zamanlı olarak toplandığı ve çözümlendiği iç içe karma desen kullanılmıştır (Creswell 

ve Clark, 2014). Araştırmanın nicel boyutunda, lise son sınıf öğrencilerinin COVID-19 

salgını nedeniyle üniversite sınavına hazırlık süreçlerinin ne kadar engellendiğine ilişkin 

algılarına odaklanılmış, engellenme algısında COVID-19 korkusu ve akademik öz-

yeterliğin rolü incelenmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise, pandemi sürecinde 

üniversite sınavına hazırlanmak durumunda olmanın sınavdaki başarıyı nasıl 

etkileyeceğine ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.   

 
Katılımcılar 

Bu araştırmaya İzmir’deki 32 farklı lisede okumakta olan 288 (%71.8) kız ve 

113 (%28.2) erkek olmak üzere toplam 401 lise son sınıf öğrencisi katılmıştır. 

Öğrencilerin yaşları 16 ile 19 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 17.14’tür (SS= 

.38). Öğrencilerin %14’ü (n=56) ailelerinin ekonomik durumunu düşük, %82.5’i 

(n=331) orta, %3.5’i (n=14) ise yüksek olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin 30’u 

(%7.5) COVID-19 pozitif tanısı aldığını, 93’ü (%23.2) temaslı olması nedeniyle 

COVID-19 pozitif olma şüphesiyle karantinaya alındığını belirtmiştir. 94 (%23.4) 

öğrenci ailesinde, 337 (%84) öğrenci ise çevresinde (arkadaş, komşu vb. gibi) COVID-

19 pozitif tanısı alan bireylerin var olduğunu söylemiştir. “COVID-19’a yakalanmaktan 

ne kadar korkuyorsun?” sorusuna öğrencilerin %25.7’si (n=103), “COVID-19 salgını 

üniversiteye giriş sınavına yeterince iyi hazırlanmanı ne kadar engelliyor?” sorusuna ise 

öğrencilerin %59.4’ü (n=238) “7-çok fazla” yanıtını vermiştir.  
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Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu 

Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler araştırmacılar tarafından 

oluşturulan bir demografik bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır.  

 
Üniversite Sınavına Hazırlanma Sürecine İlişkin Engellenme Algısı 

Öğrencilerin COVID-19 salgın sürecinin üniversiteye giriş sınavına 

hazırlanmalarını ne kadar engellediğine ilişkin algılarını belirlemek için öğrencilere 

“COVID-19 salgını üniversiteye giriş sınavına yeterince iyi hazırlanmanı ne kadar 

engelliyor?” sorusu yöneltilmiş ve öğrencilerden soruyu 1 (Hiç engellemiyor) ile 7 (Çok 

fazla engelliyor) arasında bir puan vererek yanıtlamaları istenmiştir.  

 
COVID-19 Korkusu 

Öğrencilerin COVID-19’a yakalanmaktan ne kadar korktuklarını belirlemek için 

öğrencilere “COVID-19’a yakalanmaktan ne kadar korkuyorsun?” sorusu yöneltilmiş 

ve öğrencilerden soruyu 1 (Hiç korkmuyorum) ile 7 (Çok fazla korkuyorum) arasında bir 

puan vererek yanıtlamaları istenmiştir.  

 
Akademik Öz-yeterlik Ölçeği 

Öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları, Jerusalem ve Schwarzer (1981) 

tarafından geliştirilen ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan Akademik Öz-yeterlik Ölçeği aracılığıyla değerlendirilmiştir. Ölçek 7 

maddeden oluşmakta ve 4’lü Likert tipine (1= Bana tamamen uyuyor, 4= Bana hiç 

uymuyor) dayanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 7 ile 28 arasında değişmekte, 

alınan puanların artması akademik öz-yeterliğin artması anlamına gelmektedir. Ölçeğin 

lise öğrencileri için geçerlik ve güvenirliği Atik ve Atik (2017) tarafından test 

edilmiştir. Lise öğrencileri örnekleminde ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 

.70 olarak hesaplanmıştır. Şimdiki çalışmada ise ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı .79 olarak bulunmuştur.  
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COVID-19 Salgınının Üniversiteye Giriş Sınavındaki Başarıyı Nasıl 

Etkileyeceğine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Öğrencilerin COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavında gösterecekleri 

başarıyı nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla öğrencilere 

“Üniversite sınavına hazırlandığın son yılların COVID-19 salgınına denk gelmiş 

olmasının sınavdaki başarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun?” şeklindeki açık uçlu 

soru yöneltilerek öğrencilerden soruya yazılı olarak yanıt vermeleri istenmiştir.  

 
Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verileri Türkiye’nin batısında bulunan bir ildeki 32 farklı lisede 
okuyan 12. sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Verilerin toplanması için öncelikle 
üniversite etik kurul komisyonundan (Karar no: 2020/36) ve il millî eğitim 
müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Sonrasında ölçek formları Google Forms 
aracılığıyla çevrimiçi ortama taşınmıştır. Çevrimiçi ölçek formlarına ilişkin link 
okullarda çalışan psikolojik danışmanlara iletilmiştir. Okul psikolojik danışmanları 
öğrenci velilerini çalışma hakkında bilgilendirerek onaylarını almış ve ölçek linkini 
whatsapp grupları aracılığıyla öğrencilerle paylaşmıştır. Dört haftalık sürenin sonunda 
toplam 401 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri 26 Kasım – 19 Aralık 2020 
tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplandığı dönem Türkiye’de COVID-19 
salgınının ikinci evresine denk gelmiştir. Bu dönemde Türkiye’de COVID-19 vaka 
sayılarında hızlı bir artış olmuş, 2020 Eylül ayından itibaren kademeli olarak açılmaya 
başlayan okulların yılsonuna kadar kapatılması kararı alınmıştır. 

Araştırmanın nicel verilerinin analizi SPSS 26.00 istatistik paket programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analizlere başlamadan önce veri seti kayıp değerler 
açısından incelenmiş ve herhangi bir kayıp değerin olmadığı görülmüştür. Çarpıklık ve 
basıklık katsayıları incelendiğinde, üniversiteye hazırlanma sürecine ilişkin engellenme 
algısı dışındaki tüm değişkenler için değerlerin -1 ile +1 arasında değiştiği görülmüştür. 
Engellenme algısı puanları için logaritmik dönüşüm işlemi uygulanmıştır. Analizlerde 
betimsel istatistikler, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve regresyon 
analizi teknikleri kullanılmıştır.  

Araştırmanın nitel verileri içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. İçerik 
analizinde amaç birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 
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bir araya getirerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek,  2011). Bu doğrultuda 
öğrencilerin “Üniversite sınavına hazırlandığın son yılların COVID-19 salgınına denk 
gelmiş olmasının sınavdaki başarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun?” sorusuna 
verdikleri yanıtlar incelenmiş, temalar ve kodlar oluşturulmuş ve bunlar frekans olarak 
ifade edilmiştir. Her bir öğrenciye bir kod verilmiştir. Örneğin birinci öğrenci kız ise 
“K1”, erkek ise “E1” kodu kullanılmıştır. Nitel verilerin güvenirlik çalışması 
kapsamında, araştırmanın yazarları verileri birbirinden bağımsız olarak kodlamış ve 
sonrasında kodlayıcılar arası uyum yüzdesi hesaplanmıştır. Görüş birliği/(Görüş 
birliği+Görüş ayrılığı)*100 formülü ile elde edilen uyum yüzdesi değeri %94 olarak 
bulunmuştur.  

 
Bulgular 

Araştırmanın Nicel Bulguları 

Öğrencilerin ölçme araçlarından aldıkları puanlara ilişkin minimum maksimum 

değerler, aritmetik ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık katsayıları Tablo 1’de 

verilmektedir.  

 
Tablo 1 
Tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler arasındaki ilişkiler 

 Engellenme 
algısı 

COVID-19 
korkusu 

Akademik  
öz-yeterlik 

Engellenme algısı 1   

COVID-19 korkusu .17* 1  

Akademik öz-yeterlik -.25* -.13* 1 

Min-Max. .00-0.85 1.00-7.00 8.00-28.00 

Art. Ort.  .20 4.85 18.60 

Std. Sap. .27 1.80 4.05 

Çarpıklık .96 -.55 -.06 

Basıklık -.40 -.46 -.53 

Not. *p<.01, (N=401) 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, öğrencilerin COVID-19 salgın sürecinin 

üniversiteye giriş sınavına hazırlanmalarını ne kadar engellediğine ilişkin algıları ile 

COVID-19’a yakalanma korkuları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif 

yönlü ilişki vardır (r=.17, p<.01). Öğrencilerin COVID-19 salgın sürecinin üniversiteye 

giriş sınavına hazırlanmalarını ne kadar engellediğine ilişkin algıları ile akademik öz-

yeterlik arasında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif yönlü bir ilişki vardır 

(r=-.25, p<.01).  

COVID-19’a yakalanma korkusu ve akademik öz-yeterliğin öğrencilerin 

üniversite sınavına hazırlık süreçlerinin engellendiğine ilişkin algılarını yordayıcı rolüne 

ilişkin regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.  

 
Tablo 2 
Regresyon analizi sonuçları 

Bağımlı değişken: 
Engellenme algısı B SH β t p 

Sabit .02 .07  .23 .82 

COVID-19 korkusu .02 .01 .15 -2.99 .003* 
Akademik öz-yeterlik -.02 .003 -.23 4.83 .000* 

R = .29,     R2= .08,    ΔR = .08    
F(2-398) = 18.23 p = .000 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, regresyon analizi sonucunda kurulan regresyon 

modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (F(2-398)=18.23, p=.000). 

COVID-19’a yakalanma korkusu ve akademik öz-yeterlik lise son sınıf öğrencilerinin 

COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavına hazırlanma süreçlerini engellediğine 

ilişkin algılarındaki değişimin %8’ini açıklamaktadır (R=.29 R2=.08, ΔR=.08). COVID-

19’a yakalanma korkusu (β=.15, p<.05) ve akademik öz-yeterlik (β=-.23, p<.05) lise 

son sınıf öğrencilerinin COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavına hazırlanma 

süreçlerini engellediğine ilişkin algılarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yordamıştır. COVID-19’a yakalanma korkusu arttıkça, öğrencilerin COVID-19 salgının 

üniversiteye giriş sınavına yeterince iyi hazırlanmalarını engellediğine ilişkin algıları da 

artmıştır. Diğer taraftan akademik öz-yeterlik puanlarında meydana gelen artış, 
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öğrencilerin COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavına yeterince iyi 

hazırlanmalarını engellediğine ilişkin algılarının azalmasına yol açmıştır.  

 
Araştırmanın Nitel Bulguları 

Öğrencilerin COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavındaki başarılarını 

nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşleri incelendiğinde Şekil 1’de görüldüğü üzere beş 

tema ortaya çıkmıştır: olumsuz (n=365), olumlu (n=13), etkilemez (n=14), kişiye bağlı 

(n=5) ve kararsız (n=4).  

 
Şekil 1 

Öğrencilerin COVID-19 sürecinin üniversite sınavındaki başarılarını nasıl 

etkileyeceğine ilişkin görüşleri 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, öğrencilerin büyük çoğunluğu COVID-19 salgınının 

sınavdaki başarılarını olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmişlerdir. Bu öğrencilerden 

bazıları söz konusu olumsuz etkinin nedenlerine ilişkin söylemlerde de bulunmuş olup 

bunlar daha sonra ayrıntılı olarak ele alınacaktır. COVID-19 sürecinin sınavdaki 

başarılarını olumlu yönde etkileyeceğini belirten öğrenciler, bu sürecin kendileri için bir 
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çalışma fırsatı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Öğrenci K3, COVID-19 salgınının 

çalışmak için bir fırsat olduğuna ilişkin görüşünü “Bence son sınıfların yani bizim için 

bu virüsün bu yıl ortaya çıkması iyi oldu çünkü sürekli kısıtlamalar ve yasaklar geldiği 

için evde kendi kendimize üniversite sınavına çalışmak için fazla vaktimiz oluyor.” 

şeklinde ifade etmiştir. COVID-19 salgınının sınavdaki başarısını etkilemeyeceğini 

belirten az sayıdaki öğrencilerden biri bu düşüncesini şu cümle ile ifade etmiştir: “Tüm 

akranlarımın süreçten etkilenmiş olabileceğinden dolayı üzerimde çok baskı 

hissetmiyorum.” (K15). COVID-19 salgınının sınav başarısındaki etkisinin kişiye bağlı 

olarak değişeceğine dikkat çeken öğrencilerin söylemlerine  “Bu sınav sıralamaya 

dayalı bir sınav olduğu için beni bu konuda etkileyeceğini sanmıyorum bu durumla 

herkes uğraşıyor önemli olan süreci yönetebilmek.” (K2) ve “Çalışmak isteyen her türlü 

çalışır yeterli kaynaklara ulaştık mı sorun yoktur.” (K8) ifadeleri örnek verilebilir. 

Kararsız temasına ilişkin örnek bir öğrenci söylemi ise “Emin değilim.” (E7) 

şeklindedir. 

COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavındaki başarıyı olumsuz yönde 

etkileyeceğini söyleyen bazı öğrencilerin söylemleri bu başarısızlığın kaynaklarına 

dikkat çekmiştir. Öğrencilerin COVID-19 salgınının sınav başarılarını olumsuz yönde 

etkileyecek olmasının nedenlerine ilişkin görüşleri Şekil 2’de verilmektedir.  
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Şekil 2 

COVID-19 salgınının sınav başarılarını olumsuz yönde etkileyecek olmasının 

nedenlerine ilişkin görüşleri 

 
 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, öğrencilerin COVID-19 sürecinin sınav başarısı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin nedenlerine ilişkin görüşleri beş tema altında 
toplanmıştır. Öğrenciler en çok Millî Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarından 
kaynaklanan sorunlara (f=138) dikkat çekmişlerdir. Uzaktan eğitimin yetersiz ve 
verimsiz olması (f=110), sınav konularının kapsamı (f=24) ve yetenek sınavlarına 
yönelik uygun eğitimin verilmemesi (f=4) Millî Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarından 
kaynaklanan problem alanları olarak belirlenmiştir. Öğrenci K54’ün “Bence iyi 
etkilemeyecek çünkü uzaktan aldığımız eğitim yüz yüze aldığımız eğitimin yerini 

COVID-19 sürecinin sınav 
başarısı üzerindeki 
olumsuz etkilerinin 

nedenlerine ilişkin öğrenci 
görüşleri 

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
uygulamaları 

(f =138) 

Uzaktan eğitimin yetersiz ve 
verimsiz olması (f =110) 

Sınav konularının kapsamı (f =24) 

Yetenek sınavlarına uygun eğitim 
verilmemesi ( f =4) 

Pandemi temelli 
güçlükler  
(f =74) 

Psikolojik zorlanma ve olumsuz 
duygular (f =41)	

Hastalanma korkusu (f =11)	

Sosyal yaşamın kısıtlanması (f =11)	

Sürece ilişkin belirsizlikler (f =8)	

Aile içinde pozitif vaka (f =3)	

Teknik ve 
mekansal sorunlar 

(f = 39) 

Kaynaklara ve uzaktan eğitime 
erişim sıkıntısı (f =21) 

Evde uygun çalışma ortamının 
olmaması (f =18) 

Akademik 
güçlükler 
(f =34) 

Kendi başına öğrenmenin zorluğu  
(f =13) 

Sınava ve ders çalışmaya 
odaklanamama (f =11) 

Motivasyon kaybı (f =10) 

Sınavla ilgili 
endişeler 
(f =18) 

Sınav başarısına ilişkin karamsarlık 
(f =10) 

Sınav anına ilişkin korkular (f =8) 
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tutmuyor.” ve K163’ün “Eba, zoom gibi yerlerden işlediğimiz dersler yüz yüze aldığımız 
dersler kadar anlaşılır olmuyor. Bu da bana bir tür engel.” şeklindeki ifadeleri uzaktan 
eğitimin yetersiz ve verimsiz olmasına ilişkin öğrenci görüşlerini yansıtmaktadır. 
Öğrenci K42’nin “Geçen sene 12. sınıflar sadece gördükleri konularla sınavda 
karşılaşırken biz 2003’lüler görmediğimiz 11. ve 12. sınıfın tamamından sorumluyuz. 
Yani biz daha fazla konu ile karşı karşıyayız. O yüzden COVID-19 bizi fena 
etkileyecek.” ve K171’in “Valla hiç olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum 1,5 yıldır 
okula aralıklarla gittik geri kalan eğitimleri yüz yüze aldık konuların tamamı değil yüz 
yüze eğitim aldığımız konulardan sorumlu tutulmalıydık.” şeklindeki söylemleri 
öğrencilerin sınav konularının kapsamıyla ilgili endişelerini ortaya koymaktadır. 
Öğrenci K71’in “Güzel Sanatlar Lisesinde okuduğum için teknolojik ortamda sağlıklı 
bir hazırlanma olmuyor müzik alanında ve kültür derslerindeki başarıyı özellikle 
psikolojik olarak çok etkiliyor.” ve E205’in “Ben müzik öğrencisiyim ve konservatuara 
girmek istiyorum fakat öğretmenimle yüz yüze canlı ders yapamadığım için 
enstrümanımı unutmaya başlıyorum tek başına çalışma ile de olmuyor ve bu benim 
sınavda puanımı oldukça düşürecek.” şeklindeki söylemleri ise verilen eğitimlerin 
yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler için uygun olmamasına örnek oluşturmaktadır.  

Öğrencilerin söylemleri ikinci olarak pandemi temelli güçlüklere (f =74) 
odaklanmıştır. Öğrencilerin sınav başarısını olumsuz etkileyecek pandemi temelli 
güçlüklerle ilgili dikkat çektikleri konular pandemi nedeniyle zorlanma ve olumsuz 
duygulardaki artış (f=41), hastalanma korkusu (f=11), sosyal yaşamın kısıtlanması 
(f=11), sürece ilişkin belirsizlikler (f=8) ve aile içinde pozitif vakanın varlığı (f=3) 
olmuştur. Öğrenci K69’un “Çok etkileyeceğini düşünüyorum çünkü psikolojilerimiz çok 
bozuk ve her gün eve kapanarak çalışmak iyice psikolojimizi bozuyor.” şeklindeki 
söylemi öğrencilerin yaşadığı psikolojik zorlanmaya, K152’nin “Üniversite sınavı 
stresine ek olarak, korona virüs olma stresi eklendiği için kötü etkileyeceğini 
düşünüyorum.” şeklindeki söylemi hastalanma korkusuna, E79’un “Çok kötü 
etkileyecek tabii, çünkü ben her insan gibi deşarj mekanizmalarına sahip biriyim; ancak 
COVID-19 yüzünden dışarı çıkıp vakit geçirmek gibi deşarj mekanizmalarımı 
gerçekleştiremiyorum.” şeklindeki söylemi sosyal yaşamın kısıtlanmasına, K162’nin 
“Gelecekte beni neler bekliyor bilmiyorum bu yaşadığımız sorunlar beni tamamen 
psikolojik olarak bozdu.” şeklindeki söylemi sürece ilişkin belirsizliklere ve K47’nin 
“Ailemde pozitif vaka olması derslerime ara vermemden dolayı beni etkiledi.” 
şeklindeki söylemi aile içinde pozitif vakanın varlığına örnek oluşturmaktadır.  
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Öğrenciler üçüncü olarak en çok teknik ve mekânsal sorunlara dikkat 
çekmişlerdir (f=39). Öğrenciler teknik ve mekânsal sorunlarla ilgili olarak kaynaklara 
ve uzaktan eğitime erişim sıkıntısı (f=21) ile evde çalışmak için uygun ortamın 
olmadığına (f=18) ilişkin söylemlerde bulunmuşlardır. Öğrenci K124’ün “COVID-19 
olma korkusundan kitap almaya pek sık gidemiyorum çevremde kitap evi pek yok ve 
kaynak azlığından yeterince çalışamıyorum.” ve “ K170’in “Ülkemizde uzaktan eğitime 
katılamayan maddi durumu el vermeyen birçok akranım bulunmakta.” şeklindeki 
söylemleri kaynaklara ve uzaktan eğitime erişimle ilgili sıkıntıları yansıtmaktadır. 
Öğrenci K316’nın “Ev ortamında düzenli ve disiplinli ders çalışmaya engel olduğu için 
çalışma düzeninde problem çıkarması başarımı etkiliyor.” ifadesi ev ortamının çalışmak 
için uygun olmadığına ilişkin bir örnektir.  

Akademik güçlükler temasında (f=34) öğrenciler kendi başına öğrenmenin 
güçlüğü (f=13), sınava ve ders çalışmaya odaklanamama (f=11) ve yaşadıkları 
motivasyon kaybına (f=10) dikkat çekmişlerdir. Katılımcı K179’un “Tek başıma eğitim 
hayatımı sürdürmem ve destek alma imkânım olmadığı için iyi bir başarı elde 
edemeyeceğim.” ifadesi ise kendi başına öğrenmenin güçlüğüne; K238’nin “Çok kötü 
olacak kafam o kadar karışık ki sınava odaklanıp çalışamıyorum.” şeklindeki ifadesi 
sınava ve ders çalışmaya odaklanamama ve K112’nin “Dershane aracılığıyla daha 
düzenli çalışacağımı düşünürken dershanenin kapanması motivasyonumu gerçekten 
düşürmüş durumda.” şeklindeki sözleri motivasyon kaybına örnek oluşturmaktadır.  

Sınavla ilgili endişeler temasında (f=18) öğrenciler sınav başarısına ilişkin 
karamsarlık (f=10) ve sınav anına ilişkin endişelere (f=8) dikkat çekmişlerdir. Öğrenci 
K62’nin “Hayalimdeki gibi olmadı hiçbir şey ve ilerisi de olmayacak gibi.”, K136’nin 
“Hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyorum.” ve K138’in “İstediğim yeri 
tutturamayacağım hatta belki de hiçbir yeri tutturamam.” şeklindeki söylemleri 
öğrencilerin sınav başarısıyla ilgili yaşadıkları karamsarlığa örnek oluşturmaktadır. 
Öğrenci E19’un “Sınav anında pozitif vaka ile aynı ortamda bulunabileceğimi 
düşünmek beni korkutuyor.” ve K20’nin “Sınav yaklaştıkça sağlığım için kaygılarım 
oluyor. Çünkü o gün bir sürü insan sınav için etkileşim halinde olacaklar. Kaygılarım, 
sınavımı etkileyebilir.” şeklindeki söylemleri ise öğrencilerin sınav anına ilişkin 
endişelerini yansıtmaktadır.  
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Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma COVID-19 salgınının lise son sınıf öğrencilerinin üniversite 

sınavına hazırlık süreçlerini nasıl etkilediğini belirlemeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda, 

araştırmada COVID-19 korkusu ve akademik öz-yeterliğin öğrencilerin sınava hazırlık 

süreçlerinin COVID-19 nedeniyle engellendiğine ilişkin algıları üzerindeki yordayıcı 

rolleri ve COVID-19 salgınının sınav başarısını nasıl etkileyeceğine ilişkin öğrenci 

görüşleri incelenmiştir.  

Araştırmanın nicel bulguları, COVID-19’a yakalanma korkusu ve akademik öz-

yeterliğin lise son sınıf öğrencilerinin COVID-19 salgınının üniversiteye giriş sınavına 

hazırlanma süreçlerini engellediğine ilişkin algılarındaki değişimin %8’ini açıkladığını 

göstermiştir. Beklenildiği gibi, lise son sınıf öğrencilerinin COVID-19’a yakalanma 

korkuları arttıkça üniversite sınavına hazırlık sürecine ilişkin engellenme algıları da 

artmıştır. Diğer taraftan, öğrencilerin akademik öz-yeterlik düzeyleri yükseldikçe 

üniversite sınavına hazırlık sürecine ilişkin engellenme algıları azalmıştır. Araştırmanın 

nitel bulguları, pek çok lise son sınıf öğrencisinin COVID-19 salgınının üniversite 

sınavındaki başarılarını olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin görüşlere sahip 

olduklarını ortaya koymuştur. Öğrenciler bu başarısızlığın nedenleri olarak Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın uygulamalarından, pandemi temelli güçlüklerden, teknik ve mekânsal 

yetersizliklerden, akademik güçlüklerden ve sınavla ilgili endişelerden kaynaklanan 

sorunlara dikkat çekmişlerdir.  

Fiziksel sağlığı tehdit altındayken, bir öğrencinin akademik çalışmalarına 

odaklanması oldukça zorlayıcıdır. COVID-19 sürecinde de öğrencilerin derse yönelik 

ilgilerinin kaybolduğu (Güngör ve ark., 2020), derslere odaklanmakta zorlandıkları 

(Gören ve ark., 2020) ve sınavlarla ilgili motivasyonlarının azalarak endişelerinin arttığı 

(Kara, 2020; Karataş, 2020; Scott ve ark., 2021) belirtilmektedir. Şimdiki araştırmanın 

gerek nicel gerekse de nitel sonuçları da COVID-19’a yakalanma korkusu nedeniyle 

öğrencilerin derslerine ve sınava odaklanmakta, planladıkları çalışmaları yerine getirme 

konusunda güçlük çektiklerini, dolayısıyla COVID-19’a yakalanma korkusunun 

öğrencilerin üniversite sınava yönelik hazırlık çalışmalarını engellediğini ortaya 

koymaktadır. Bu sonuç, Maslow’un (1943) vurguladığı gibi güvenlik gereksinimleri 

karşılanmadığında öğrencilerin başarılı olmaya yönelik motivasyonlarını 

sürdüremediklerini göstermektedir. Sağlık açısından kendini güvende hissetmek 
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öğrencilerin akademik çalışmalarına odaklanmaları ve çalışmalarını kararlı bir biçimde 

sürdürebilmeleri açısından önem arz etmektedir.  

Sonuçlar, literatürde de vurgulandığı gibi öz-yeterliğin motivasyonu sürdürmek 

açısından önemli olduğunu (Bandura ve ark., 2001) ortaya koymuştur. COVID-19 

sürecinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kendi öğrenme sürecini 

yönetebileceğine yönelik inançları (Elias ve MacDonald, 2007; Muris, 2001) arttıkça 

COVID-19 sürecinden kaynaklı akademik güçlüklerle başa çıkma ve ders çalışma 

isteğini koruma (Bandura, 1993;  Usher ve Pajares, 2006) konularında daha başarılı 

oldukları söylenebilir. Akademik öz-yeterlik uzaktan eğitim ortamında öğrencilerin 

kendi öğrenme sürecini daha iyi bir şekilde düzenlemesine yardımcı olduğu (Hong ve 

Park, 2012; Mulyadi ve ark., 2016) için uzaktan eğitiminde akademik başarının 

sağlanmasıyla yakından ilişkilidir (Joo ve ark., 2013; Yokoyama, 2019). Akademik öz-

yeterlik düzeyi yüksek olan öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde sınava yönelik öğrenme 

süreçlerini düzenleme konusunda daha başarılı oldukları (Shea ve Bidjerano, 2010) 

uzaktan eğitim süreciyle ilgili daha çok bireysel sorumluluk aldıkları ve akademik 

görevlerini ertelemeden yerine getirme eğiliminde oldukları (Akbay ve Gizir, 2010; 

Korkmaz, 2018) için COVID-19 sürecinin zorluklarına rağmen üniversite sınavına 

hazırlık çalışmalarını yürütme konusunda kararlı ve azimli davranışlar sergileyebilirler.  

Araştırmaya katılan öğrenciler, COVID-19 sürecinin üniversite sınav başarılarını 

olumsuz yönde etkileyecek olmasının en temel nedenlerinden biri olarak Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın uygulamalarına, özellikle de uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların 

yetersiz ve verimsiz olmasına dikkat çekmişlerdir. Ayrıca öğrenciler uzaktan eğitim 

nedeniyle öğrenemedikleri konulardan da üniversite sınavında sorumlu tutulacak 

olmaları nedeniyle sınavın kapsamına ilişkin endişeler dile getirmişlerdir. Öğrencilerin 

EBA ve zoom gibi uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitimi yetersiz ve 

verimsiz olarak değerlendirmelerinin altında uzaktan eğitime hızlı ve hazırlıksız 

geçilmiş olması, öğretmenlerin teknolojik bilgi ve becerilerden yoksun olmaları, ders 

sürelerinin kısa olması, uzaktan eğitimin her öğrencinin öğrenme ihtiyacına uygun 

olmaması ve uzaktan eğitimde sosyal etkileşimin sınırlılığı (Bakhmat ve ark., 2021; 

Başaran ve ark., 2020; Mäkelä ve ark., 2020; Özdoğan ve Berkant, 2020) gibi nedenler 

yatıyor olabilir. Bu çalışmada güzel sanatlar lisesinde okuyan ve yetenek sınavlarına 

hazırlanan az sayıdaki öğrencinin pandemi dönemindeki uzaktan eğitimin yetenek 
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sınavlarına hazırlanmalarına olanak tanımadığına ilişkin söylemleri uzaktan eğitimin 

dezavantajlı bir yönüne dikkat çekmektedir. Buna göre, uzaktan eğitim her öğrencinin 

öğrenme ihtiyacına uygun değildir. Bununla birlikte, öğrencilerin kendi öğrenme 

süreçlerini planlama ve zamanı yönetme konusunda yaşadıkları güçlükler (Eken ve ark., 

2020) nedeniyle uzaktan eğitim uygulamalarını verimsiz olarak değerlendiriyor olmaları 

da mümkündür. Bu bağlamda, yapılan bir çalışma pek çok öğrencinin evde eğitim alma 

ve öğrenmeyi pandemiden daha zorlayıcı bulduğunu ortaya koymaktadır (Ravens-

Sieberer ve ark., 2021). Düşük akademik öz-yeterliğin öğrenme süreçlerini yönetme 

(Hong ve Park, 2012; Mulyadi, ve ark., 2016) ve akademik güçlüklerle başa çıkma 

(Bandura, 1993;  Usher ve Pajares, 2006) konularında başarısızlık anlamına geldiği ve 

şimdiki araştırmanın nicel sonuçlarına göre, akademik öz-yeterlik düştükçe öğrencilerin 

engellenmişlik duygusunu daha çok yaşadığı dikkate alındığında; öğrencilerin uzaktan 

eğitimi verimsiz ve zorlayıcı bulmalarının akademik öz-yeterlik düzeylerinin düşük 

olmasından kaynaklandığı da düşünülebilir.  

Öğrencilerin ikinci olarak en çok dikkat çektikleri konu pandemi temelli 

güçlükler olmuştur. Bu tema altında öğrenciler pandemi nedeniyle yaşadıkları 

psikolojik zorlanmayı, hastalanma korkusunu, sosyal yaşamın kısıtlanmasını, sürecin 

belirsizliğini ve aile içinde COVID-19 pozitif vakalarının varlığını engelleyici faktörler 

olarak ifade etmişlerdir. Bu sonuç COVID-19 pandemisinin toplumun farklı kesimlerini 

olduğu gibi (Bareeqa ve ark., 2020; Santabarbara ve ark., 2021; Wang ve ark., 2020) 

lise son sınıf öğrencilerini de psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Elde edilen sonuca göre, psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçmenin öğrencilerin 

akademik çalışmalarına odaklanmasını zorlaştırdığı, pandeminin yaşam koşullarında 

meydana getirdiği değişim nedeniyle öğrencilerin sınavda başarılı olabileceklerine 

yönelik motivasyonlarında azalma olduğu söylenebilir. Geçmiş çalışmalar da üniversite 

sınavına hazırlanan öğrencilerin pandeminin yarattığı güçlükler nedeniyle derslere ve 

sınava ilişkin ilgi ve motivasyonlarını kaybettiklerini göstermektedir (Güngör ve ark., 

2020; Kara, 2020; Karataş, 2020). Öğrencilerin aile içindeki COVID-19 vakalarının 

varlığı ve hastalanma korkusunun akademik çalışmalarını güçleştirdiğine ilişkin 

söylemleri araştırmanın nicel bulgularını destekleyici niteliktedir.  

Teknik ve mekânsal sorunlarla ilgili olarak öğrenciler kaynaklara ve uzaktan 

eğitime erişim güçlükleri ile evde ders çalışmak için uygun ortamın var olmamasına 
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dikkat çekmişlerdir. Gören ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir çalışmada da 

uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin internet ya da teknolojik cihazların yetersizliği ve 

evde verimli çalışma ortamı bulunmaması nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde 

zorlandıkları belirlenmiştir. Bu durum uzaktan eğitimin dezavantajlı bir yönü olarak 

değerlendirilebilir. COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitime teknolojik alt yapı açısından 

yeterli hazırlık yapılmadan ve hızlı bir şekilde geçilmiş olması (Özdoğan ve Berkant, 

2020), bazı öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık çalışmalarını aksattığı için sınav 

başarılarına ilişkin algılarını da olumsuz etkilemiş olabilir.  

Akademik güçlükler temasında öğrenciler kendi başına öğrenme konusunda 

zorlandıklarını, sınava ve ders çalışmaya odaklanamadıklarını ve motivasyon kaybı 

yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Bu sonuç kendi öğrenme süreçlerini yönetme ve 

motivasyonunu sürdürme konusunda başarılı olamadıkları için öğrencilerin uzaktan 

eğitim sürecinden verim alamadıklarını ortaya koyan geçmiş bulguları (Eken ve ark., 

2020; Gören ve ark., 2020; Ravens-Sieberer ve ark., 2021; Scott ve ark., 2021) 

desteklemektedir. Ayrıca sonuçlar araştırmanın nicel bulgularında olduğu gibi, pandemi 

sürecinde öğrencilerin eğitim yaşamını başarılı bir şekilde sürdürebilmesi açısından 

akademik öz-yeterliğin önemini ortaya koymaktadır.  

Sınavla ilgili endişeler temasında öğrenciler, üniversite sınavıyla ilgili karamsar 

düşüncelerine ve sınav anına yönelik endişelerine dikkat çekmişlerdir. Buna göre, 

pandeminin öğrencilerin yaşamında meydana getirdiği değişimler, özellikle de eğitim 

yaşamındaki dönüşümler öğrencilerin henüz sınava girmeden başarısızlığı 

kabullenmeleriyle sonuçlanmıştır. Şimdiki bulguya benzer şekilde Karataş’ın (2020) 

çalışmasında da öğrencilerin sınav anına yönelik endişeleri olduğu, sınav sırasında 

maske takma ve pandemi şartlarında sınava girmenin başarısızlık getireceğini 

düşündükleri görülmektedir. Dolayısıyla, pandemi uzun bir süredir öğrencilerin 

yaşamında etkisini sürdürmesine rağmen, bazı öğrencilerin COVID-19’la ilgili 

korkularını yönetme konusunda halen zorlandıkları ve bu korku ile sınav günü ne 

yapacakları konusunda endişeler yaşadıkları söylenilebilir.  

Özetle, COVID-19 salgını tüm dünyada halen etkisini sürdürürken, yaşamın 

önemli bir dönüm noktası olan üniversite eğitimine hazırlanmak öğrenciler için oldukça 

zorlayıcıdır. Bu süreçte pek çok öğrenci hastalığın bulaşmasını önlemek amacıyla alınan 

tedbirler sebebiyle eğitim yaşamlarında meydana gelen değişimleri sınava hazırlık 
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süreçlerini engelleyen faktörler olarak görmektedir. Ayrıca pandeminin yarattığı 

psikolojik sonuçlar da öğrencilerin üniversite sınav başarısına ilişkin beklentilerini ciddi 

düzeyde olumsuz etkilemektedir. Sonuçlar, fiziksel sağlıkla ilgili güven koşullarının 

sağlanmasının sınava hazırlanan öğrencilerin akademik çalışmalarına odaklanmaları 

açısından önemli olduğunu ve COVID-19 gibi zorlayıcı koşullarda sınava hazırlanan 

öğrenciler açısından akademik öz-yeterliğin akademik çalışmaları sürdürmeyi 

kolaylaştıran bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları vardır. İlk olarak araştırma sadece Türkiye’nin 

batısındaki büyük bir şehirde öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Ancak COVID-19 Türkiye’nin her şehrinde aynı düzeyde etki 

göstermemiştir. Ayrıca uzaktan eğitim imkânları açısından da şehirlerarası farklılıklar 

olabilir. Bu nedenle gelecekte küçük şehirlerde ya da kırsal bölgelerde 

gerçekleştirilecek çalışmalar konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu 

çalışmada öğrencilerin COVID-19 salgınının sınavdaki başarılarını nasıl etkileyeceğine 

ilişkin görüşleri tek bir soru ile ve yazılı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Gelecekte 

öğrencilerin görüşlerini daha kapsamlı ve derinlemesine inceleyen araştırmalar organize 

edilebilir. Benzer şekilde COVID-19 korkusu ve salgın nedeniyle öğrencilerin sınava 

hazırlık süreçlerinin engellendiğine ilişkin algıları da tek bir soru ile ölçülmüştür. 

Gelecekte söz konusu değişkenleri değerlendirmek için farklı ölçüm araçları 

kullanılabilir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak, okul psikolojik danışma ve 

rehberlik servisleri tarafından pandemi sürecinde lise son sınıf öğrencilerine yönelik 

psikolojik destek çalışmaları yürütülmesi önerilmektedir. Bireysel ya da çevrimiçi 

ortamlarda grupla gerçekleştirilebilecek bu etkinliklerde öğrencilerin süreçte yaşadıkları 

akademik, psikolojik ve sosyal zorluklar ele alınmalı, COVID-19’a yakalanma 

korkularıyla başa çıkma becerileri geliştirilmelidir. COVID-19 salgınının ne zaman 

sona ereceği bilinmemektedir. COVID-19 salgını bitse bile gelecekte başka salgınlar da 

ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte öğrencilerin eğitim yaşamında 

uzaktan eğitim varlığını koruyacak gibi görünmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin 

uzaktan eğitim sürecindeki başarılarını arttırmak için bireysel öğrenme becerileri 

kazanmalarına ve olumlu akademik öz-yeterlik inançlarını geliştirmelerine yönelik 

çalışmalar yapılması önemlidir.  
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Summary 

Introduction 

The pandemic is an epidemic in which a new and contagious disease spreads 

over a large geographic area and affects a large number of people (Qui et al., 2016-

2017). Throughout history, societies have combated against many pandemic, such as 

Spanish flu, Asian flu and Ebola (Taylor, 2019). On December 2020, the new type of 

COVID-19 was declared as a “global pandemic” by the World Health Organization 

(WHO, 2020). COVID-19 led to fear and anxiety related to infected with coronavirus in 

all segments of societies (Bareeqa et al, 2020; Santabarbara et al., 2021; Wang et al., 

2020). The measures taken to prevent the spread of the disease affected many fields 

such as economy (Kılıç, 2020), tourism (Atay, 2020), sport (Türkmen & Özsarı, 2020), 

and social life (Üstün & Özçitfçi, 2020). One of the fields most affected by COVID-19 

pandemic all over the World has been education (Özdoğan & Berkant, 2020). Because 

of the COVID-19, the schools were closed and distance education started in Turkey. 

EBA platform undertook the main role in the process of distance education. Many 

studies focused on the effects of distance education on students. However, these studies 

were mostly conducted with university students, parents or teachers. The present study 

focused on 12th grade students who were getting prepared for university exam during 

COVID-19 pandemic. Preparation for university exam has always been a stressful 

process even under normal circumstances. COVID-19 pandemic might increase that 

stress. 12th grade students had to continue their education online starting from 11th 

grade. They could not attend courses regularly because of measures related to COVID-

19. Therefore, they might feel frustrated regarding their preparation process for 

university exam. This study focused on the reflections of COVID-19 pandemic on the 

preparation process for the university exam of 12th grade students. The purpose was to 

investigate the predictive role of fear of COVID-19 and academic self-efficacy on 

students’ perception about how much their preparation process for the university exam 

was frustrated by the COVID-19 pandemic. In addition, students’ opinions about the 

effect of COVID-19 pandemic on their success in university exam were examined. 
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Method 

This study was designed as a mixed method research. Four hundred one 12th 

grade students participated in the research.  The data were collected through two rating 

type and one open ended questions written by the researchers. These questions were 

followed: “How much does COVID-19 pandemic prevent you from preparing for the 

university exam?”, “How scared are you to be infected with coronavirus?”, and “What 

do you think how COVID-19 pandemic will affect your success on university exam?”. In 

addition, Academic Self Efficacy Scale (Jerusalem & Schwarzer, 1981; Yılmaz et al., 

2007) was used. The quantitative data were analyzed with SPSS 26.00 version. The 

qualitative data were analyzed with content analysis.   

 
Findings 

The results of regression analysis showed that fear of COVID-19 and academic 

self-efficacy were statistically and significantly predicted students’ perception of 

frustration. The increase in fear of COVID-19 was associated with the increase in 

perception of frustration. The increase in academic self-efficacy was related to the 

decrease in perception of frustration. Qualitative results revealed that many students 

thought that COVID-19 pandemic would affect their success in university exam 

negatively. The students pointed out that problems arose from the practices of the 

ministry of national education, pandemic based difficulties, technical and spatial issues, 

academic difficulties, and concerns about the exam.  

 
Discussion and Conclusion 

Results revealed that if there was threat to physical health, concentrating on 

academic studies would be difficult for students. During COVID-19 pandemic, many 

students lost their motivation and concern on lessons and exams (Güngör et al., 2020; 

Kara, 2020; Karataş, 2020; Scott et al., 2021). This study showed that fear of COVID-

19 caused the 12th grade students have difficulty in concentrating lessons and university 

exam. Fear of COVID-19 prevented students from studying for university exam. This 

result confirmed that when health-related safety (Maslow, 1943) requirements were not 

met, students could not maintain their motivation to be successful.  Results revealed that 
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self-efficacy was important for maintaining motivation (Bandura et al., 2001). The 

students who have high academic self-efficacy might be more successful in regulating 

their learning process (Shea & Bidjerano, 2010). Thus, academic-self efficacy might 

help students to continue study for university exam despite of the difficulties of 

COVID-19. 12th grade students thought that the measures taken to prevent spread of 

COVID-19 were frustrating factors during their preparation process for university exam. 

They pointed out that the distance education was insufficient and inefficient. That result 

might be related to the rapid and the unprepared transition to distance education, shorter 

lesson time, and limited social interaction. In addition, distance education might not be 

suitable for every student (Bakhmat et al., 2021; Başaran et al., 2020; Mäkelä et al., 

2020; Özdoğan & Berkant, 2020). As well as distance education practices, 

psychological consequences of COVID-19 pandemic also negatively affected students’ 

expectation related to the success in the university exam.  

Based on the findings, following suggestions were offered. School counselors 

should organize psychological support programs for 12th grade students. Individual or 

online group counseling programs might be organized. These programs should focus on 

coping with fear of COVID-19, developing academic self-efficacy, and being successful 

in distance education.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI OLMAYAN 
İNANÇLARI İLE DEPRESYON, KAYGI, UMUTSUZLUK 

VE STRES DÜZEYLERİ
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Öz: 21. yüzyılın beraberinde getirdiği değişimler, bireylerin yaşamını kolaylaştırmasının 

yanı sıra birtakım zorluklar yaşamalarına da sebep olabilmektedir. Bireyler karşılaştıkları bu zor-

luklar karşısında depresyon, kaygı, stres ve umutsuzluk gibi olumsuz duygu durumları yaşayabi-

lirler. Bu çalışmanın amacı akılcı olmayan inançların üniversite öğrencilerinin umutsuzluk, stres, 

depresyon ve kaygı düzeylerini anlamlı bir düzeyde yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Bu 

amaçla araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerde öğrenim gören toplam 255 üniversi-

te öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Akılcı Olmayan İnançlar 

Ölçeği, Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve araştırmacı tarafından 

hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde yordama ilişkisini belirlemek 

amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yönteminden faydalanılmıştır. Analizler gerçekleştiril-

meden önce regresyon analizine ilişkin varsayımlar test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 

akılcı olmayan inançlar değişkeninin umutsuzluk, depresyon, kaygı ve stres değişkenlerini mani-

dar olarak yordadığı bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulguların genel olarak ilgili literatüre 

paralellik gösterdiği ve bu anlamda akılcı olmayan inançların üniversite öğrencilerinin duygusal 

durumlarında önemli bir değişken olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Akılcı olmayan inançlar, depresyon, kaygı, umutsuzluk, stres.
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UNIVERSITY STUDENTS’ IRRATIONAL BELIEFS, 
DEPRESSION, ANXIETY, AND STRESS LEVELS  

Abstract: The changes brought by the 21st century, in addition to facilitating the lives 

of individuals, may also cause them to experience some difficulties. Individuals may experience 

negative emotional states such as depression, anxiety, stress and hopelessness in the face of these 

difficulties. In order to reveal the causes of these negative emotions and their relationship with 

the irrational beliefs of individuals, the purpose of this study is to determine whether irrational 

beliefs predict levels of hopelessness, stress, depression and anxiety among university students at 

a statistically significant level or not. For this purpose, the study group in the research included 

a total of 255 university students studying at different universities. The Irrational Beliefs Scale, 

Depression, Anxiety and Stress Scale, Beck Hopelessness Scale and Personal Information Form 

were used as data collection tools in the study. Multiple linear regression analysis was used to 

determine the predictive relationship during analysis of the data. The assumptions regarding the 

regression analysis were tested before the analyzes were performed. According to the findings 

of the study, irrational beliefs significantly predict university students’ hopelessness, depression, 

anxiety and stress levels. It can be said that the findings obtained in the study are generally pa-

rallel to the relevant literature and in this sense, irrational beliefs are an important variable in the 

emotional states of university students.  

Keywords: Irrational beliefs, depression, anxiety, hopelessness, stress.
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Giriş 

Bireyler yaşamlarının bazı dönemlerinde karşılaştıkları problemlerle baş etmede 

zorluklar yaşayabilirler. Bireyin problemleriyle yaşamının iç içe geçmesi bireyin 

zihninde “yaşam eşittir sorun” anlayışının oluşmasına sebep olabilir. Bu şekilde 

yaşamında olumsuz durumlarla mücadele ederken zorluk yaşamak bireyin negatif 

duygulara kapılmasına sebep olabilir, dolayısıyla bu durum bireyin yüksek düzeyde 

stres yaşamasına, kaygısı ile başa çıkamamasına ya da bireyde depresyon belirtilerinin 

artması ile sonuçlanabilir (Karahan, 2016). Özellikle de hızla gelişen ve değişen 

koşullarla birlikte günümüzde insanların yeni durumlara uyum sağlama becerileri bu 

tarz olumsuz duyguları yaşama eğilimini arttırıyor olabilir (Savickas, 2015). Bu uyum 

problemlerini tespit eden Dünya Sağlık Örgütü kalıcı üzüntü ve önceden zevk alınan 

aktivitelere karşı ilgi kaybı ile karakterize bir bozukluk olan depresyonun en çok 

yaşanacak rahatsızlık olacağını belirtmiştir (Goleman, 2003; akt., Who, 2021). Bu 

sebeple, 21. yüzyıla 'Goleman Depresyon Çağı' ismi verilmektedir (Goleman, 2003).   

Goleman Depresyon Çağı ifadesini doğrulayacak şekilde, Türkiye, Hindistan, İngiltere, 

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri dâhil olmak üzere 14 ülkede 15 merkezi 

kapsayan 25.916 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada en yaygın psikolojik 

problemlerin depresyon ve anksiyete olduğu tespit edilmiştir (Sartorius, Üstün, 

Lecrubier ve Wittchen, 1996). 

Evrensel bir problem haline gelen depresyon olgusuna Türkiye açısından 

bakıldığında ise, üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun depresyonda 

bulunduğunun (Özbay, 1997; Sincar, Sohbet, Birimoğlu Okuyan, Karasu, 2020) ve 

kaygı (Bozkurt, 2004; İnanç, Savaş, Tutkun, Herken ve Savaş, 2004) ve umutsuzluk 

(Dursun ve Aytaç, 2012) düzeylerinin yüksek olduğunun saptandığı görülmektedir. 

Görüldüğü gibi Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin duygusal rahatsızlık 

yaşama düzeylerinde bir artış olduğu söylenebilir. Özellikle son aylarda tüm dünyayı 

etkisi altına alan COVID-19 salgınının artması sonucu depresyon, anksiyete, 

umutsuzluk ve stres düzeylerinin de artışa sebep olduğu düşünülmektedir. Pandemi 

açısından yaşanan stres oluşumuna sebep olacak etmenler çocuk ve gençlerde duygusal 

rahatsızlık yaşama riskini artırmaktadır (Şahbudak ve Emiroğlu, 2020). Aslan’a (2020) 

göre yaşamını devam ettirebilmek için diğer bireylere gereksinim duyanlar ve uzun süre 
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birlikte vakit geçirenlerde bunalım, stres, anksiyete ve bireyler arası şiddet vakalarında 

artış gözlenmiştir.  Dolayısıyla COVID-19 sürecinin bireylerin negatif duygu yaşama 

eğilimlerinde artışa neden olduğu ifade edilebilir.  

Duygusal rahatsızlıkların belirtilen yetişkinlik dönemlerinde ciddi sorunlara yol 

açtığı bilinmektedir (Chan, Cheung, Jiang, Sun ve Wang, 2015). Özellikle de bu 

dönemin yetişkinlik ve ergenlik arasında arada kalmışlık duyguları ile baş etmeye 

çalışılması, denge kurulabilmesi ve yetişkin rollerine uyum sağlanabilmesi şeklinde 

karakterize edildiği göz önüne alındığında (Arnett, 2000), bu dönemin yoğun duygusal 

rahatsızlıkları da beraberinde getirebileceği fırtınalı bir geçiş dönemi olabileceği göze 

çarpmaktadır. Yapılan araştırmalar sürekli negatif duygu yaşama eğiliminde olan ya da 

uzun süreli majör depresyon gibi duygusal rahatsızlıklar yaşayan bireylerin tükenmişlik 

düzeylerinin (Aydın, Çimen, Kutlu ve Taycan, 2006), problemden kaçma ve duygusal 

sorumsuzluk eğilimlerinin (Aşar, 2019),  panik bozukluk eğilimlerinin (Açıkgöz, 2019), 

anksiyete ve saldırganlık düzeylerinin (Algur, 2019) ve kendini sabote etme (Albayrak, 

2019) eğilimlerinin yüksek; yaşam doyumlarının (Beksaçi, 2019), algıladıkları destek 

düzeyleri ile (İzgiş, 2019) duyguları olumlu ifade etme düzeylerinin (Arığ, 2019) düşük 

olduğunu göstermektedir. Bu anlamda Türkiye’de öğrenim gören belirtilen yetişkinlik 

dönemindeki bireylerin duygusal rahatsızlık düzeylerini yordayan etmenlerin önleme ve 

iyileştirme çalışmaları açısından önemli olabileceği söylenebilir.  Ellis (2007), bu tarz 

negatif duygulara sahip olan bireylerin, akılcı olmayan inançlarının fazla olmasından 

dolayı bu negatif duyguları yaşadığını ve bireylerin bu inançlardan dolayı geleceğini de 

negatif duygular içerisinde sürdürmeye eğilimli olduğunu belirtmiştir. 

İlgili literatür incelendiğinde duygusal rahatsızlıklar ile akılcı olmayan inançların 

ilişkisinin incelendiği çalışmalar olduğu gözlenmektedir. Örneğin; akılcı olmayan 

inançların, depresyon (Bridges ve Harnish, 2010; Cash, 1984; Căzănescu, Tecuta, 

Cândea, Tătar, 2018; Erickson, 1989; Nelson, 1977), kaygı (Bridges ve Harnish, 2010; 

Hart ve Hittner, 1991; Nelson, 1977) ve umutsuzluk (Erickson, 1989) düzeyleri ile 

ilişkisinin korunduğu görülmektedir. Bununla birlikte Ellis (2007) de bu tarz duygusal 

rahatsızlıklara sahip olan bireylerin, akılcı olmayan inançlarının fazla olmasından dolayı 

bu rahatsızlıkları yaşadığını ve bireylerin bu inançlardan dolayı geleceğini de negatif 

duygular içerisinde sürdürmeye eğilimli olduğunu belirtmiştir. Uzakdoğu’da, 
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umutsuzluk, stres, depresyon ve kaygı değişkenlerinin akılcı olmayan inançlarla 

ilişkisinin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin; akılcı olmayan inançların, 

depresyon (Chan ve Sun, 2020; Taghavi, Goodarzi, Kazemi, Ghorbani, 2006), kaygı 

(Chan ve Sun, 2020; Taghavi, Goodarzi, Kazemi, Ghorbani, 2006) ve stres (Chan ve 

Sun, 2020) ile ilişkilendirildiği göze çarpmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen 

çalışmalarda ise birbirleriyle olan ilişkileri farklı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu 

anlamda Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde akılcı olmayan inançların, 

depresyon (Göller, 2010; Karaman, 2018), kaygı (Karaman, 2018), umutsuzluk (Göller, 

2010; Kodan, 2013) ve stres (Tagay, Çalışandemir ve Ünüvar, 2018) ile ilişkilerinin ayrı 

ayrı ele alındığı, ancak bu değişkenlerin hepsinin birlikte bir model ile incelendiği 

herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı görülmektedir. Bu anlamda duygusal 

rahatsızlıkların hangisinin yordama gücünün daha fazla olduğunu anlamak ve bu 

doğrultuda üniversite öğrencileri ile çalışan profesyonellere öneriler sunmak adına 

duygusal rahatsızlıkları birlikte almanın önemli olacağı söylenebilir. Görüldüğü üzere 

farklı kültürlerde duygusal rahatsızlıklar ve akılcı olmayan inançlar arasındaki ilişkiler 

ele alınmıştır. 

Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında Hofstede (1984) düşünce ve 

davranışlarımızı etkileyen kültür kavramını baz alarak Doğu ve Batı ülkelerinin 

araştırma sonuçlarının farklı olabileceğini düşündüren bir kavramdan bahsetmektedir. 

Bireycilik ve toplulukçuluk olarak ifade ettiği bu iki kavramı, Hofstede (1984) şu 

şekilde tanımlamıştır: “Bireycilik, bireyler arasındaki bağların gevşek olduğu, herkesin 

sadece kendine veya çekirdek ailesine bakmak zorunda olduğu kültürler için geçerlidir. 

Toplulukçuluk ise, insanların doğuştan itibaren güçlü ve sıkı gruplara bağlı olduğu ve 

bu bağlılığın yaşam boyunca, sorgulanmayan bir sadakat karşılığında var olduğu 

toplumlarda vardır”. Triandis, McCusker ve Hui (1990) ve Hui ve Triandis (1986) 

bireyci kültürlerin daha özerk ve birbirinden kopuk olduğunu, toplulukçu kültürlerin ise 

birbirine daha bağlı ve sosyal destek kavramlarının daha ön planda olduğunu, bununla 

birlikte bu yapıların birbirinden keskin bir şekilde ayrılmadıklarını ve aynı anda da 

görülebileceğini öne sürmektedir. Araştırmalar batılı toplumların daha bireyci 

olduğunu, doğulu toplumların ise toplulukçu olduğunu ortaya koymaktadır. (Bellah, 

Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton, 1985; Bond, 1988; Fletcher, Olekalns, & Cieri, 

2001; Hofstede, 1980; Kağıtçıbaşı, 1996, 1997, 2001). Bununla birlikte Cukur, De 
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Guzman ve Carlo (2004) Türkiye kültürünün ise bireyci eğilimden daha uzak ve 

toplulukçu eğilime daha yakın bir çizgide olduğunu vurgulamaktadır. Buradan hareketle 

bu eğilimlerin, sosyal davranışları algılama ve yorumlamayı etkilediği söylenebilir. Algı 

ve inançların önemini vurgulayan Ellis (2006) de akılcı olmayan inançlara sahip 

kişilerin yüksek düzeyde stres, umutsuzluk, depresyon ve kaygıya sahip olma 

ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir.  

Bu varsayımdan ve varsayımlar üzerinde kültürün etkisinden hareketle, 

üniversite öğrencilerinde akılcı olmayan inançların duygusal rahatsızlıklar (özellikle 

stres, kaygı ve depresyon) ile ilişkisini toplulukçu eğilime daha yakın olan ve bu yönü 

ile Batı’da yapılan çalışmalardan ayrılabilen Türkiye kültüründe incelemek 

hedeflenmiştir. Bu anlamda bu çalışmanın amacı akılcı olmayan inançların üniversite 

öğrencilerinin umutsuzluk, stres, depresyon ve kaygı değişkenlerini istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Dolayısıyla bu çalışma ile 

akılcı olmayan inançların duygusal rahatsızlıklara neden olmadaki rolünü anlamaya 

yardımcı olacak ve üniversite öğrencilerinin duygusal rahatsızlıklarını ele almak için 

uygun stratejileri anlamada katkı sağlayabilecektir.  

 
Yöntem 

Bu çalışma korelasyonel nitelikte bir çalışmadır. Korelasyonel araştırma, iki ya 

da daha çok değişken arasındaki ilişkinin bu değişkenlere herhangi bir şekilde müdahale 

edilmeden incelendiği araştırmalardır (Tabachnick ve Fidell, 2015). 

 
Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerde öğrenim gören toplam 253 

üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.	 Katılımcılara ulaşmak için elverişli uygun 

örneklem (convenience sampling) tekniği (Teddlie ve Yu, 2007) kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunun cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde, 199’unun 

kadın (%79’u), 54’ünün erkek (%21’i) olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

algıladıkları sosyo-ekonomik düzeye göre dağılımları incelendiğinde, 12’sinin 

(%5’inin) kendilerini alt, 234’ünün (%92’sinin) orta ve 7’sinin (%3’ünün) üst sosyo-

ekonomik düzeyde konumladıkları görülmektedir. Sınıf düzeyine göre dağılımları 
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incelendiğinde ise, 54’ünün (%21’inin) hazırlık ve birinci sınıfta, 61’inin (%24’ ünün) 

ikinci sınıfta, 52’sinin (%21’inin) üçüncü sınıfta ve 86’sının (%34’ünün) dördüncü sınıf 

ve üstünde öğrenimlerine devam ettikleri belirlenmiştir. Son olarak çalışma grubunun 

yaş aralığının 18 ile 53 arasında değiştiği görülmektedir ( x=22.13, ss =5.31).  

 
Veri Toplama Araçları 

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (AOİÖ). AOİÖ, Ellis’in akılcı olmayan inançlar 

sistemini ölçmek üzere Jones (1969) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye Yurtal (1999) 

tarafından uyarlanmıştır. AOİÖ onay ihtiyacı, yüksek beklentiler, suçlama eğilimi, 

duygusal sorumsuzluk, aşırı kaygı, bağımlı olma, çaresizlik ve mükemmeliyetçilik 

olmak üzere 8 alt ölçekten ve 45 maddeden oluşmaktadır (Yurtal, 1999). Ölçeğin 

uyarlama formunun geçerlik çalışmaları kapsamında yapı geçerliği incelenmiş ve bu 

kapsamda açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analiz sonuçları 

AOİÖ’nün sekiz faktör ve 45 maddeden oluştuğunu göstermektedir. Maddelerin madde 

faktör yükleri incelendiğinde birinci faktör için faktör yükleri .66 ile .47; ikinci faktör 

için .71 ile .37; üçüncü faktör için .74 ile .48; dördüncü faktör için .60 ve .41; beşinci 

faktör için .64 ve .41; altıncı faktör için .72 ve .43; yedinci faktör için .69 ve .36; 

sekizinci faktör için .57 ve .48 arasında değişen değerler bulunmuştur (Yurtal, 1999). 

AOİÖ’nün Türkçe formunun güvenirlik çalışmaları kapsamında test tekrar test 

güvenirlik katsayısı ve Cronbach Alpha değerleri incelenmiştir. Ölçeğin tamamı için 

test tekrar test güvenirlik katsayısı .71, alt ölçekleri için ise .46 ile .82 arasında değişen 

değerler olduğu bulunmuştur. Ölçeğin ve alt ölçeklerinin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayıları ise .41 ile .90 arasında değişmektedir (Yurtal, 1999). Bu çalışma kapsamında 

elde edilen veriler ile AOIÖ’nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı incelenmiş ve 

ölçeğin tamamı için .71 bulunmuştur. 

Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeği (DKSÖ). DKSÖ, Lovibond ve Lovibond 

(1995) tarafından bireylerin depresyon, kaygı ve stres olumsuz duygu durumlarını 

ölçmek amacıyla üç kendini anlatma ölçeğinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. DKSÖ, 

Türkçeye Akın ve Çetin (2007) tarafından uyarlanmıştır. DKSÖ toplam 42 maddeden 

ve depresyon, kaygı ve stres olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. DKSÖ’nün 

Türkçe formunun geçerlik çalışmaları incelendiğinde, öncelikle dilsel eşdeğerliliğinin 

test edilerek yüksek değerler elde edildiği görülmektedir. Bununla birlikte yapılan 
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açıklayıcı faktör analizi çalışmalarında, ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi üç 

faktörden oluştuğu ve faktör yüklerinin .39 ile .88 arasında değiştiği görülmektedir. 

Ayırt edici geçerlik çalışmaları kapsamında, alt ölçekler arasındaki ilişkiler incelenmiş 

ve bu ilişkiler anlamlı düzeyde bulunmuştur. Yine klinik ve normal grubun DKSÖ 

puanları karşılaştırılmış ve bu puanların DKSÖ’nün alt ölçekleri açısından birbirinden 

ayrıldığı görülmüştür. DKSÖ’nün dilsel eşdeğerlik ve uyum geçerliği puanlarının 

sırasıyla .99, .87 ve .84 olduğu görülmektedir. Benzer ölçekler geçerliği kapsamında ise 

Beck Depresyon Envanteri ve Beck Kaygı Ölçeği ile DKSÖ arasındaki ilişkiler 

incelenmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (Akın ve Çetin, 2007). Ölçeğin orijinal 

formunun güvenirlik çalışmaları kapsamında ise orijinal formunda yapılan çalışmalar 

benzer bir şekilde iç tutarlılık (.89) ve testin tekrar test (.99) ve iki yarı güvenirlik (.96) 

çalışmaları yapılmış ve yüksek düzeyde değerler elde edilmiştir (Akın ve Çetin, 2007).  

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ). BUÖ, bireylerin umutsuzluk düzeylerini 
ölçmek amacıyla Beck, Weismann, Lester ve Trexler (1974) tarafından geliştirilmiş ve 
Türkçeye Seber (1991) tarafından uyarlanmıştır. Seber (1991)’den (akt., Savaşır ve 
Şahin, 1997) sonra Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) ölçeğin psikometrik nitelikleri 
üzerine birtakım çalışmalar yapmıştır. BUÖ, gelecekle ilgili duygular ve beklentiler, 
motivasyon kaybı ve umut olmak üzere toplam üç faktörden ve 20 maddeden 
oluşmaktadır. BUÖ’nün Türkçe Formunun geçerliği yapı geçerliği ve ölçüt bağıntılı 
geçerlik çalışmaları ile sınanmıştır. Öncelikli olarak Seber (1991) (akt. Savaşır ve 
Şahin, 1997) Beck Umutsuzluk Ölçeği ile Beck Depresyon Envanteri ve Rosenberg 
Benlik Saygısı Ölçeği’nden elde edilen toplam puanlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir 
ve bunlar arasında anlamlı ilişkiler olduğunu belirtmiştir. Yapı geçerliği çalışmaları 
kapsamında Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) faktör analizi yönteminden faydalanmış ve 
ölçeğin toplam üç faktörden oluştuğunu belirtmiştir. Bununla birlikte ölçeğin hasta ve 
kontrol gruplarını ayırt edebilme gücü incelenerek hasta ve kontrol gruplarından elde 
edilen puan ortalamaları arasındaki farkın manidar olduğu bulunmuştur (Seber, 1991; 
akt., Savaşır ve Şahin, 1997). Benzer bir çalışma Durak (1994) (akt., Savaşır ve Şahin, 
1997) tarafından da gerçekleştirilmiş ve ölçeğin hasta ve kontrol grubunu manidar 
olarak ayırt edebildiği sonucuna ulaşılmıştır. BUÖ’nün güvenirlik çalışmaları 
kapsamında madde-toplam korelasyonları, Cronbach Alpha, testi yarıya bölme ve test 
tekrar test güvenirlik katsayıları incelenmiş ve yüksek katsayılar elde edilmiştir (Durak, 
1994; akt., Savaşır ve Şahin, 1994; Seber ve arkadaşları, 1993). Bu çalışma kapsamında 
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elde edilen veriler ile BUÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı incelenmiş ve 
ölçeğin tamamı için .90, gelecekle ilgili duygular ve beklentiler için .77, motivasyon 
kaybı için .76 ve umut için .77 sonucu bulunmuştur.  

Kişisel Bilgi Formu (KBF). Üniversite öğrencilerinin demografik nitelikleri ile 
ilgili bilgi toplamak amacıyla KBF’de cinsiyet, yaş, algılanan sosyo-ekonomik düzey, 
sınıf düzeyi gibi öğrencilerin kimlikleri ile ilişkili olmayan sorulara yer verilmiştir. 

 
İşlem Yolu 

Araştırmadan elde edilen veriler farklı üniversitelerde öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinden elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde öncelikli olarak Giresun 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul’undan 4079388-050.01.04-
E.23450 sayılı ve 02.06.2020 tarihli etik kurul izni alınmış ve araştırmada kullanılan 
ölçeklerin gerekli izinleri alınmıştır. Ölçme araçlarının uygulanması kapsamında 
katılımcılara araştırmanın konusuna, amacına, gizlilik ilkelerine ve uygunluğuna 
yönelik gerekli açıklamalara yer verilmiş, bununla birlikte katılımcılara her zaman 
araştırmaya katılmaktan vazgeçebilecekleri vurgulanmıştır. Veriler Google Form 
aracılığı ile etik kurallar çerçevesinde çevrimiçi olarak toplanmıştır. Ölçme araçlarının 
uygulanma süresi yaklaşık olarak 10-15 dakika sürmüştür. Katılımcıların tüm maddeleri 
yanıtlaması zorunlu olduğundan veri setinde herhangi bir kayıp veriye rastlanmamıştır. 

 
Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS programından faydalanılmıştır. Bununla birlikte 
yordama ilişkisini belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analiz yöntemi 
kullanılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2015). Çok değişkenli uç değerler Mahalanobis 
uzaklığı hesaplanarak incelenmiş ve uç değer olarak belirlenen iki veri, veri setinden 
çıkarılmıştır. Tabachnick ve Fidell’e (2015) göre, örneklemin büyüklüğü, “istenilen güç, 
alfa düzeyi, yordayıcı sayısı ve beklenen etki” düzeylerine bağlı olarak 
değişebilmektedir. Bu anlamda çoklu korelasyon testi için N> 50+8m (m değişken 
sayısı) formülü önerilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2015). Buradan hareketle bu 
çalışmada, beş değişken olduğu tespit edildiğinden, N> 50+8.(5), N> 90 olduğundan 
dolayı, araştırmada regresyon analizi için en az 90 katılımcıya ulaşılması gerektiği 
görülmektedir. Bu anlamda katılımcı sayısının yeterli olduğu düşünülmektedir.  
Araştırmada hata payı .05 olarak bulunmuştur.  
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Bulgular 

Bu bölümde, üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının umutsuzluk, 

depresyon, kaygı ve stres düzeylerini yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla 

yapılan çoklu regresyon analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Öncelikle regresyon analiz 

yönteminin varsayımları test edilmiştir. Tüm değişkenlere ve alt boyutlarına ilişkin 

korelasyon katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde, değişkenler ve 

alt boyutları arasındaki korelasyon katsayılarının .01 ile .79 arasında değiştiği 

görülmektedir. Görüldüğü gibi, hesaplanan korelasyon katsayılarında .80’nin üzerinde 

bir katsayı olmadığı görüldüğünden (Tabachnich ve Fidell, 2013), veri setinde çoklu 

bağlantılık problemi olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte değişkenlere ilişkin oto 

korelasyon değerleri incelenmiş ve Durbin Watson testi değerlerinin 1.63 ile 2.05 

arasında değiştiği görülmüştür. Bu değerler incelendiğinde Tabachnick ve Fidell’e 

(2013) göre bağımlı değişkene ilişkin hataların ilişkisiz olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 1 
Değişkenlere ilişkin korelasyon katsayıları 

Değiş-
kenler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

GEID 1              

MOK .74** 1             

UM .77** .60** 1            

ONY .18* .21* .15** 1           

YÜB .14* .12 .20** .36** 1          

SEĞ .05 .11 -.04 .21** .17* 1         

DUSO .23 .13* .25** -.05 .14* -
.23** 

1        

AK .10 .10 .09 .09 .27** -.13* .05 1       

BAL .05 .04 .06 .29** .17* .13* -.24** .16* 1      

ÇAR .20* .21** .16* .26** .33** .18* -.05 .23** .30*
* 

1     

MÜK .04 .05 .01 .20** -.04 .07 -.23** .13* .34*
* 

.20* 1    

DEP .49** .55** .42** .31** .19* .05 .07 .24** .23*
* 

.35*
* 

.15
* 

1   

KAY .36** .39** .29** .24** .20* .01 .03 .33** .19* .26*
* 

.13
* 

.79*
* 

1  

STR .33** .37** .29** .25** .27** .05 .01 .35** .25*
* 

.40*
* 

.21
* 

.78*
* 

.78*
* 

1 

*p<.05, **p<.001 
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Not. GEİD BUÖ’nün gelecekle ilgili duygular ve beklentiler boyutu, MOK BUÖ’nün motivasyon kaybı boyutu, UM 

BUÖ’nün umut boyutu, ONY AOİÖ’nün onay ihtiyacı boyutu, YÜB AOİÖ’nün yüksek beklentiler boyutu, SEĞ 

AOİÖ’nün suçlama eğilimi boyutu, DUSO AOİÖ’nün duygusal sorumsuzluk boyutu, AK AOİÖ’nün aşırı kaygı 

boyutu, BAL AOİÖ’nün bağımlı olma boyutu, ÇAR AOİÖ’nün çaresizlik boyutu, MÜK AOİÖ’nün 

mükemmeliyetçilik boyutu, DEP DKSÖ’nün depresyon alt ölçeği, KAY DKSÖ’nün kaygı alt ölçeği, STR 

DKSÖ’nün stres alt ölçeği. 

 
Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde değişkenlere ilişkin aritmetik ortalamaların 1.42 (ss=1.57) ile 

22.34 (ss=5.25) arasında değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada değişkenlere ilişkin 

basıklık ve çarpıklık değerlerinin  -.00 ile +2.37 arasında değiştiği görülmektedir. 

Buradan hareketle ilgili değerlerin -3 ile +3 arasında olduğu ve dağılımın normal 

gerçekleştiği söylenebilir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Son olarak ise değişkenlerin ve 

alt boyutlarının Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelenmiştir. İnceleme 

sonucunda aşırı kaygı (-.21) ve mükemmeliyetçilik (-.23) alt boyutlarına ilişkin 

güvenirlik katsayılarının negatif olduğu görülmektedir. Negatif ortalama kovaryanslar 

ile ilişkili olan bu durumdan dolayı bu boyutlar analizden çıkarılmıştır. Bununla birlikte 

çaresizlik (.09) ve suçlama eğilimi (.39) değişkenlerine ilişkin güvenirlik katsayıları 

oldukça düşük olduğundan bu boyutların da analizden çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Diğer değişkenlere ilişkin hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 

incelendiğinde, bütün katsayıların analiz için yeterli düzeyde olduğu görülmektedir 

(Wainer ve Velleman, 2001). 
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Tablo 2 
Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler 

Değişkenler x  Ss Çarpıklık Basıklık Cronbach 

Alpha 

Gelecekle ilgili 

duygular ve beklentiler 

1.42 1.57 .99 -.03 .77 

Motivasyon kaybı 2.66 2.17 .92 .09 .76 

Umut 1.74 1.91 1.23 .75 .77 

Onay ihtiyacı 16.76 4.65 .18 -.58 .73 

Yüksek beklentiler 21.86 4.10 .11 -.15 .50 

Suçlama eğilimi 13.32 3.12 .10 -.00 .39 

Duygusal sorumsuzluk 22.34 5.25 .53 .76 .70 

Aşırı kaygı 16.63 2.48 .07 -.80 -.21 

Bağımlı olma 18.56 3.22 -.88 2.37 .62 

Çaresizlik 16.11 2.55 -.19 .02 .09 

Mükemmeliyetçilik 12.72 2.06 -.13 -.32 -.23 

Depresyon 14.61 10.69 .60 -.49 .93 

Kaygı 14.58 10.00 .67 -.21 .91 

Stres 19.24 10.66 .15 -.93 .92 

 

Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının umutsuzluk, depresyon, 

stres ve kaygı düzeylerinin yordayıcısı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Dört farklı bağımlı değişken 

olarak ele alınan umutsuzluk, depresyon, kaygı ve stres düzeyleri için dört farklı 

regresyon modeli test edilmiştir. Model 1 incelendiğinde akılcı olmayan inançların 
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üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık 

olarak %09’unu açıkladığı görülmektedir (R=.30, R2=.09, F1,251= 25.316, p<.001).  

Modelde yer alan değişkenlerin standardize edilmiş Beta katsayısı incelendiğinde, akılcı 

olmayan inançlara ilişkin beta katsayısının .303 olduğu görülmektedir. Değişkenlere 

ilişkin t değerleri incelendiğinde, akılcı olmayan inançlara (t=5.031, p<.001) ait t 

değerinin manidar olduğu görülmektedir. 

Model 2 incelendiğinde akılcı olmayan inançların üniversite öğrencilerinin 

depresyon düzeylerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık olarak %12’sini açıkladığı 

görülmektedir (R=.34, R2=.12, F1,251= 32.511, p<.001).  Modelde yer alan değişkenlerin 

standardize edilmiş Beta katsayısı incelendiğinde, akılcı olmayan inançlara ilişkin beta 

katsayısının .339 olduğu görülmektedir. Değişkenlere ilişkin t değerleri incelendiğinde, 

akılcı olmayan inançlara (t=5.702, p<.001) ait t değerinin manidar olduğu 

görülmektedir. 

Model 3 incelendiğinde akılcı olmayan inançların üniversite öğrencilerinin kaygı 

düzeylerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık olarak %07’sini açıkladığı görülmektedir 

(R=.27, R2=.07, F1,251= 19.614, p<.001).  Modelde yer alan değişkenlerin standardize 

edilmiş Beta katsayısı incelendiğinde, akılcı olmayan inançlara ilişkin beta katsayısının 

.269 olduğu görülmektedir. Değişkenlere ilişkin t değerleri incelendiğinde, akılcı 

olmayan inançlara (t=4.429, p<.001) ait t değerinin manidar olduğu görülmektedir. 

Model 4 incelendiğinde akılcı olmayan inançların üniversite öğrencilerinin stres 

düzeylerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık olarak %10’unu açıkladığı görülmektedir 

(R=.32, R2=.10, F1,251= 28.805, p<.001).  Modelde yer alan değişkenlerin standardize 

edilmiş Beta katsayısı incelendiğinde, akılcı olmayan inançlara ilişkin beta katsayısının 

.321 olduğu görülmektedir. Değişkenlere ilişkin t değerleri incelendiğinde, akılcı 

olmayan inançlara (t=5.367, p<.001) ait t değerinin manidar olduğu görülmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde analiz sonuçları, akılcı olmayan inançların üniversite 

öğrencilerinin umutsuzluk, depresyon, kaygı ve stres düzeylerini manidar olarak 

yordadığını göstermektedir.  
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Tablo 3 
Akılcı olmayan inançlarının umutsuzluk, depresyon, kaygı ve stres değişkenlerini 
yordayıp yordamadığına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 
Modeller B Beta T R R2 F 

Model 
1a 

Sabit 6.453  2.628** 
.30 .09 25.316*** Akılcı Olmayan 

İnançlar .154 .303 5.031*** 

Model 
2b 

Sabit 14.453  -2.814** 
.34 .12 32.511*** Akılcı Olmayan 

İnançlar .365 .339 5.702*** 

Model 
3c 

Sabit 7.046  1.432 
.27 .07 19.614*** Akılcı Olmayan 

İnançlar .272 .269 4.429*** 

Model 
4d 

Sabit 8.233  1.596 
.32 .10 28.805*** Akılcı Olmayan 

İnançlar .345 .321 5.367*** 

Model 1 a : Bağımlı değişken Umutsuzluk 
Model 2 b : Bağımlı değişken Depresyon 
Model 3 c : Bağımlı değişken Kaygı 
Model 4 d : Bağımlı değişken Stres 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Yapılan dört farklı regresyon model sonuçları, akılcı olmayan inançların 

üniversite öğrencilerinin umutsuzluk, depresyon, kaygı ve stres düzeylerini manidar 

olarak yordadığını göstermektedir. Bu çalışmanın ilk bulgusu akılcı olmayan inançlar 

üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyini manidar olarak yordamaktadır. İlgili 

literatür incelendiğinde benzer çalışmalarda (Erickson, 1989; Göller, 2010; Kodan, 

2013) üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile umutsuzluk düzeyleri 

arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya koymaktadır. Dolayısıyla araştırmanın bu bulgusu 

ile ilgili literatür arasında paralellik olduğu söylenebilir. Üniversite öğrenimine devam 

eden öğrencilerin yaşadıkları deneyimlere yanlış anlamlar yükleyebileceği, gelecekleri 

ile ilgili umutsuz düşüncelere kapılabileceği, problemlerine çözüm bulmakta yaşadıkları 

sıkıntıların öğrencileri umutsuzluğa sürükleyebileceği düşünülmektedir (Şahin, 2009). 
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Bu çalışmadan elde edilen bulgulardan bir diğeri akılcı olmayan inançların 

üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyini manidar olarak yordadığıdır. Yapılan 

benzer bir çalışma incelendiğinde (Nelson, 1977) depresyon ile akılcı olmayan 

inançların alt boyutlarından olan çaresizlik, aşırı endişe, yüksek beklentiler ve akılcı 

olmayan inançlar toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Benzer 

çalışmalarda (Bridges ve Harnish, 2010; Cash, 1984; Căzănescu, Tecuta, Cândea, Tătar, 

2018; Chan ve Sun, 2020; Erickson, 1989; Göller, 2010; Karaman, 2018; Taghavi, 

Goodarzi, Kazemi, Ghorbani, 2006) da yine akılcı olmayan inançlar ile depresyon 

arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ellis bireyin ilaç ya da gevşeme egzersizleri 

yaparak içinde bulunduğu depresyonu azaltsa bile düşünme şeklini değiştirmediği 

sürece kendini tekrar tekrar depresyonda hissedeceğine vurgu yapmaktadır (Ellis, 2009).  

Bu çalışmadan elde edilen diğer bir bulgu akılcı olmayan inançların üniversite 

öğrencilerinin kaygı düzeyini manidar olarak yordadığıdır. İlgili literatür incelendiğinde 

bazı çalışmalarda (Bridges ve Harnish, 2010; Chan ve Sun, 2020; Hart ve Hittner, 1991; 

Karaman, 2018; Nelson, 1977; Taghavi, Goodarzi, Kazemi, Ghorbani, 2006) üniversite 

öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki manidar 

bulunmuştur. Bireyin akılcı olmayan inançları ortaya çıkma ihtimali olan tehlikeli 

durumlar için tetikte bekleyerek çok daha fazla kaygı yaşamasına neden olmaktadır 

(Ellis, 1962; Ellis, 1973; Corey, 2001; Dryden ve Ellis, 1988). 

Bu çalışmada elde edilen bir başka bulgu akılcı olmayan inançların üniversite 

öğrencilerinin stres düzeyini manidar olarak yordadığıdır. İlgili literatür incelendiğinde 

yapılan bir araştırmada (Chan ve Sun, 2020) akılcı olmayan inançlar ile stres düzeyleri 

arasındaki ilişki manidar bulunmuştur. Benzer bir çalışmada (Tagay, Çalışandemir ve 

Ünüvar, 2018) özellikle kendilerine ilişkin akılcı olmayan inançlara sahip bireylerin 

stres düzeylerinin en önemli yordayıcısı olduğu belirtilmiştir. Lazarus ve Folkman’a 

(1984) göre bir olayın stres olarak nitelendirilmesi için bireyin o olayı nasıl 

değerlendirdiği önemlidir.  

 Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, akılcı 

olmayan inançlar ile duygusal rahatsızlık arasında manidar ilişkiler olduğu ve akılcı 

olmayan inançların umutsuzluk, kaygı, stres ve depresyonu manidar olarak yordadığı 

görülmektedir. Bu bulgular Ellis’in (1973) bir olayla ilgili bireysel düşüncelerdeki akılcı 



Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ile 
Depresyon, Kaygı, Umutsuzluk ve Stres Düzeyleri

110
	

olmayan inançların duygusal rahatsızlıklara yol açacağı varsayımını kanıtlamaktadır. 

Özellikle de beliren yetişkin döneminin üniversite yaşamına uyum sağlama, yetişkinliğe 

geçiş ve karmaşa olarak simgelendirildiği göz önüne alındığında (Arnett, 2000), bu 

dönemde üniversite öğrencisinin birçok açıdan zorluklar ile karşılaşabileceği 

söylenebilir. Bütün bu karşılaşılan engel ve zorluklar karşısından akılcı olmayan 

inançları yüksek bireylerin depresyon, anksiyete, stres ve kaygı gibi duygusal 

bozukluklar yaşama eğiliminin daha fazla olacağı söylenebilir. Ellis (1994), bireylerin 

gerçek veya beklenen bir sıkıntı ile karşılaştıklarında, üzülmek gibi normal ve sağlıklı 

duygular yaşayabileceklerini, ancak akılcı olmayan inançları fazla ise stres, depresyon, 

kaygı gibi daha olumsuz duygu ve davranışlar geliştirebileceğini vurgulamıştır. 

Dolayısıyla araştırmadan elde edilen bu sonuçlar Ellis’in varsayımlarını 

desteklemektedir. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulardan akılcı olmayan inançların duygusal 

rahatsızlıklar ile yordama gücü incelendiğinde akılcı olmayan inançların depresyonu 

yordama gücünün diğer değişkenleri yordama gücünden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu anlamda üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının onları 

öncelikli olarak depresif belirtilere sürükleyebileceği söylenebilir. COVID-19 sürecinde 

yaşanan pandemi döneminde yapılan çalışmalar özellikle genç bireylerde depresyonun 

oldukça yaygın bir şekilde görüldüğünü ortaya koymaktadır (Hyland, Shevlin, McBride, 

Murphy, Karatzias, Bentall vd., 2020). Bu anlamda üniversite gençleri arasında 

depresyon düzeyi yüksek öğrencilerin belirlenmesinin önemli olacağı söylenebilir. 

 Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında alan çalışanlarına, araştırmacılara ve 

akademisyenlere birtakım önerilerde bulunulmuştur. Öncelikle üniversite öğrencileri ile 

çalışan psikolojik danışmanlar öğrencilerin kaygı, stres, umutsuzluk ve depresyon 

düzeylerini belirleyerek, onların akılcı olmayan inançları üzerinde çalışabilirler. Bu 

anlamda Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi’nin baz alındığı bireysel ve grupla 

psikolojik danışma süreçleri yürütülebilir. Benzer bir şekilde duygusal rahatsızlık 

yaşayan üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının tartışılması için önleme ve 

müdahale programları geliştirilip uygulanabilir. Bununla birlikte üniversiteye başlayan 

öğrenciler yeni arkadaşlıklar edinmek, yeni bir şehre uyum sağlamak, ailelerinden 

ayrılmak, ekonomik problemler gibi stres, umutsuzluk, depresyon ve kaygıyı arttıran 
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çeşitli durumlarla karşılaşabilmektedirler. Bireylerin bu olumsuz duygu durumlarıyla 

baş etmelerine ve bu anlamda akılcı olmayan inançlar geliştirmelerinin engellenmesine 

faydalı olacak oryantasyon çalışmaları geliştirilebilir.  

Üniversite son sınıf öğrencileri gelecek kaygısı, iş yaşamına geçiş, ailenin 

beklentileri, Türkiye’nin işsizlik oranları gibi problemlerle karşı karşıya kaldıkları için 

depresyon, umutsuzluk, kaygı ve stres düzeyleri artabilmektedir. Bu anlamda 

üniversitelerin Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezlerinde üniversite son sınıf 

öğrencilerine yönelik olumsuz duygu durumlarıyla baş etmeleri ve akılcı olmayan 

inançlar geliştirmelerinin engellenmesi amacıyla grupla psikolojik danışma çalışmaları 

yürütülebilir. 

Bu çalışma kapsamında ilgili araştırmacılara da birtakım önerilerde 

bulunulmuştur. Boylamsal bir çalışma kapsamında üniversiteye başlayan öğrencilerin 

sınıf düzeyleri arttıkça yaşadıkları depresyon, kaygı, stres ve umutsuzluk gibi olumsuz 

duygu durumlarını ve bu anlamda geliştirdikleri akılcı olmayan inançlarını etkileyen 

faktörler araştırılabilir. Buna ek olarak, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları olumsuz 

duygu durumları ve bu anlamda geliştirdikleri akılcı olmayan inançların, bireylerin 

meslek seçimlerine etkisi araştırılabilir. Son olarak ise, üniversitenin ve üniversitenin 

bulunduğu şehrin sosyal olanaklarının, üniversite öğrencilerinin depresyon, umutsuzluk, 

kaygı ve stres düzeylerini ve bu anlamda geliştirdikleri akılcı olmayan inançlarını ne 

düzeyde etkilediği araştırılabilir. Özellikle Pandemi dönemi sonrası üniversite 

öğrencilerinin yaşadıkları stresli durum göz önüne alındığında, üniversitelerin 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin çevrimiçi çalışmaları da ele almaları 

gerektiği göze çarpmaktadır. Bu zorlu dönemde birçok üniversitenin çevrimiçi yolları 

kullanarak akılcı olmayan inançlar ile depresyon, umutsuzluk, kaygı ve stres arasındaki 

ilişkileri ele alacak şekilde çalışmalarını düzenlemesi anlamlı olacaktır. Bu kapsamda 

çevrimiçi bireysel ve grupla psikolojik danışma gibi hizmetlerin yanı sıra bilgilendirici 

broşür, el kitapçığı gibi belgelerin hazırlanıp, ilgili internet platformlarında 

paylaşılmasının önleyici nitelikte olduğu söylenebilir.  

Mevcut çalışmanın birtakım sınırlılıkları yer almaktadır. Bu çalışma 2020-2021 

Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 

üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 
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bulgular yalnızca 253 üniversite öğrencisini kapsamaktadır. Daha fazla katılımcı ile 

çalışmanın bulguları genellenebilir. Katılımcılar incelendiğinde, kadın katılımcı 

oranının çok daha yüksek olduğu görülmektedir ve bu durumun çalışmanın diğer bir 

sınırlılığı olduğu söylenebilir. Bu çalışmada cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, son dönem 

akademik not ortalaması, algılanan sosyo-ekonomik düzey ve öğrenim görülen bölüm 

değişkenleri ele alınmıştır. Bu araştırma farklı demografik değişkenler eklenerek 

genişletilebilir. Son olarak AOİÖ’nün bazı alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayılarına 

ilişkin eksi değerler bulunmuştur. Bu anlamda bu alt ölçekler ölçüm setinden 

çıkarılmıştır, ancak yine de farklı gruplarda akılcı olmayan inançların diğer faktörleri de 

ele alınarak bu çalışma tekrarlanabilir.  
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Summary 

The changes brought by the 21st century, besides facilitating the lives of 

individuals, may also cause them to experience some difficulties. Individuals may 

experience negative emotional states such as depression, anxiety, stress and 

hopelessness in the face of these difficulties. When the relevant literature is examined, it 

is observed that there are studies examining the relationship between emotional 

disturbances and irrational beliefs. For example, irrational beliefs can affect depression 

(Bridges & Harnish, 2010; Cash, 1984; Căzănescu, Tecuta, Cândea, Tătar, 2018; 

Erickson, 1989; Nelson, 1977), anxiety (Bridges & Harnish, 2010; Hart & Hittner, 

1991; Nelson, 1977) and hopelessness (Erickson, 1989). However, Ellis (2007) stated 

that individuals with such emotional disturbances experience these disorders due to their 

excessive irrational beliefs and that individuals tend to continue their future with 

negative emotions due to these beliefs. There are also studies in the Western literature 

examining the relationship between hopelessness, stress, depression and anxiety 

variables with irrational beliefs. For example; irrational beliefs, depression (Chan & 

Sun, 2020; Taghavi, Goodarzi, Kazemi, Ghorbani, 2006), anxiety (Chan & Sun, 2020; 

Taghavi, Goodarzi, Kazemi, Ghorbani, 2006) and stress (Chan & Sun, 2020). When the 

studies conducted in Turkey are examined, it is seen that irrational beliefs, depression 

(Göller, 2010; Karaman, 2018), anxiety (Karaman, 2018), hopelessness (Göller, 2010; 

Kodan, 2013) and stress (Tagay, Çalışandemir, & Ünüvar, 2018), but there is no study 

in which all these variables are examined together with a model.  

Considering the previous research, Hofstede mentions a concept that suggests 

that the research results of Eastern and Western countries may be different based on the 

concept of culture that affects our thoughts and behaviors. These two concepts he 

expresses as individualism and collectivism. Hofstede (1984) defined it as follows: 

“Individualism applies to cultures where bonds between individuals are loose and 

everyone has to look after themselves or their nuclear family only. Collectivism exists 

in societies where people are from birth attached to strong and strict groups and where 

this commitment exists throughout life in return for an unquestioned loyalty”. Triandis, 

McCusker, and Hui (1990) and Hui and Triandis (1986) stated that individualist cultures 

are more autonomous and disconnected from each other, while collectivism cultures are 
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more interconnected and social support concepts are more prominent, however, these 

structures are not sharply separated from each other and simultaneously also suggests 

that it can be seen. Studies reveal that western societies are more individualistic, 

whereas eastern societies are collectivistic. (Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & 

Tipton, 1985; Bond, 1988; Fletcher, Olekalns, & Cieri, 2001; Hofstede, 1980; 

Kağıtçıbaşı, 1996, 1997, 2001). One of these tendencies is not considered as right and 

one wrong. The important thing is to understand that these tendencies can affect 

perception and interpretation of social behavior. Ellis (2006) emphasized the importance 

of perceptions and beliefs and stated that people with irrational beliefs are more likely 

to have high levels of stress, hopelessness, depression and anxiety. Based on this 

assumption and the influence of culture on these assumptions, it is aimed to examine the 

relationship between irrational beliefs and emotional disturbances (especially stress, 

anxiety and depression) in university students in Turkish culture. In this sense, the aim 

of this study is to determine whether irrational beliefs significantly predict university 

students' variables of hopelessness, stress, depression and anxiety in a statistically 

significant way. Therefore, this study will help to understand the role of irrational 

beliefs in causing emotional disturbances and may contribute to understanding 

appropriate strategies to address emotional disturbances of university students. To 

reveal the relationships between these negative emotions and the irrational beliefs of 

individuals, the purpose of this study is to determine whether irrational beliefs predict 

university students' levels of hopelessness, stress, depression, and anxiety at a 

statistically significant level or not.  

For this purpose, the study group of the research consists of a total of 255 

university students studying at different universities. Multiple linear regression analysis 

method was used to determine the predictive relationship in the analysis of the data. 

Irrational Beliefs Scale, Depression, Anxiety and Stress Scale, Beck Hopelessness Scale 

and Personal Information Form were used as data collection tools in the study.  

Four different regression model results showed that irrational beliefs 

significantly predict university students' hopelessness, depression, anxiety, and stress 

levels. The findings of the study were discussed in the light of the relevant literature and 

some important suggestions were made to the stakeholders regarding the results. There 
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are few limitations in this study. This study was carried out on university students 

studying at various universities in Turkey in the fall semester of the 2020-2021 

academic year. In this sense, research results can only be generalized to this group. 

When the participants are examined, it is seen that the rate of female participants is 

much higher, and it can be said that this is another limitation of the study. In this study, 

variables of gender, age, class level, final academic grade point average, perceived 

socio-economic level and the department of education were discussed only. This 

research can be expanded by adding different demographic variables. Finally, negative 

values of internal consistency coefficients of some subscales of AACS were found. In 

this sense, these subscales were removed from the measurement set, but this study can 

be repeated by considering other factors of irrational beliefs in different groups. 
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Öz: Bu araştırmada pandemi döneminde uzaktan eğitim alan özel gereksinimli öğrencile-

rin süreçten etkilenme düzeylerinin ebeveyn görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araş-

tırmaya katılan katılımcılar özel gereksinimi olan çocukların ebeveynleridir. Araştırma Konya ve 

Iğdır illerinde gerçekleştirilmiş olup resmî özel eğitim sınıf ve okullarında eğitim gören 20 özel 

gereksinimli öğrencinin ebeveynlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler Şubat-Mart-Nisan 

2021 aylarını kapsayacak şekilde tamamlanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler nitel analiz 

tekniklerinden betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ebeveynlerin 

online içerikleri faydalı görenler olduğu kadar çocukların gelişim seviyelerine uygun olmadığını 

görenler de mevcuttur. Bir başka sonuç ise ebeveynlerin çocuklarını derse girme konusunda pe-

kiştireç ve ceza yöntemleri kullandığı yönündedir. Ayrıca online içeriklerle etkileşimin artmasının 
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çocukların büyük çoğunluğunda uyku ve yemek düzensizlikleri ortaya çıkarmıştır. Aileler zararlı 

online içeriklerden çocuklarını korumak için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Öğrencilerin al-

dığı uzaktan özel eğitimin hiçbir faydasını görmeyenlerin yanı sıra faydasını gören ebeveynler de 

bulunmaktadır. Bu ebeveynlerin görüşleri ise; ders tekrarının sağladığı yeni kazanımlar edindiği 

ve sosyalleşme sağladığı yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, özel eğitim, özel gereksinim, ebeveynler.
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EXAMINITION OF DISTANCE EDUCATION DURING 
THE PANDEMIC ACCORDING TO THE VIEWS OF THE 

PARENTS OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

Abstract: In this study, it is aimed to examine the levels of being affected by the educati-

on process of the students with special needs who receive distance education during the pandemic 

period, according to the views of the parents. For this purpose, the descriptive survey model is 

used in the research. Participants in the research were parents of children with special needs. The 

research was carried out in Konya and Iğdır provinces and was carried out with the participation 

of the parents of 20 students with special needs studying in official special education classrooms 

and schools. In this study, the interview method was used as a data collection tool. The interviews 

were completed to cover the months of February-March-April 2021. The data obtained from the 

interviews were analyzed by descriptive analysis method, one of the qualitative analysis techniqu-

es. As a result of the research, there are those among the parents who find online content useful 

as well as those who think that it is not suitable for the developmental levels of children. Another 

result is that parents use reinforcement and punishment methods for their children to attend the 

class. In addition, the increase in interaction with online content has revealed sleep and eating 

disorders in most children. Families use various methods to protect their children from harmful 

online content. In addition to those who do not benefit from the online special education that 

students receive at all, the opinions of the parents who find it beneficial are that it provides lesson 

repetition, new acquisitions, and socialization.  

Keywords: Distance education, special education, special needs, parents. 
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Giriş 

Pandemi; birden fazla ülke de ya da kıtada görülen ve çok geniş yayılma alanına 

sahip olan salgın hastalıklar için kullanılan genel bir terimdir. 2020 yılının başlarında 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen COVID-19 virüsünün yayılmasıyla 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilmesine 

sebep olmuştur (World Health Organization [WHO], 2020 s. 10). Her yaş grubunu 

çeşitli şekillerde etkileyen bu hastalık ölümlere de yol açmaktadır (Fronapfel ve 

Demchak, 2020). Bireylerin temasını en az seviyeye indirmek ve hastalığın kontrol 

altına alınmasını sağlamak amacıyla alınabilecek en makul önlem ise kişilerin sosyal 

izolasyonudur (Özdemir ve Pala, 2020). Bu bağlamda günlük hayatımızın pek çok alanı 

bu izolasyonlardan etkilenmiştir.  Pek çok sektör bu süreçten etkilenirken, özellikle 

sosyal etkileşimin yoğun olduğu sektörlerde olumsuz yönde büyük etkilenmeler 

görülmüştür. Turizm, ulaşım, hizmet sektörünün yanı sıra en büyük sorun şüphesiz 

eğitim ve sağlık sektöründe olmuştur. Her bir kurum kendi bünyesinde salgının 

yayılmasını önlemek amacıyla birtakım tedbirler almış ve kısıtlamalara gitmiştir 

(Korkmaz ve Toraman, 2020). Kapalı alanlarda metrekare başına düşen kişi sayılarını 

sınırlandırma, esnek mesai uygulamaları, çevrim içi yöntemlerin kullanımı gibi tedbirler 

uygulanmıştır ve hâlâ uygulanmaya devam etmektedir.   

Bu etkilenmenin en fazla hissedildiği alan ise eğitimdir (Külekçi-Akyuvaz ve 

Çakın, 2020). Özellikle okulların kapanması öğrenme kaybına, bireyler arasındaki 

öğrenme farklarının artmasına sebep olmuştur (WBR, 2020). Bu sorunların en aza 

indirgenmesi için tüm dünyada çevrimiçi uygulamalara geçilmiş, sanal sınıflar 

oluşturulmuştur. Böylece öğrencilerin öğrenme sürekliliğinin yanı sıra öğretmenleri ve 

sınıf arkadaşları ile sosyal iletişimlerinin korunması sağlanmaya çalışılmıştır (Reimers 

ve Schleicher, 2020). Ülkemizde de eğitim öğretimin yürütücüsü olan Millî Eğitim 

Bakanlığı ise virüsün kontrol altına alınması amacıyla 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 

uzaktan eğitime geçmiştir. Ülkemizde ilk kez denenen uzaktan eğitim yöntemi çok kısa 

sürede eğitim sektöründe odak noktası olmuştur. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 

internet bağlantısı aracılığıyla öğrencilere ulaşmak amacıyla eğitim öğretim 

faaliyetlerini devam ettirmek için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nı merkeze almıştır. Hem 

öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler bu altyapı sayesinde eğitim öğretim 
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faaliyetlerine dâhil olmuşlardır. Öğretmenler tarafından planlanan dersler sayesinde her 

sınıf ve şubeden öğrenci eğitim görmeye devam edebilmiştir. Bunun yanı sıra TRT 

bünyesinde kurulan TRT İlkokul, TRT Ortaokul, TRT Lise kanallarıyla mevcut 

müfredat konuları öğretmenler tarafından işlenmiştir. Tüm kanalların günlük ders 

saatleri ve bu derslerde işlenecek konular sosyal medya ve kanallar aracılığıyla 

duyurularak öğrenci ve velilere bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 Uzaktan eğitim faaliyetleri, öğretenle öğrenenin aynı ortamda bulunma 

zorunluluğunun olmadığı, derslerin e-posta ya da diğer teknolojik imkânlarla 

yürütüldüğü bir eğitim modeli şeklinde karşımıza çıkmaktadır (İşman, 2011). Uzaktan 

eğitim günün herhangi bir saatinde yapılabilmesi ve bireylere esnek zaman ile mekân 

sunması sebebiyle oldukça avantajlı bir model olarak görülse de bu modelin 

dezavantajları da mevcuttur. Bu dezavantajlar öğrencilerin sosyalleşmesini kısıtlama, 

sınıf içerisindeki dezavantajlı ve yardımsız öğrenemeyen öğrencilere ulaşamama, 

uygulama derslerinin yeterince verimli yapılamaması şeklinde sıralanabilir (Kaya, 

2002).  

 COVID-19 pandemi süreci ile alakalı eğitim alanında yapılan çalışmalara 

bakıldığında, pandemi sürecinde öğrencilerin karşılaştığı sorunların yanı sıra aileler ve 

öğretmenlerin de karşılaştığı sorunlar ele alınmıştır. Yapılan çalışmaların büyük 

çoğunluğu, öğrencilerin ve öğretmenlerin pandemi sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve 

çözüm önerilerine odaklanmıştır (Mengi, Alpdoğan, 2020; Akbayrak Vural ve Ağar, 

2021). Ayrıca pandeminin psikolojik etkileri de incelenmiş olup; Turan ve Akkaynak 

(2020) pandemi sürecinde özel eğitim öğretmenlerinde tükenmişlik sendromunun 

meydana geldiğini tespit etmişlerdir.  Pandemi döneminde ailelerin yaşadıkları 

incelenmiş, sürecin aileyi olumsuz etkilediği ve bu süreçte ailelere gerekli desteklerin 

sağlanamadığı ortaya çıkmıştır (Karahan, Parlak, Demiröz, Kaya ve Kayhan,2021; 

Çetin ve Ercan, 2021; Sardohan Yıldırım ve Bozok, 2021). Ayrıca aile ve öğretmenlerin 

pandemi sürecinde ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçlara cevap arayan çalışmalara da 

rastlanmaktadır (Şenol ve Yaşar, 2021; Kurt Kurtoğlu, Erden, 2020).  

Mengi ve Alpdoğan (2020)’ın çalışmasında uzaktan eğitimin eğitsel ve sosyal 
açıdan birçok soruna neden olduğu belirlenmiş olup bu süreçte aile ile iş birliğinin 
önemine vurgu yapılmıştır. Parmigiani, Benigno, Giusto, Silvaggio ve Sperandio (2021) 
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yaptıkları çalışmada da öğretmenlerin salgın sürecine ilişkin görüşlerini almışlar, 
neredeyse öğretmenlerin tamamı uzaktan eğitim sürecinin aile desteği olmadan 
yürütülemeyeceğini dile getirmişlerdir. Başaran Aksoy (2020), yaptığı çalışmada 
pandemi sürecinde ailelerin, aşırı ekran kullanımına bağlı ve ev içi yüklerinin artması 
nedeniyle aşırı stresle yüklendikleri sonucunu elde etmişlerdir. (Karahan, Parlak, 
Demiröz, Kaya ve Kayhan, 2021; Sardohan Yıldırım ve Bozok, 2021) Ailelerden alınan 
bilgiye göre özellikle ağır derecede yetersizliğe sahip bireyler ile otizm spektrum 
bozukluğu olan bireylerde eğitimin kesintiye uğraması davranış problemlerinin 
oluşmasına ve var olan becerilerin gerilemesine sebep olduğunu belirtmiştir. 

Yapılan çalışmalar uzaktan eğitim ile ilgili pek çok çözüm önerileri sunmasına 
rağmen, ihtiyaçlar günden güne değiştiği için alan yazında yeni bilgi ve 
değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumdan hareketle bu araştırmada 
pandemi sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin elektronik ortamlarla girdikleri 
etkileşimden etkilenme düzeyleri ailelerin gözünden aktarılmıştır. Elektronik ortamlarla 
girilen etkileşimin artmasının çocuklarda ne gibi değişikliklere yol açtığı, uzaktan 
verilen özel eğitim avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu, ailelerin bu süreçte 
yetkinliklerinin, iş birliklerinin ve müdahalelerinin neler olduğu gibi sorulara cevap 
aranmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma pandemi döneminde uzaktan eğitim alan özel 
gereksinimli öğrencilerin süreçten etkilenme düzeylerinin ebeveyn görüşlerine göre 
incelemeyi amaçlamaktadır.  

	

Yöntem 

Bu bölümde araştırmaya ait araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı 
ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 
Araştırma Deseni 

Bu araştırmada pandemi döneminde uzaktan eğitim alan özel gereksinimli 
öğrencilerin süreçten etkilenme düzeylerinin ebeveyn görüşlerine göre incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel 
tarama modeli kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre, betimsel tarama belirli 
bir durumda bireylerin bu duruma yaklaşımlarını görebilmeye ve bu yaklaşımlar 
doğrultusunda sosyal yapıyı ortaya koymaya imkân tanımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2016).  
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Çalışma Grubu 

Araştırma Konya ve Iğdır illerinde gerçekleştirilmiş olup resmî özel eğitim sınıf 
ve okullarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 20 veli katılmıştır. Katılan velilerin demografik 
bilgileri Tablo 1.’de yer almaktadır. Araştırma grubunun belirlenmesinde seçkisiz 
olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Amaçsal örnekleme yöntemi, derinlemesine araştırma imkânı sunan araştırmanın 
gidişatına göre zengin durumlar bulunmasını sağlayan örnekleme yöntemidir 
(Büyüköztürk, 2014). 

 
Tablo 1 
Katılımcıların Demografik Bilgileri 
Kod Cinsiyet Yaş Eğitim 

Düzeyi 
Çalışma 
Durumu 

Yaşadığı Yer Kullanılan 
Teknolojik Alet 

K/1 Kadın 36-45 Lise Çalışmıyor Şehir Telefon 
Bilgisayar 

K/2 Kadın 26-35 Ortaokul Çalışmıyor Şehir Televizyon 
Bilgisayar 

K/3 Kadın 26-35 İlkokul Çalışmıyor Şehir Bilgisayar 
K/4 Kadın 36-45 Üniversite Maaşlı/ 

Ücretli 
Şehir Bilgisayar 

K/5 Kadın 36-45 İlkokul Maaşlı/ 
Ücretli 

İlçe Telefon 

K/6 Kadın 36-45 Üniversite Maaşlı/ 
Ücretli 

İlçe Telefon 
Bilgisayar 

K/7 Kadın 36-45 Üniversite Maaşlı/ 
Ücretli 

Şehir Telefon 

K/8 Kadın 46-üstü İlkokul Çalışmıyor B.şehir Telefon 
K/9 Erkek 46-üstü İlkokul Maaşlı/ 

Ücretli 
B.şehir Telefon 

K/10 Kadın 26-35 İlkokul Çalışmıyor B.şehir Tablet 
K/11 Kadın 26-35 Üniversite Diğer B.şehir Tablet 

Bilgisayar 
K/12 Kadın 36-45 İlkokul Çalışmıyor Şehir Telefon 
K/13 Erkek 36-45 Lise Serbest Şehir Telefon 
K/14 Kadın 18-24 Lise Çalışmıyor Şehir Televizyon 

Tablet 
K/15 Kadın 36-45 Lise Çalışmıyor Şehir Telefon 
K/16 Kadın 26-35 Üniversite Çalışmıyor Şehir Televizyon 

Tablet 
Bilgisayar 
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K/17 Erkek 36-45 Üniversite Maaşlı/ 
Ücretli 

Şehir Televizyon 
Tablet 

K/18 Kadın 36-45 İlkokul Çalışmıyor B.şehir Tablet 
K/19 Kadın 36-45 İlkokul Çalışmıyor B.şehir Tablet 

Telefon 
K/20 Kadın 36-45 Lise Çalışmıyor B.şehir Tablet 

Telefon 

 
Katılımcıların çoğunluğunu anneler oluşturmaktadır. Genel yaş aralığı 36-45 

yaştır. Katılımcıların çalışma durumlarına bakıldığında çoğunluğun çalışmadığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların eğitim durumlarının ise ilkokul 

seviyesinde olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. ‘Uzaktan Eğitim Ebeveyn Görüşme Formu” geliştirilmesi sürecinde 

öncelikle alanda yapılan çalışmalar incelenerek görüşme soruları hazırlanmıştır. 

Görüşme soruları, uzaktan eğitim ile ilgili yaşanılanlar ve yaşanılması muhtemel 

durumlar ile alakalı 14 maddeden oluşmaktadır. Daha sonra görüşme soruları ile alakalı, 

bir akademisyen, üç uzmanın görüş ve dönütleri alınmıştır. Uzman görüşü 

doğrultusunda, benzer bulgular çıkarabileceği düşünülen 6 madde çıkarılarak 

biçimlendirilen 8 soruluk Uzaktan Eğitim Ebeveyn Görüşme Formu pilot görüşmede 

kullanılmıştır. Pilot görüşme için üç ebeveyne Uzaktan Eğitim Ebeveyn Görüşme 

Formundaki sorular uygulanmış ve ebeveynlerin görüşleri doğrultusunda anlaşılmayan 

ifadelerde bazı düzeltmeler yapılmıştır. ‘Uzaktan Eğitim Ebeveyn Görüşme Formuna 8 

soruluk son şekli verilmiştir. Veri toplama aracı iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 

katılımcıların demografik bilgilerinin yer aldığı bölüm, ikinci kısımda da görüşme 

soruları yer almaktadır. Görüşmeler Şubat-Mart-Nisan 2021 aylarını kapsayacak şekilde 

tamamlanmıştır. Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yönelik ailelerin görüşlerine 

başvurulmuştur: 

1. Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimde yayınlanan online içeriklerle ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 
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2. Pandemi sürecindeki çocuğunuzun motivasyonunu sağlamada kullandığınız 

yöntemler nelerdir? 

3. Elektronik ortamla etkileşim arttığından beri çocuğunuzun uyku-yemek düzeni 

değişti mi? Değiştiyse nasıl bir değişiklik oldu? 

4. Çocuğunuzun kullandığı elektronik ortamlara müdahale ediyor musunuz? Ne gibi 

müdahaleler ediyorsunuz? 

5. Elektronik ortamla etkileşimlerden sonra çocuğunuzun sizlerle ve sosyal çevreyle 

ilişkisinde ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? 

6. Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimde sorun yaşıyor musunuz, yaşıyorsanız bunlar 

nelerdir? 

7. Çocuğunuzun aldığı uzaktan eğitim ne tür yarar sağladı?  

8. Pandemi sürecinde çocuğunuzun eğitimine dair uzaktan eğitimden başka destek 

aldınız mı? Bu destekler nelerdir? 

 
Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz, araştırma sorularının ortaya koyduğu 

bulguların temalara göre organize edilmesine imkân vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2016). Elde edilen veriler incelenerek kendi içinde anlamlı ve tekrarlayan durumlar 

gruplara ayrılır. Kendi içinde anlam bütünlüğü oluşturan bu gruplamalara araştırmacı 

tarafından isimlendirme yapılır. 

 
Geçerlik ve Güvenirlik 

Görüşme formunun incelemelerinde araştırmacılar her bir maddenin yanına 

kodlama anahtarını önce bağımsız olarak oluşturmuş, sonra araştırmacılar bir araya 

gelerek kodlama anahtarına son halini vermişlerdir. Veriler kodlama anahtarına 

araştırmacılar tarafından önce birbirinden bağımsız olarak işaretlenmiş, sonra 

kodlamaların karşılaştırılması yapılmış ve araştırmanın güvenirliği için Görüş 

Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı Formülü kullanılarak tüm sorular için güvenirlik 
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ortalaması %85 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonuçları yorumlanarak, frekans (f) ve 

kesit alma yöntemleri ile bulgular bölümünde sunulmuştur.  

Araştırmayı yapmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Araştırma Etiği 

Kurulundan izin alınmıştır. Ayrıca araştırma süreci boyunca tüm etik ve ahlaki kriterler 

doğrultusunda hareket edilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada veri toplama aracında kullanılan her bir soru bir ana tema olarak ele 

alınmış olup verilen cevaplar ise alt temaları oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. 

 
1. Anne-babaların pandemi sürecindeki uzaktan eğitimde yayınlanan online 

içeriklere yönelik görüşleri 

Katılımcılar kendilerine yöneltilen bu soruya üç şekilde cevap vermişlerdir. İlk 

kategoride yayınlanan online içerikleri faydalı bulan kişiler öğrencilerin dersleri tekrar 

etmesinde faydalı olduğunu belirtmişlerdir. İkinci kategoride içerikleri yetersiz bulan 

kişilerin cevapları incelenmiştir. Yetersiz bulma sebepleri sorulduğunda öğrencilerin 

bireysel ihtiyaçlarına ve seviyelerine yönelik olmadığı, somutlaştırma ve yaparak 

yaşayarak öğrenmede yetersiz kaldığı şeklinde cevap alınmıştır. Ayrıca çocuğun 

seviyesinin çok üstünde ya da çok altında olduğu, bu yüzden de faydalanamadıkları 

gözlenmiştir. Üçüncü kategoride ise bu içerikler hakkında fikri olmayan kişiler yer 

almaktadır. Bu gruptaki katılımcıların bir kısmı çocuğunun hiçbir şekilde o içerikleri 

takip etmediğini, bu yüzden de fikri olmadığını belirtmiştir. Diğer bir kısmı ise 

kendilerinin hiçbir içeriği incelemediği, bu yüzden bilgi sahibi olmadıklarını 

açıklamışlardır. Aşağıdaki Tablo 2 soruya verilen cevapların sayısal dağılımını 

göstermektedir: 
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Tablo 2 
Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimde yayınlanan online içerikler 

Tema                                                                                                                                f 
Faydalı Bulan Katılımcı Sayısı                                         
-Tekrar oluyor  3 
-Çocuk boş durmuyor  2 
Faydalı Bulmayan Katılımcı Sayısı 
-Seviyeye uygun değil 3 
-Yaparak yaşayarak öğrenme kuramına uygun değil 1 
-Bireysel özelliklere uygun değil 5 
-Teknik sorunlar yaşanıyor 1 
Fikri Olmayan Katılımcı Sayısı 
-Çocuğunun ilgisiz olduğu için fikrim yok 2 
-Takip etmiyoruz 3 

 
“Çocuğum konuları tekrar etmiş oldu. Bu yüzden biz faydasını gördük.” (K-14) 

 “Bu dönemde çocukların yapacakları hiçbir şeyleri yoktu, bu sayede çocuğum boş durmadı. Oradaki 

dersleri izlemiş oldu.” (K-7)  

“İçerikleri bizim çocuklarımıza göre yeterli bulmuyorum, çok genel. Bizim çocuklarımız birbirinden 

tamamen farklı. Bireysel özelliklerine uygun değil.” (K-10) 

 “Hayır içerikler çok yetersiz. Özel çocukların yaparak yaşayarak somut şekilde öğrenmesi gerekli ama 

içerikler buna yönelik değil. Bu konuda öğretmenlerin bizi daha fazla yönlendirmesi gerekiyor.” (K-11) 

“Maalesef içerikler çok yetersiz çünkü benim çocuğum orta ağır otizm tanılı. Seviyesinin çok üstünde 

olduğu için faydalanamadık.” (K-15) 

“Televizyonda olsun diğer kanallarda olsun hep kopukluk ve bağlantı sorunu yaşadığımız için çocuğum 

izleyemedi.” (K-12) 

“Bizim çocuğumuz televizyon bilgisayar karşısında durabilecek durumda değil. Bu nedenle eğitimler 

hakkında bilgim yok.” (K-6) 

 
2. Pandemi sürecinde ebeveynlerin çocuklarının motivasyonunu sağlamada 

kullandığı yöntemler 

Katılımcılara yöneltilen bu soruda motivasyon sağlamada olumlu ve olumsuz 

yaklaşan iki grup gözlenmiştir. Olumlu yaklaşan gruptaki veliler çocuklarını sözel 

olarak ya da pekiştireçler ile motive etmeye çalıştıklarını söylemişlerdir. Ayrıca olumlu 

yaklaşan katılımcılardan bazıları ise çocukların kendi içsel motivasyonlarının oldukça 
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yüksek olduğunu, bu yüzden de ekstra bir çaba sarf etmediklerini, ders vakti gelince 

kendiliğinden çocukların derse hazır olduğunu açıklamışlardır. Olumsuz yaklaşan gruba 

bakıldığında ise çocuklarını mahrum etme ya da cezalandırma şeklinde motive etmeye 

çalıştıkları görülmüştür. Bu ebeveynlerin çocuklarının sevdiği bir şeyi yapmadığı ya da 

fiziksel kuvvet uyguladığına yönelik bulgular elde edilmiştir.  

 
Tablo 3 
Pandemi Sürecindeki Öğrencinin Motivasyonu  

Olumlu Yaklaşan Katılımcı Sayısı                                                                               f 
-Sözel pekiştireç kullanıyorum 5 
-Sosyal pekiştireç sunanlar (TV izleme, parka götürme, bilgisayar oynama) 7 
-Yiyecek-İçecek pekiştireci sunanlar 1 
-Çocuğun içsel motivasyonu 4 
Olumsuz Yaklaşan Katılımcı Sayısı 
-Sevdiği bir şeyi yapmıyorum 1 
-Fiziksel cezalandırmaya başvuruyorum 2 

  
“Ona derslerini yaparsa parka gidebileceğimizi veya çizgi film izleyeceğini söylüyorum.” (K-10) 

“Ödevlerini yaparsa ona yiyecek kazanabileceğini söylüyorum.” (K-4) 

“Kızım o konuda çok hassas. Kendisi bize soruyor dersinin ne zaman olduğunu.” (K-17) 

“Çocuğum zaten hevesle derse girme vaktini bekliyor. Fazladan motivasyon için bir şey yapmıyoruz.” 

(K-8) 

“Derse katılmazsa kızıyorum ve ona ceza vereceğimi söylüyorum.” (K-2) 

“Çocuğum genelde derse katılmak istemiyor. Ben de katılmazsa televizyon izleyemeyeceğini ya da oyun 

oynayamayacağını söylüyorum.” (K-1) 

“Bu konuda öğretmenle birlikte hareket ediyorum. Öğretmenden çekiniyor, o ne derse yapıyor.” (K-5) 

 

3. Elektronik ortamla etkileşim arttığından beri çocukların uyku-yemek 

düzenine ve düzenlerindeki değişimlere yönelik görüşler  

Verilen cevaplar incelendiğinde bu soruda uyku ve yemek düzenlerinde 

değişiklik olan ve olmayan iki grupla karşılaşıldı. Uyku düzeninin bozulduğunu 

açıklayan verilerde çocukların akşamları geç saate kadar oturduğu bu yüzden de sabah 

uyanmakta zorluk çektikleri cevaplarının ağırlıklı olarak verildiği gözlenmiştir. Uyku 

düzensizliklerinin beraberinde yeme düzensizliğini de getirdiği yönünde bulgular elde 
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edilmiştir. Bunun yanı sıra uyku ve yemek düzeni değişmeyen çocukların sayısının da 

oldukça fazla olduğu görülmüştür.  

 
Tablo 4 
Pandemi Döneminde Öğrencinin Uyku-Yemek Düzeni  

Uyku ve Yemek Düzeni Değişti Diyenlerin Sayısı                                                      f 
-Uyku düzeni değişenler (geç yatma-geç kalkma, oyun bağımlılığı) 7 
-Yemek düzeni değişenler (iştahsızlık, televizyon karşısında yeme) 3 
Uyku ve Yemek Düzeni Değişmedi Diyenlerin Sayısı 10 

 
“Bütün gün evde olduğundan enerjisi bitmiyor. Bu yüzden de akşam olduğunda yatmıyor, çok geç 

saatlere kalıyor. Sabah da uyandırmakta çok zorlanıyoruz.” (K-2)  

“Sürekli oyun oynuyor. Bağımlısı oldu diyebilirim. Bu yüzden uyku düzeni de bozuldu.” (K-8) 

“Çocuğumun iştahı tamamen kapandı. Yeme düzeni değişti zorla yemek yediriyoruz.” (K-18)   

“Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yeme huyu edindi. Ne yediğinin ne kadar yediğinin 

farkında bile değil.” (K-3) 

“Bizim bu konuda bir sorunumuz olmadı.” (K-3) 

“Ben gün boyu öğretmenimizin yönlendirmesi ile çocuğuma etkinlikler yaptırıyorum, bunun da etkisiyle 

okuldaki düzeni korumaya çalışıyoruz. Uyku ve yemek düzenimiz bozulmadı.” (K-5) 

 

4. Ebeveynlerin çocukların kullandığı elektronik ortamlara müdahale edip-

etmemesi ve ne gibi müdahalelerde bulunduklarına yönelik görüşler 

Çocukların kullandıkları elektronik ortamlara müdahale edilip edilmediğinin 

sorulduğu bu soruda müdahale edebilen ve edemeyen iki grup oluştuğu görülmüştür. 

Müdahale eden ebeveynlerde ilk dikkat çeken yöntem istenmeyen sitelere girişi 

yasaklayan programların kurulması olmuştur. Bu başlıktaki bir diğer müdahale yöntemi 

ise mahrum bırakma şeklinde olmuştur. Bazı ebeveynler belirli süre ve içerik müsaadesi 

ile kontrol sağlamaktadır. Bunların yanı sıra çocukların kullandıkları elektronik 

ortamlara çatışma çıkmasın veya başka nedenlerden dolayı hiçbir şekilde müdahale 

edemeyen velilerin de olduğu gözlenmiştir.  
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Tablo 5 
Ders Dışı Elektronik Ortamlara Müdahale Durumu 

Müdahale Edenlerin Sayısı                                                                                           f 
-Kısıtlayıcı Şifreleme Yazılımları Yükleyenler  2 
-Mahrum Bırakanlar 3 
-Belirli Süre ve İçerikle İzin Verenler 12 
Müdahale Edemeyenlerin Sayısı 3 

 

“YouTube uygulamasına girmemesi için babası bir program ile şifre koydu.” (K-1) 

“Ders dışında eline tablet ya da telefon hiçbir şekilde vermiyoruz.” (K-11) 

“Babası akşamları sadece belirli sürede onunla çizgi filmler izleyerek kontrol ediyor. Onun dışında 

telefon ya da tablet vermiyoruz.” (K-12)   

“Ödevlerini bitirdiği zaman sadece belirli bir saat bizim yanımızda oynamak şartıyla veriyoruz. Süresi 

dolunca elinden alıyoruz.” (K-17) 

“Müdahale etmek istiyoruz ama ağlıyor ya da kendine zarar veriyor. Biz de bu yüzden vermek zorunda 

kalıyoruz.” (K-4) 

”Çok oynadığında elinden almak istiyoruz ama bizi dinlemiyor. Ders için asla bilgisayara oturmuyor 

ama oyun oynadığında elinden alamıyoruz.” (K-18) 

 

5. Elektronik ortamla etkileşimlerden sonra çocukların ebeveynlerle ve sosyal 

çevreyle olan ilişkisinde gözlenen değişimler  

Araştırma verileri incelendiğinde mevcut soruya verilen cevapların büyük 

çoğunluğunu öğrencilerin ailesi ve sosyal çevresiyle ilişkisinin değişmediği yanıtı 

oluşturmaktadır. Veliler gerek kendileriyle gerekse sosyal çevreyle olan ilişkilerinin 

aynı devam ettiğini, herhangi bir değişiklik olmadığını açıklamışlardır. Bunun yanı sıra 

çocuklarında mevcut şartlar sebebiyle değişiklik gözlemleyen veliler de vardır. Bu 

velilerin cevaplarına bakıldığında suskun ve durgun olma hâli, sürekli odasında kalarak 

telefon ya da bilgisayarda oyun oynama ve agresifleşme durumları yaşandığı 

belirlenmiştir. Ayrıca bir ebeveynin çocuğunun zaten iletişim ve sosyal sorunlarının 

olduğunu, dolayısıyla bu durumunun daha da kötüleştiği yönünde endişeleri 

belirlenmiştir. 
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Tablo 6 
Elektronik Ortamla Etkileşimlerden Sonra Öğrencinin Aile ve Sosyal Çevreyle Olan 
İlişki Durumu 

Değişiklik Gözlemleyenlerin Sayısı                                                                              f 
-Suskun, durgun ve içine kapanık oldu 6 
-Sürekli oyun oynuyor 2 
-Agresifleşti 1 
Değişiklik Gözlemlemeyenlerin Sayısı 11 

 
“Eskiden kızım çok uysaldı. Ama şimdi en ufak isteği gerçekleşmediğinde ağlamaya ve bağırmaya 

başladı.” (K-6) 

 “İçine kapanık ve durgunlaştığını görebiliyorum. Eskiden böyle değil daha konuşkandı.” (K-13) 

“Oğlumun en büyük sorunu dil iletişim geriliği, buna bağlı sosyalliğinin kötü olmasıydı. Okullar tekrar 

açıldığında eskisine göre daha da kötü başlayacak diye çok korkuyorum.” (K-1) 

“Sürekli odasında kalmak ve oyun oynamak istiyor. Bizimle neredeyse hiç konuşmak istemiyor.” (K-2) 

“Biz kalabalık bir aileyiz. Çocuğumun sosyal çevresi öncekine göre çok değişiklik göstermedi. Bu 

durumla alakalı sorun yaşamıyoruz.” (K-5) 

“Çocuğumun okuldan uzak kalması şimdilik yararına oldu. O okuldaki konuşulanları kafaya çok takıyor, 

eve gelince çok eziyet ediyordu. Şimdi daha mutlu.” (K-3)  

 

6. Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar 

Katılımcı cevapları incelendiğinde uzaktan eğitim sırasında sorun yaşayan ve 

yaşamayan iki grup karşımıza çıkmaktadır. Sorun yaşayan kişilerin yanıtlarından yola 

çıkarak yaşanan sorunların teknik sorunlar, bireylerin teknolojik aletleri kullanmadaki 

bilgi yetersizliği ve çocukların yaşadığı motivasyon sorunları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bunların dışında hiçbir zorluk çekilmediği de pek çok katılımcı tarafından belirtilmiştir. 

 
Tablo 7 
Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitimde Yaşanılan Sorunlar 

Sorun Yaşayanların Sayısı                                                                                           f  
-Teknik Sorunlar  6 
-Bilgi Yetersizliği 3 
-Çocuğun Motivasyon Sorunları 4 
Sorun Yaşamayanların Sayısı 7 

 



Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimin Özel Gereksinimli 
Öğrencilerin Ebeveynlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

136

“İnternetim sürekli kopmalar yaşıyor. Bu yüzden çocuğum derslerden verim alamıyor.” (K-3)  

“Telefon ekranı o kadar küçük ki çocuğum bakarken zorlanıyor.” (K-8)  

“Ben pek fazla ders açmayı kapatmayı bilmiyorum. Abisi genelde açıp kapatıyor. O yoksa derse 

katılamıyor.” (K-14)  

“Ben zorlanmıyorum ama çocuğum derse katılmak istemiyor, onu ikna etmekte zorlanıyorum.” (K-13) 

 
7. Uzaktan eğitimin çocuklara sağladığı yararlar 

Öğrencilerin aldığı online özel eğitimin faydasını gören katılımcıların görüşleri 

ise şu şekilde gruplanmıştır: Ders tekrarının sağladığı görüşü, yeni kazanımlar edinme 

görüşü ve sosyalleşme sağladığına yönelik görüşlerden oluşmaktadır. Bazı aileler bu 

durumu avantaja çevirdiklerini dile getirmişlerdir. Bu görüşlerin yanı sıra hiçbir yarar 

sağlamadığını dile getiren ebeveynler de olmuştur. 

 
Tablo 8 
Uzaktan Eğitim Yararları  

Fayda Sağladığını Açıklayanların Sayısı                                                                    f 
-Konu Tekrarı  5 
-Yeni Kazanım Edinimi 2 
-Sosyalleşme 6 
Fayda Sağlamadığını Açıklayanların Sayısı 7 

 

“Maalesef yapılan canlı dersler benim çocuğuma hiçbir şekilde fayda sağlamadı.” (K-13)  

“Ben derslere rağmen çocuğumda bir ilerleme göremedim. Bu yüzden de derslerin faydalı olduğunu 

düşünmüyorum.” (K-18) 

“Kızım özellikle ince kas becerilerine yönelik yapılan etkinliklerden sonra çok gelişti.” (K-14)   

“Çocuğum okulda öğrendiklerini unutmamış oldu. Konu tekrarı yapıldı.” (K-10)  

“Dersten ziyade çocuğum okuldaki arkadaşlarını ve öğretmenini gördü. Böylece az da olsa sosyalleşti ve 

okulla bağı kopmamış oldu.” (K-20)  

“Bu dönemin bana göre en büyük katkısı ben de çocuğumla daha yakından ilgilenmeyi öğrendim. 

Öğretmenlerimiz önceden bizi de derslere katmak için çok uğraşırlardı fakat nasıl yapılacağını 

bilemiyordum ya da önemsemiyordum. Açıkçası öğretmenlerimizde bizi nasıl dâhil edeceğini 

bilemiyordu. Bundan sonra okulun açılmasıyla birlikte çocuğumun çok gelişeceğini düşünüyorum.” (K-3) 
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8. Pandemi sürecinde çocukların eğitimi için uzaktan eğitimden başka alınan 

destekler 

Pandemi süresince uzaktan özel eğitim dışında herhangi bir destek alıp 

almadıkları sorulduğunda cevaplar iki başlık altında toplanmıştır. Destek alan grup 

kendi içerisinde materyal edinimi ve aplikasyon kurulumu, özel ders desteği ve 

rehabilitasyon merkezi desteği alımı şeklinde ayrışmaktadır. Herhangi bir destek 

almayanlar ise sadece sınıf öğretmenlerinin verdiği uzaktan eğitim hizmetinden 

yararlandıklarını, bunun dışında herhangi bir destek vs. almadıklarını açıklamışlardır. 

 
Tablo 9 
Uzaktan Eğitim Dışında Alınan Destek Hizmetler 

Destek Alanların Sayısı                                                                                                 f 
-Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 7 
-Özel Ders/Özel Öğretmen 4 
-Materyal ve Aplikasyon 2 
Destek Almayanların Sayısı 7 

“Canlı derslere bağlanmak dışında haftada iki gün rehabilitasyon merkezine devam etti.” (K-19)  

“Duy Beni-Dinle Beni adlı uygulamayı indirerek buradaki etkinlikleri yaptırdık.” (K-10)  

“İnternet üzerinden materyal sipariş ederek oradan faydalandık.” (K-13) 

“Haftada iki gün eve gelen özel hoca tuttuk. O şekilde bir destek aldık.” (K-4) 

“Hiç destek almadık, okulda verilen bilgiler yeterli oldu.” (K-5) 

 

Tartışma ve Sonuç 

Pandemi süreci başladığı günden itibaren tüm dünya ülkeleri salgınla baş 

edebilmek için farklı yöntemler uygulamışlardır. Bu yöntemin başında ise sosyal 

izolasyon gelmektedir (Özdemir ve Pala, 2020). Türkiye de bu sosyal izolasyonu tüm 

gruplar üzerinde uygulamak zorunda kalmıştır. En kalabalık ortamlar olan okullarda ve 

eğitim camiasında bu izolasyonun sağlanması için uzaktan eğitime geçilmiştir. Hızlıca 

hazırlanan içerikler ve altyapı hazırlıklarıyla birlikte uzaktan eğitme başlanmıştır (CDC, 

2020). Ülkemizde daha önce kullanılmayan ve çok yeni olan bu durum öğrencileri de 

oldukça etkilemiştir. Eğitim alan öğrenci popülasyonuna bakıldığında özel gereksinimli 
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öğrencilerin koşulları göze alındığında en fazla etkilenmesi beklenen grubun hiç 

şüphesiz özel gereksinimi olan çocuklar olduğu düşünülmektedir. Birbirinden tamamen 

farklı ve özel ihtiyaçlara sahip özel gereksinimi olan çocukların, bireysel farklılıkları 

dikkate alınarak hazırlanan BEP’ ler ile (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ve uzman 

eğitmenlerden eğitim almaları gerekmektedir (Avcıoğlu, 2011). Fakat uzaktan eğitime 

geçildiği için gerek kanallar aracılığıyla verilen eğitimlerin gerekse yeniden hazırlanan 

BEP içeriklerinin öğrencilerin büyük çoğunluğuna hitap etmediği alan yazında ortaya 

konulmuştur (Kurt ve Kurtoğlu, 2020). Bu yüzden de hem veliler hem de öğrenciler pek 

çok zorlukla karşılaşmışlardır. Bu araştırma uzaktan eğitim süresince öğrencilerin ve 

velilerin karşılaştıkları sorunları, veliler gözünden değerlendirme sonuçlarını 

içermektedir. 

Pandemi başladığı andan itibaren tüm dünya özellikle eğitim konusunda oldukça 
hazırlıksız bir durumla karşı karşıya kalmıştır (Papagiannidis, Harris ve Morton, 2020). 
Bu durum öğretmenlerin alışkanlıklarını sürdürmelerini güçleştirirken yeni yöntemler 
geliştirmeleri yönünde onları zorlamaktadır. Mevcut araştırmada katılımcıların yarısı 
uzaktan ders içeriklerini faydalı bulmadıklarını açıklamışlardır. Katılımcıların %25’lik 
kısmı ise hiç takip etmediklerini, bu yüzden de bir fikirlerinin olmadığını 
belirtmişlerdir. Bunun dışında yapılan benzer araştırmalar incelendiğinde görülmektedir 
ki hazırlanan uzaktan dersler öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine uygun 
olmadığından ve bireysel özellikler dikkate alınmadığından yetersiz olarak 
nitelendirilmiştir (Şenol ve Can Yaşar, 2020). Ayrıca bir başka araştırmada da EBA ve 
EBA TV içeriklerinin özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz olduğu, hazırlanan videoların bireysel farklılıklara hizmet etmede yetersiz 
kaldığı görülmüştür ki bu da mevcut araştırmayla paralellik gösteren bir durumdur 
(Mengi ve Alpdoğan, 2020). 

Bir diğer araştırma verisine bakıldığında özel gereksinimli öğrencilerin 
motivasyonunun sağlanması için kullanılan yöntemler belirlenmiştir. Katılımcıların 
%75 gibi büyük çoğunluğu motivasyon sağlamada olumlu yaklaşımlar kullanmışlardır. 
Özellikle sözel ve sosyal pekiştireçler kullanarak çocukların derse katılmaları ve verilen 
etkinlikleri yapmaları sağlanmaya çalışılmıştır.  

Yine araştırma verilerine bakıldığında çocukların rutinlerinde (uyku-yemek) ne 
gibi değişiklikler olduğu incelenmiş ve katılımcıların %50’si çocuklarının uyku ve 
yemek düzenlerinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken diğer %50’lik kısımda 
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değişiklik olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır. Livari ve arkadaşlarının (2020) 
araştırmaları incelendiğinde ise çocukların rutinlerinin değiştiği, uyku ve yemek 
düzenlerinin bozulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine başka benzer bir araştırma da 
görülmektedir ki; çocuklar sabah uyanmada ve akşam uyku saatlerinde gecikmeler ve 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar (Şenol ve Can Yaşar, 2020). Mengi ve Alpdoğan 
(2020) araştırmalarında çocukların düzenlerinin bozulduğu ve bunun yanı sıra problem 
davranışlarının arttığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Yapılan bu araştırmanın bir diğer maddesi incelendiğinde katılımcılara 
çocuklarının kullandıkları elektronik ortamlara müdahale edip etmedikleri sorulmuştur. 
Sonuçlar göstermektedir ki ailelerin %70,5’lik kısmı gerek elektronik ortamla geçirilen 
süreye gerekse elektronik içeriklere müdahale etmektedirler. Çocuklar sadece ailelerin 
belirlediği sürede ve onların belirlediği içerikleri kullanarak elektronik ortamlarda vakit 
geçirebilmektedirler.  

Özel gereksinimli çocukların sosyal yaşamlarının nasıl etkilendiğinin incelendiği 
kısımda ise katılımcıların yarısından fazlası (%55) çocuklarında herhangi bir değişiklik 
gözlemlemediklerini belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalara bakıldığında, bu olumsuz 
durumu kavrayıp çözüm odaklı yaklaşan ailelerin çocuklarının mevcut sosyal 
yaşamlarının etkilenmediği belirlenmiştir (Frederick, Raabe, Rogers ve ark.,2020). 
Bunun yanı sıra çocukların okula gidememeleri, park ve oyun alanı gibi mekânlara 
gitmelerinin sınırlandırılmasının onların sosyal çevreleriyle olan iletişimlerinin olumsuz 
etkilenmesine yol açtığını destekleyen araştırmalara da literatürde rastlanmaktadır 
(Glassy & Tandon, 2020). Bu da mevcut araştırma ile benzer olmayan başka bir 
araştırmadır. 

Tüm bunların yanı sıra araştırmada katılımcı velilerin uzaktan eğitimlerde bir 
veli olarak yaşadıkları da incelenmiştir. Katılımcıların %65’lik kısmında yaşadıkları 
zorlukların özellikle teknik sorunlar olduğu görülmektedir. İnternet paketlerinin 
yetersizliği, bağlantı sorunları ve teknolojik aletlerin kullanımında yaşanan zorluklar bu 
sorunların başında yer almaktadır. Uzaktan eğitimin aileler için de çok yeni olduğu, 
onların da bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştıkları doğal bir sonuçtur (Bozkurt, 2020). 
Özellikle özel gereksinimli çocuk aileleri söz konusu olduğunda ailelerde yaşanan 
sorunların çocukların motivasyonlarının sağlanamaması ve problem davranışların 
kontrolden çıkması ağırlıklı olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur (Fronapfel & 
Demchak, 2020).  
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Bir diğer madde olan uzaktan eğitimin ne tür yararlar sağladığını içeren veriler 
incelendiğinde katılımcıların %65’i çocuklarının ders konularını tekrar ettikleri ve 
ekrandan bile olsa öğretmen ve arkadaşlarını görmenin onların sosyalleşme ve 
motivasyonuna katkı sağladığı için uzaktan eğitimi faydalı bulmuşlardır. Bu konuda 
yapılan araştırma verilerine bakıldığında ise evde uzaktan eğitimin tekrar ve yeni 
öğrenmelere katkı sağladığının desteklendiği araştırmalara rastlanmıştır (Şenol ve Can 
Yaşar, 2020). Çetin ve Ercan, (2021) yapmış olduğu çalışmada da pandemi sürecinde 
ailelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdikleri ev içi rutinlerin öğretilmesinde daha 
fazla katkı sağladıkları ve öğretmenlerle etkileşimlerinin artmasının ailelerin çocuğa 
yardım etme ile ilgili kendilerini geliştirmesi yönünde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmada ele alınan son içerik ise velilerin uzaktan eğitim süreci dışında 
herhangi bir destek alıp almadıklarıdır. Burada katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
(%65) uzaktan eğitimin yanı sıra başka eğitim destekleri aldıklarını açıklamışlardır. 
Bunların başında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden aldıkları destekler yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra özel ders/öğretmen desteği alan katılımcı cevapları da 
mevcuttur. Ayrıca ek materyal ve online aplikasyonlar ile de desteklemeler yapılmıştır. 
Şenol ve Can Yaşar (2020) araştırması incelendiğinde de benzer sonuçlar görülür. 
Burada da velilerin eğitici materyal ve internet verileri ile çocuklarının uzaktan 
eğitimlerini destekledikleri görülmüştür. Yine bu da her iki araştırma sonuçlarının 
birbirini desteklediğini ortaya koymaktadır. 

Bu araştırma bağlamında pandemi sebebiyle verilen uzaktan eğitim 
hizmetlerinden özel gereksinimli çocukların ne düzeyde etkilendikleri veliler 
aracılığıyla incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında ise özel gereksinimli öğrencilerin bu 
süreçten gerek akademik gerekse sosyal olarak olumsuz etkilendikleri görülmektedir. 
İleriki yıllarda bu olumsuzlukların getirdiği sorunların telafisi ise her geçen gün daha da 
zorlaşmaktadır. Gerek davranış problemleri gerek uyum sorunları sonraki yaşamlarını 
olumsuz etkileyecektir. Özellikle orta ağır yetersizliği olan grubun etkilenme 
seviyesinin daha fazla olacağı düşünülürse bu popülasyona yönelik çalışmaların 
derinleşmesi faydalı olacaktır. Bu olumsuzlukların giderilmesi içinse velilerin 
edindikleri bu yeni eğitsel kimlikleri bir an önce kabullenip eğitimdeki rollerinin 
arttırılması gerekmektedir. Özellikle velilere yönelik teknoloji kullanımının etkililiğinin 
yükseltilmesi önem arz etmektedir. Son olarak ise uzaktan eğitim için gerekli altyapı 
ağının ivedi olarak genişletilmesi ve eksiklerin tespit edilerek giderilmesi gerektiği de 
göz önüne alınmalıdır. Aksi takdirde bugün yaşanan sıkıntıların özel gereksinimli 
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bireylerin ileriki yaşamlarında toplum içerisinde çözülemez sosyal problemlere ve uyum 
sorunlarına sebep olacağı düşünülmektedir. Özel eğitimin en temel ve biricik amacı olan 
“içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve kendi kendine yetebilen bireyler 
yetiştirmek” olgusu, bu olumsuz durumun çözümünün ne derece önemli olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Bu doğrultuda eğitsel açıdan şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Hazırlanan eğitsel içerikler öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bireysel özelliklerine 
uygun hâle getirilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

2. Eğitimin aksamasına sebep olan teknolojik altyapı eksiklikleri giderilmelidir. 

3. Özellikle öğrenci velilerinin teknolojik destek eğitimlerine tabi tutulması 
gereklidir.  

4. Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra problem davranış ve motivasyon 
eksikliklerine yönelik öğretmen ve veli iş birliğine dayalı etkinlikler ve sağaltım 
planları oluşturulmalıdır.  

Bunun yanı sıra ileri uygulamalara yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrenciler arasındaki 
pandemiden etkilenme alanları incelenmelidir. 

2. Özel gereksinimli bireylerin yetersizlik türlerine göre uzaktan eğitimin olumlu 
ve olumsuz yönleri ele alınmalıdır. 
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Summary  

Distance education emerges as an education model where the teacher and learner 

do not have to be in the same environment, and lessons are conducted by e-mail or other 

technological means (İşman, 2011). Although distance education is seen as a very 

advantageous model since it can be performed at any time of the day and offers flexible 

time and space to individuals, this model also has disadvantages. These disadvantages 

can be listed as restricting students' socialization, being unable to reach disadvantaged 

students who cannot learn without assistance, and not being able to conduct practice 

lessons efficiently (Kaya, 2002). These negativities that occur in formal education come 

up with different problems in special education. It is known that students with special 

needs have both academic and cognitive problems as well as social and communicative 

problems. When looking at the complex process of special education, it is known that 

many problems arise even in face-to-face education in the classroom in the form of 

individual and group teaching, thus, it is inevitable to encounter problems in the 

distance education process. Therefore, this research aims to examine the level of being 

affected of students with special needs who receive distance education during the 

pandemic period, according to the views of the parents. For this purpose, the descriptive 

model is used in the research.  

The research was carried out in Konya and Iğdır provinces and was carried out 

with the participation of the parents of 20 students with special needs studying in 

official special education classrooms and schools. A semi-structured interview form is 

developed to be used in this study as well. The interviews were made by phone calls or 

e-mails due to the pandemic process. The interviews were completed in February, 

March, and April 2021. The research data were analyzed by content analysis method, 

one of the descriptive analyses.  

When the data collection tools used in the study were examined, it was seen that 

all parents answered all the questions. Each question used in the data collection tool was 

handled as a main theme, and the answers were prepared in a way to form sub-themes. 

Parents answered the question of “What do you think about the online content published 

in distance education during the pandemic process?” in three ways: They stated that it 

was beneficial for them to repeat the lessons, that the contents were insufficient, and 
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that they could not benefit from it because it was too high or too below the child's level. 

In addition, some of the parents stated that their children did not follow those content in 

any way and therefore they had no idea.  

In the question of “What methods do you use to motivate your child during the 

pandemic process?”, two groups were observed to possess positive and negative 

approaches in providing motivation. It was seen that while the parents with positive 

approaches stated that they tried to motivate their children verbally or with 

reinforcements, the other group with negative approaches tried to motivate their 

children in the form of deprivation or punishments.  

When the answers given by the parents to the questions of “Has your child's 

sleep-meal pattern changed since interaction with the electronic environment increased? 

If so, how did it change?” were examined, these questions were divided into those with 

and without changes in sleep and eating patterns. In the data explaining that the sleep 

pattern was disturbed, it was observed that the answers that children stayed up late in 

the evening and therefore had difficulty in waking up in the morning were 

predominantly given.  

According to the answers given by the parents to the questions of ”Do you 

interfere with the electronic media your child uses? What kind of interventions do you 

take?” it was observed that there were two groups that can and cannot interfere with 

electronic media. The installation of programs that prohibit access to unwanted sites 

was what was mostly implemented by the parents who can interfere. In addition, we 

encountered a group that provides control with a certain time and content permission.  

According to the answers given by the parents to the question of “What kind of 

changes did you observe in your child's relationship with you and the social 

environment after interactions with the electronic environment?” most of the students' 

relationship with the family and social environment did not change, while there were 

also parents who observed changes in their children due to the current conditions. When 

looking at the answers of the latter group, it was seen that their children experienced a 

state of languishment and silence, constantly staying in their room and playing games 

on the phone or computer and becoming aggressive.  
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According to the answers given to the question of “How did your child benefit 

from online special education?”, there were parents who did not find online special 

education services useful. In addition, parents who benefited from the online special 

education that students received, came up with opinions that it provided lesson 

repetition, new acquisitions, and socialization.  

The answers of the parents to the questions of “Have you received any support 

other than online education for your child's education during the pandemic process? 

What are these supports?” were collected under two headings: those who received 

support and those who did not. The group that received support was divided into 

material acquisition and application installation, private course support, and 

rehabilitation center support. Those who did not receive any support stated that they 

only benefited from the online special education service provided by their classroom 

teachers and that they did not receive any other support.  

In this direction, the following suggestions can be made in terms of education: 

-  The educational contents prepared can be rearranged to suit the 

needs and individual characteristics of the students. 

- Technological infrastructure deficiencies that cause disruption of 

education can be eliminated. 

- The differences and relationships between students with normal 

development and students with special needs affected by the pandemic can be 

examined. 

 

 

 



Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Öz Yetkinlikleri 
İle İkincil Travmatik Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

148

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK 
DANIŞMA ÖZ YETKİNLİKLERİ İLE İKİNCİL 

TRAVMATİK STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Bilge BAĞCI1, Ahmet UĞUR2, Esra ÇALIK3, İsmail B. UZUN4, 

İbrahim H. BAŞIBEYAZ5

1 Psikolojik Danışman, Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye, bilgebagci@win-

dowslive.com,  ORCID: 0000-0002-0254-5288 
2 Psikolojik Danışman, Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye,  ahmettugur07@

gmail.com, ORCID: 0000-0002-1895-3200 
3 Psikolojik Danışman, Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye,  essem582014@

gmail.com,   ORCID: 0000-0002-9119-4634
4 Araştırma Görevlisi, Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, 

Nevşehir, Türkiye, berat.uzun@kapadokya.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-0095-0738
5 Müdür Yardımcısı, Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye,  basibeyazibrahim@

gmail.com,   ORCID: 0000-0001-8222-024X

Geliş Tarihi: 14/06/2021      Kabul Tarihi: 26/07/2021

Öz: Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç devlet okullarında çalışan psikolojik danış-

manların psikolojik danışma öz yetkinlikleri ile ikincil travmatik stresleri arasındaki ilişkileri 

ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, kartopu ve kolay örnekleme yöntemi ile çevrimiçi 

ortamlarda hazırlanmış formları dolduran 219 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır. Araş-

tırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Katılımcı Bilgi Formu”, “Psikolojik Danışma 

Öz Yeterlik Ölçeği” ve “İkincil Travmatik Stres Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma ve-

rilerinin analizinde “Pearson Korelasyon Analizi”, bağımsız örneklemler için kullanılan “t Testi” 
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ve “Kruskal Wallis Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde okul psikolojik 

danışmanlarının ikincil travmatik stres puanları, psikolojik danışma öz yeterliğinin toplam puanı 

ve onun üç alt boyutu olan “oturum yönetmeye ilişkin öz yeterlik”, “yardım becerileri öz yeter-

liği”, “psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yeterlik” ile negatif yönlü anlamlı 

ilişkilere sahiptir. Ayrıca psikolojik danışma öz yeterliği ve alt boyutları cinsiyet, hizmet yılı ve 

psikolojik danışma uygulaması yaparken danışmanların kendilerini yakın hissettikleri psikolojik 

danışma kuramlarına göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Araştırma bulguları bu bağlamda tar-

tışılmış ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma öz yetkinliği, ikincil travma, psikolojik danışma.
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN 
COUNSELING SELF-EFFICACY AND SECONDARY 
TRAUMATIC STRESS OF SCHOOL COUNSELORS  

Abstract: The aim of this study is to reveal the relationships between school counselors’ 

counseling self-efficacy and secondary traumatic stress levels. The sample of the study consists 

of 219 school counselors who filled in the online forms that were sent to them. The research data 

were collected through the “participant information form” prepared by the researchers, the “ps-

ychological counseling self-efficacy scale” and the “secondary traumatic stress scale”. “Pearson 

product-moment correlation analysis”, “t-test” for independent samples and “Kruskal-Wallis test” 

were used in the analysis of the research data. When the findings of the study are examined, the 

secondary traumatic stress scores of school counselors, the total score of counseling self-effica-

cy and its three sub-dimensions, “helping skills self-efficacy”, “session management self-effica-

cy” and “self-efficacy regarding difficulties in the counseling process” have negative significant 

relationships. In addition, significant differences were observed in counseling self-efficacy and 

sub-dimensions according to gender, years of service, and counseling theories that counselors 

felt close to while practicing counseling. The research findings were discussed in this context and 

suggestions were presented. 

Keywords: Counseling self-efficacy, secondary traumatic stress, counseling.
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Giriş 

Sosyal bilişsel kuram temelinde öz yetkinlik denildiğinde akla gelen isim, yaptığı 

çalışmalarla öne çıkan Bandura olmuştur (Taytaş ve Tanhan, 2021). Öz yetkinlik 

kavramı, Bandura (1977) tarafından bir insanın herhangi bir durum karşısında başarılı 

olabilmesi için yapılması gereken davranışları yapabilme gücüne ilişkin inançları 

şeklinde tanımlanmıştır. Öz yetkinlik bireylerin duygularını, düşüncelerini ve 

eylemlerini belirlemektedir (İşmen Gazioğlu ve Demir, 2020; Köksal, 2019; Yılmaz 

Bingöl, 2018). Kişilerin bir olayla karşılaştıklarında bu olay karşısında harcadıkları çaba 

miktarı ve bu çabayı sürdürme konusundaki motivasyonlarını etkileyen en önemli 

noktalardan biri kişilerin öz yetkinlikleridir (Bandura, 1997). Yüksek öz yetkinlik 

kişilerin hedeflerine ulaşması noktasında harekete geçirici olmaktadır (Pamukçu ve 

Demir, 2013; Sali Bilgiç, 2011; Tokyürekli, 2020). Psikolojik danışma öz yetkinliği bir 

psikolojik danışmanın, danışanları ile etkili bir şekilde psikolojik danışma 

yapabilmesine ilişkin tutum ve inançlarıdır (Larson ve Daniels, 1998; Lent, Hill ve 

Hoffman, 2003; Yayla ve İkiz, 2017). Psikolojik danışma öz yetkinliği psikolojik 

danışmanın sadece tek bir danışma sürecini değil, sonrasında yapacağı danışmalara 

yönelik algısıyla beraber danışanların isteklerinin karşılanmasındaki etkililiği de ifade 

eder (Aksoy ve Diken, 2009). Yüksek öz yetkinliğe sahip olma sonucunda da etkili bir 

psikolojik danışma süreci ortaya çıkar (Tokyürekli, 2020). Psikolojik danışma sürecinde 

psikolojik danışmanın öz yetkinliği etkili bir psikolojik danışma sürecinin odağı olarak 

görülmektedir (Hill vd., 2008; Sharpley ve Ridgeway, 1993).  

Bireyler yaşamda pek çok engel, güçlük, başarısızlık ve hayal kırıklıklarıyla 

karşılaşabilmektedir. Güçlü öz yetkinliğe sahip ve yetenekleri konusunda kendilerine 

güvenen kişiler herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında bu yaşantıyı kendilerini 

geliştirici ve tecrübe kazanabilecekleri durumlar olarak görürler (Bandura, 1989; 

Yılmaz Bingöl, 2018). Kişilerin kontrolleri kendi ellerindedir ve yaşadıkları olumsuz 

durumlardan sonra hızlıca toparlanma yeterliklerine sahiptirler. Bunun sonucunda da 

stres durumlarına daha kolay uyum sağlayabilirler (Bandura, 1994; akt. Yılmaz Bingöl, 

2018). Ayrıca öz yetkinlik konusunda yüksek bilince sahip kişilerin daha sabırlı 

davrandıkları, zorlu yaşantılarla mücadele, çatışma çözme ve sorunlarla baş etme 

konusunda daha fazla emek harcadıkları görülmüştür (Asarlı, 2012; Yüksel, Diken, 
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Aksoy ve Karaaslan, 2012). Kişiler hedeflerine ulaşabilmek için yeterli düzeyde bilgi, 

beceri ve donanıma sahip olabilirler. Ancak öz yetkinlik algıları düşük ise kendi 

performanslarına yönelik olumsuz algıları sonucunda yaptıkları bir iş karşısında çabuk 

vazgeçerek başarısızlık gösterebilirler (Satıcı, 2014; Yıldırım ve İlhan, 2010). Güçlü öz 

yetkinliğe sahip olmayan, kendi yeteneklerine güvenmeyen kişiler zorlu durumlar 

karşısında daha düşük çaba harcarlar ve başarısız olacaklarına dair inançları kuvvetlidir; 

hedeflerine ulaşmak konusundaki inançları ise zayıftır (Bandura, 1994; Köksal, 2019; 

Satıcı, 2014; Tokyürekli, 2020; Yılmaz Bingöl, 2018).  

Lent ve Hacket’e göre (1987) öz yetkinlik mesleki gelişim, mesleki doyum ve 

stres durumlarının azaltılmasında etkilidir. Özellikle bir çalışma ortamında kendisiyle 

ilgili öz yetkinliği düşük kişilerin mesleki hayatlarında ve yaşam doyumlarında da 

gerilemelerin olduğu görülmüştür (Ekşi, Ismuk ve Parlak, 2015). Bandura (1993) 

kişinin öz yetkinliğinin gelişmişliği ölçüsünde mesleki açıdan da bir o kadar kendini 

geliştirmeye açık ve hedeflerine ulaşmak konusunda mesleğinde daha başarılı olacağına 

dikkat çekmiştir. Danışanlarına daha iyi bir psikolojik danışma hizmeti sunmak için 

psikolojik danışmanların kendilerine ve mesleklerine yönelik öz yetkinlikleri çok 

önemlidir (Satıcı, 2014; Yam ve İlhan, 2016). Güçlü bir öz yetkinliğe sahip okul 

psikolojik danışmanı okulda yaşanılan bir kriz durumunda gerekli müdahaleyi yapmakta 

başarısız dahi olsa, sahip olduğu öz yetkinlik inancıyla birlikte kendine olan algısında 

herhangi bir olumsuzluk göstermez. Ancak öz yetkinlik algısı düşük olan okul 

psikolojik danışmanı böyle bir durumda kendini yetersiz hissedip farklı stres tepkileri 

gösterebilmektedir (Erkan, 2011). Psikolojik danışma öz yetkinliğine sahip psikolojik 

danışmanların, psikolojik danışma sürecini başlatma, sürdürme, bu süreçte danışman 

olarak gösterdikleri çaba ile birlikte etki güçleri, sahip oldukları öz yetkinlikleri 

sayesinde ortaya çıkmaktadır (İşmen Gazioğlu ve Demir, 2020; Larson, 1998). Yüksek 

öz yetkinliğe sahip psikolojik danışman, psikolojik danışma sürecinde yaşadığı kaygıyı 

kendini geliştirici bir durum olarak görerek bu süreçte kendini motive edebilmektedir 

(Demirel, 2013; Larson ve Daniels, 1998). Ayrıca öz yetkinliği daha fazla olan 

psikolojik danışmanlar danışma sürecine daha iyi hâkim olmakta ve karşılaştıkları zorlu 

danışanlara etkili bir şekilde danışma hizmeti sunmaktadırlar (Yam ve İlhan, 2016). 

Psikolojik danışma sürecinde hem psikolojik danışmanın hem de danışanın elde ettiği 

sonuçlar olumlu olmaktadır (Aydın, Odacı ve Kahveci, 2017). Psikolojik danışmanlar 
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bir engel durumunun üstesinden gelmeyi başardıkça daha da güçlenerek güçlü bir öz 

yetkinlik inancına sahip olacak ve kapasitelerine daha çok güveneceklerdir (Köksal, 

2019; Özteke, 2011).  

İkincil travmatik stres özellikle son zamanlardaki çalışmalarda öne çıkan bir 

kavram olmuştur. Travma yaşamış kişilerle doğrudan çalışan meslek gruplarının ikincil 

travmatik stres düzeyleri, araştırmalar ile birlikte belirlenmeye çalışılmıştır (Gündüz, 

2020). Travma mağduru danışanların anlattığı travmatik olayın detaylıca dinlenmesi, 

zihinde canlandırılması, bu yaşantıyla ilgili bilgi edinilmesi sonucunda duygu ve 

düşüncelerde birtakım değişiklikler meydana gelmesi ikincil travmatik stres olarak 

tanımlanmıştır (Birinci ve Erden, 2016; McCann ve Pearlman, 1990; Özkul ve Var, 

2018). Araştırmalarda, ikincil travmatik stres düzeyi ile ilgili pek çok değişkenin 

varlığına ve meslek çalışanlarının risk altında olduğuna dair çeşitli bulgular ortaya 

konulmuştur (Kahil ve Palabıyıkoğlu, 2018; Yanbolluoğlu, 2018). Yardım davranışında 

bulunan meslek gruplarından biri olan ve psikolojik danışma hizmeti veren psikolojik 

danışmanların ikincil travma yaşamaları ve yaşadıkları travmalardan etkilenme oranları 

yüksek olmaktadır (Gündüz, 2020). Travma mağduru danışanlar ile çalışan psikolojik 

danışmanlar zaman zaman kendi travmatik anılarını hatırlayabilmekte, kaçınma 

davranışları gösterebilmekte, iş hayatlarında da mesleki verimlilikleri azalabilmektedir 

(Özkul ve Var, 2018; Şahin, 2020). Travmaya maruz kalan bireyler ile ilişki kurulan 

mesleklerde, travmatik olaya tanık olan bireyler dolaylı olarak travmadan 

etkilenmektedirler (Gündüz, 2020; Gürdil ve Erden, 2014). Yaşanılan travma ile ilgili 

detaylı bilgiler öğrenildikçe ve bireyle empatik bir ilişki sonucunda ikincil travmatik 

stres zamanla, doğal olarak ortaya çıkmaktadır (Trippany, Kress ve Wilcoxon, 2004). 

Bu düşünceden hareketle psikolojik danışmanların öz yeterliğinin ikincil travmatik stres 

düzeyine etki edecek önemli bir faktör olduğu öne sürülebilir. İkincil travmatik stres, 

travmaya ve psikolojik danışmanların hem mesleki hem de kişisel özelliklerine bağlı 

olarak değişmektedir (Zara ve İçöz, 2015). Psikolojik danışmanların meslekleri gereği 

ikincil travmatik stres ile baş edebilmeleri için öz yetkinliklerini en yüksek düzeyde 

tutabilmeleri, yaptıkları işi kendilerini geliştiren bir güç olarak görmeleri, kendilerini 

değerlendirirken hedefledikleri başarılarını geliştirmeye ek olarak, bireysel gelişimlerine 

de önem vermeleri gerekmektedir (Kahil ve Palabıyıkoğlu, 2018). 
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Hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklarda okul psikolojik danışmanı öz yetkinliği 

ve ikincil travmatik stres konularında kısıtlı sayıda araştırma yapıldığı ve özellikle 

güncel tarihli araştırmaların sayıca az olduğu görülmüştür. Ayrıca literatürde öz 

yetkinlik ve ikincil travmatik stres kavramlarının birlikte ele alındığı çalışmalara 

rastlanamamıştır. Bu sebeple bu araştırmanın ele alınan değişkenlerle birlikte alan 

yazına önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın asıl amacı, Türkiye’de eğitim kurumlarında görev yapan okul 

psikolojik danışmanlarının, psikolojik danışma öz yetkinlikleri ve ikincil travmatik stres 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Buradan yola çıkılarak aşağıda yer alan 

sorulara yanıt aranmıştır: 

1. “Okullarda çalışan psikolojik danışmanların, psikolojik danışma öz 

yetkinlikleri ile ikincil travmatik stresleri arasında anlamlı düzeyde ilişkisi 

var mıdır?”  

2. “Okullarda çalışan psikolojik danışmanların, psikolojik danışma öz 

yetkinlikleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?”  

3. “Okullarda çalışan psikolojik danışmanların, psikolojik danışma öz yetkinliği 

puanları ne düzeydedir?”  

4. “Okullarda çalışan psikolojik danışmanların, psikolojik danışma öz yetkinliği 

puanları kendilerini yakın hissettikleri psikolojik danışma kuramına göre 

farklılaşmakta mıdır?”  

5. “Okullarda çalışan psikolojik danışmanların, psikolojik danışma öz yetkinliği 

hizmet yılına göre farklılaşmakta mıdır?” 

 
Yöntem 

 
Araştırmanın Modeli 

 Bu yapılan araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmakla birlikte toplanan 

bulguların özelliği bağlamında nicel bir durum taşımaktadır. İlişkisel tarama modeli 

çerçevesinde tasarlanan araştırmalar iki ve üstü değişken arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak amacıyla yapılan araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2013; Karasar, 2002).  
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Çalışma Grubu 

 Örneklemin belirlenmesinde kartopu ve kolay örnekleme yöntemleri kullanılarak 

veriler çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Online ortama aktarılan formların linki okul 

psikolojik danışmanlarına iletilmiştir ve gönüllü katılmayı kabul eden okul psikolojik 

danışmanları ölçek maddelerini yanıtlamıştır. Anketi gönüllü olarak yanıtlayanlar 

içinden, e- posta adresini de yazan katılımcılar arasından seçilen üç kişiye kitap hediye 

edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 234 okul psikolojik danışmanı oluşturmakla 

birlikte yapılan uç değer analizinde z puanı üçten büyük ve eksi üçten küçük olan 

verilen çıkarılmasıyla 15 kişiye ait yanıtlar analiz dışı bırakılmıştır. Kalan 219 okul 

psikolojik danışmanına ait verilerle analizler yapılmıştır. Türkiye’nin tüm coğrafi 

bölgelerinde hizmet veren katılımcıların yer aldığı demografik verilere Tablo 1.’de yer 

verilmiştir. 

Tablo 1 
Katılımcılara ait demografik veriler 
          Değişken (f=209) Frekans % 

Cinsiyet Erkek 74 33,8 
Kadın 145 66,2 

 
 

Kademe 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi 31 14,6 
Okul Öncesi 10 4,6 
İlkokul 50 22,8 

Ortaokul 86 39,3 
Lise 41 18,7 

 
Hizmet Yılı 

0-5 Sene 169 77,2 
6-10 Sene 34 15,5 
11-15 Sene 6 2,7 

16 Yıl ve Üstü 10 4,6 
Eğitim Durumu Lisans 197 90,0 

Lisansüstü 22 10,0 
 
 
 

Hizmet Verilen 
Bölge 

Marmara  19 8,7 
Doğu Anadolu  11 5,0 

Güneydoğu Anadolu  142 64,8 
Akdeniz 19 8,7 

Ege 6 2,7 
Karadeniz 16 7,3 
İç Anadolu 6 2,7 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan ve verdikleri yanıtların bilimsel 

niteliklere uygun olduğu belirlenen 219 okul psikolojik danışmanın 74’ü (%33,8) erkek, 

145’i (%66,2) kadındır. Buna ek olarak okul psikolojik danışmanlarının 31’i (%14,6) 

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde (RAM), 10’u (%4,6) okul öncesi kademesinde, 

50’si (%22,8) ilkokul kademesinde, 86’sı (%39,3) ortaokul kademesinde, 41’i (%18,7) 

lise kademesinde görev yapmaktadır. Okul psikolojik danışmanlarının 169’unun 

(%77,2) hizmet yılı 0-5 yıl iken, 34’ü (%15,5) 6-10 yıl, altısı (%2,7) 11-15 yıl, 10’u 

(%4,6) 16 yıl ve üstü süredir görev yapmaktadır. Öğrenim düzeylerine göre 

bakıldığında okul psikolojik danışmanlarının 197’si (%90) lisans mezunuyken, 22’si 

(%10) lisansüstü mezunudur. Araştırmaya Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinden 

katılımcılar dâhil olmuştur. Bu katılımcıların 142’si (%64,8) Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde, 11’i (%3,3) Doğu Anadolu’da, 19’u (%9,6) Marmara’da, 19’u (%9,6) 

Akdeniz’de, altısı (%2,4) Ege’de, 16’sı (%6,7) Karadeniz’de, altısı (%2,9) İç Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapmaktadır. 

 
Veri Toplama Araçları 

 Yapılan araştırmada araştırmayı yürütenler tarafından hazırlanan “Katılımcı 

Bilgi Formu”, “İkincil Travmatik Stres Ölçeği” ile “Psikolojik Danışma Öz Yeterlik 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

 Katılımcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan katılımcı bilgi 

formunda, katılımcılardan demografik verileri ve araştırmanın sorularını elde etmek 

amacıyla; cinsiyet, eğitim düzeyi, çalıştıkları kademe, hizmet yılı, çalıştıkları bölge, 

psikolojik danışma uygulaması yaparken kendilerini yakın hissettikleri psikolojik 

danışma kuramı bilgileri alınmıştır. 

 İkincil Travmatik Stres Ölçeği: Yıldırım, Kıdak ve Yurdabakan (2018) 

tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan İkincil Travmatik Stres Ölçeği üç alt boyuttan 

oluşmakla birlikte toplamda 17 maddedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi, üç faktörlü 

özgün yapı ile örtüşen uyum indeksleri vermiştir. Ölçekte yer alan 17 maddenin faktör 

yükleri 0,29-0,79 arasında değişmekle birlikte, t değerlerinin anlamlı olduğu 

görülmüştür. Ölçeğin geliştirilme aşamasında yapılan güvenirlik analizinde iç tutarlılık 

katsayısı 17 madde için 0,91 olarak bulunmuştur. Ek olarak kaçınma alt boyutunun iç 
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tutarlılık katsayısı α=0.78, uyarılma alt boyutunun α=0.82 ve duygusal ihlal alt 

boyutunun α=0,84 olarak bulunmuştur. Bu araştırma için yapılan güvenirlik analizinde 

ise iç tutarlılık katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur. 

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği: Lent, Hill ve Hoffman (2003)’in 

geliştirdiği, Pamukçu ve Demir (2013)’in Türkçe uyarlamasını yaptığı Psikolojik 

Danışma Öz Yeterlik Ölçeği 10’lu Likert tipi derecelendirmeye uygun olan 

maddelerden oluşan oturum yönetmeye (10 madde), yardım becerilerine (15 madde) ve 

psikolojik danışma sürecindeki zorluklara (16 madde) ilişkin üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeklerin isimlendirmesi de bu şekilde olmuştur. Ölçekteki toplam 

madde sayısı 41’dir. Ölçeğin geliştirilme aşamasındaki analizler, 470 rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık bölümü lisans son sınıf öğrencisinden elde edilen veriler 

üzerinden yapılmıştır. Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği, öz yeterlik kavramını 

ifade etse de irdelenen kavram öz yetkinlik olduğu için araştırmada öz yetkinlik olarak 

belirtilmiştir. Pamukçu ve Demir’in yaptığı iç tutarlılık analizlerinde Cronbach Alfa 

katsayıları “psikolojik danışma öz yeterlik” ölçeği için .98, “Oturum Yönetmeye İlişkin 

Öz Yeterlik” için .95, “Yardım Becerileri Öz Yeterliği” için .92, “Psikolojik Danışma 

Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz Yeterlik” için ise .95 olduğu görülmüştür. Bu 

araştırma için yapılan iç tutarlılık analizinde ise Oturum Yönetmeye İlişkin Öz Yeterlik 

için iç tutarlılık katsayısı .95, “Yardım Becerileri Öz Yeterliği” için iç tutarlılık 

katsayısı .88, “Psikolojik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz Yeterlik” için ise 

.92 olarak bulunmuştur. Psikolojik danışma öz yeterliğine ait 41 maddenin bu araştırma 

için güvenirliği ise .95 olarak hesaplanmıştır. 

 
Veri Toplama Süreci 

 Araştırmanın veri toplama sürecinden önce Kapadokya Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan 02/06/2021 tarih ve 29533901-204.01.07-12636 

sayılı etik kurul izni alınmıştır. Bununla birlikte araştırmada kullanılması planlanan 

ölçekleri geliştiren ve uyarlayan isimlerden gerekli kullanım izinleri alınmıştır. 

Araştırmada kullanılacak ölçekler elektronik form formatına getirilmiş ve ölçek 

formlarının bağlantısı okul psikolojik danışmanlarına ulaştırılmıştır. Beş gün boyunca 

form yanıtlarının toplanmasına devam edilmiş ve bu süre sonunda 234 okul psikolojik 

danışmanına ait yanıtlar elde edilmiştir.  
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Verilerin Analizi 

 Araştırmanın nitel verilerinin çözümlenmesi amacıyla Katılımcı Bilgi 

Formu’nda yer alan sorularda yüzdelikler ve frekanslar hesaplanmıştır. Araştırmanın 

nicel özellik taşıyan verileri SPSS.22 programı aracılığıyla hesaplanmıştır. Araştırma 

verileri analiz edilmeden önce verilere ilişkin dağılımların normal dağılım özelliği 

gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Normallik analizi yapılırken merkezî eğilim 

ölçüleri, basıklık ve çarpıklık katsayıları, histogram ve Kolmogrov Smirnov testi 

sonuçları incelenmiş ve çoklu bir bakış açısıyla normallik kararları verilmiştir. Bu 

analizlerin ardından parametrik dağılım özelliği gösteren verilerde parametrik testler 

kullanılmış, parametrik dağılım özelliği göstermeyen verilerde ise parametrik testlerin 

non-parametrik alternatifleri kullanılmıştır. Okul Psikolojik Danışmanlarının psikolojik 

danışma öz yetkinlikleri ile ikincil travmatik stres puanları arasındaki ilişki bu iki 

değişken de normal dağılım özelliği gösterdiği için “Pearson Korelasyon Analizi” ile 

psikolojik danışma öz yetkinliklerinin cinsiyete göre değişimi hem kadınların hem de 

erkeklerin dağılımları normal dağılım özelliği göstermesi nedeniyle “bağımsız 

örneklemler için kullanılan t testi” kullanılmıştır. Yakın hissedilen kuram ve hizmet yılı 

değişkenlerine ilişkin kategoriler normal dağılım özelliği göstermediği için “Kruskal 

Wallis Testi” kullanılmıştır. Bunlara ek olarak tanımlayıcı istatistikler de 

hesaplanmıştır. Değerlendirmede alınan anlamlılık üst sınırı p<0.05 olarak 

belirlenmiştir. 

 
Bulgular 

 Araştırmanın bu bölümünde okul psikolojik danışmanlarından, Psikolojik 

Danışma Öz Yeterlik Ölçeği, İkincil Travmatik Stres Ölçeği ve Katılımcı Bilgi Formu 

aracılığıyla toplanan verilere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın ilk sorusu 

“Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinlikleri ile ikincil 

travmatik stresleri arasında anlamlı düzeyde ilişki var mıdır?” ifadesidir. Bu ifadeye 

ilişkin yapılan Pearson korelasyon analizinin sonucunda ortaya çıkan bulgulara Tablo 

2’de yer verilmiştir.  
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Tablo 2 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Öz Yetkinlikleri ile İkincil 
Travmatik Stresleri Arasındaki İlişki 

p<.05*            
 

 Tablo 2 incelendiğinde, okul psikolojik danışmanlarının ikincil travmatik stres 

puanları ile psikolojik danışma öz yetkinliğinin toplam puanı ve tüm alt boyutlarında 

anlamlı korelasyonlar olduğu görülmüştür. Korelasyon değerleri negatif yönlü düşük ya 

da orta düzey büyüklüktedir. İkincil travmatik stres puanları düştükçe psikolojik 

danışma öz yetkinlik puanlarının yükseldiği, ikincil travmatik stres puanları yükseldikçe 

psikolojik danışma öz yetkinlik puanlarının düştüğü görülmüştür. 

 Araştırmanın ikinci sorusu “Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma 

öz yetkinlik puanları cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?” ifadesidir. 

Bu ifadeye ilişkin yapılan bağımsız örneklemler için kullanılan “t testi” analizine ait 

bulgulara Tablo 3’te yer verilmiştir. 

 
Tablo 3 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Öz Yetkinliklerinin Cinsiyete 
Göre Değişimi 

n=219 Cinsiyet n Ortalama Standart 
Sapma 

t p 

Psikolojik Danışma 
Öz Yetkinlik 

Erkek 74 273,08 41,52 -0,970 .333 
Kadın 145 278,54 38,29 

Yardım Becerileri Öz 
Yetkinlik 

Erkek 74 105,73 13,92 -2,371 .019 
Kadın 145 110,21 12,84 

Oturum Yönetmeye 
İlişkin Öz Yetkinlik 

Erkek 74 71,22 10,40 -1,951 .052 
Kadın 145 74,14 10,53 

Psikolojik Danışma 
Sürecindeki Zorluklara 
İlişkin Öz Yetkinlik 

Erkek 74 96,14 22,11 0,627 .531 
Kadın 145 94,20 21,32 

n=219 Psikolojik 
Danışma Öz 
Yetkinliği 

Yardım 
Becerileri 

Öz 
Yetkinliği 

Oturum 
Yönetmeye 
İlişkin Öz 
Yetkinlik 

Psikolojik Danışma 
Sürecindeki 

Zorluklara İlişkin 
Öz Yetkinlik 

İkincil Travmatik 
Stres 

r -0,312 -0,347 -0,210 -0,253 
p .000 .001 .002 .000 
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Elde edilen bulgulara göre okul psikolojik danışmanlarının yalnızca yardım 

becerileri öz yeterliliğine ait puanlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde (p<.05) 
farklılaştığı görülmüştür. Yardım becerileri bağlamında kadınların puanları erkeklerin 

puanlarından yüksek çıkmıştır. Psikolojik danışma öz yeterliği toplam puanı ve oturum 

yönetme ile psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yeterlik cinsiyete göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır. 

 Araştırmanın üçüncü sorusu “Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik 

danışma öz yetkinliği puanları ne düzeydedir?” ifadesidir. Bu ifadeye ilişkin en düşük 

ve en yüksek değerler, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ile basıklık ve 

çarpıklık katsayıları Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4 
“Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Öz Yetkinliği Puanları Ne 
Düzeydedir?” Sorusuna İlişkin Bulgular 

n=219 En Düşük 
ve En 

Yüksek 

Ortalama Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık 

Psikolojik Danışma Öz 
Yetkinlik 

 174±369 276,70 39,40 -,262 -,080 

Yardım Becerileri Öz 
Yetkinlik 

75±135 108,69 13,36 -,258 -,381 

Oturum Yönetmeye İlişkin 
Öz Yetkinlik 

41±90 73,15 10,55 -,628 ,075 

Psikolojik Danışma 
Sürecindeki Zorluklara 
İlişkin Öz Yetkinlik 

 34±144   94,85 21,55 -,240 -,085 

 

 Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinliklerine ait 

puanlarının ne düzeyde olduğunu ortaya koymak amacıyla en düşük ve en yüksek 

değerler, aritmetik ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık katsayılarına ilişkin 

hesaplamalar yapılmıştır. Ölçeğin tamamından elde edilebilecek en yüksek puan 369 

iken en düşük puan 0’dır. Buna göre okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma 

öz yetkinliği puanları 174 ile 369 puan arasında değişmekte olup aritmetik ortalaması 

276,70 olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık katsayısı incelendiğinde psikolojik danışma öz 

yetkinliği toplam puanı ile diğer alt boyutların hepsinde dağılımın sola çarpık olduğu 

görülmüştür. Basıklık katsayıları incelendiğinde oturum yönetmeye ilişkin öz yetkinlik 
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puanlarına ait dağılım bir miktar sivri iken, psikolojik danışma öz yetkinlik toplam 

puanı, yardım becerileri öz yetkinlik ve psikolojik danışma sürecindeki zorluklara 

ilişkin öz yetkinlik puanları bir miktar basık özellik göstermektedir. Analizlere ilişkin 

daha detaylı bulgular Tablo 4’te verilmektedir. 

 Araştırmanın dördüncü sorusu “Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik 

danışma öz yetkinlikleri psikolojik danışma uygulaması yaparken kendilerini yakın 

hissettikleri psikolojik danışma kuramına göre farklılaşmakta mıdır?” ifadesidir. Okul 

psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma uygulaması yaparken kendilerini yakın 

hissettikleri kuramlar altı kategoride gruplanmıştır. Psikolojik danışma öz yetkinliği 

puanlarının sıra ortalaması altı farklı psikolojik danışma kuramına göre farklılaşma 

durumları, yapılan “Khruskal Wallis H testi” ile analiz edilmiştir. Bu analize ait 

bulgulara Tablo 5’te yer verilmiştir. 

 
Tablo 5 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Öz Yetkinliği Puanlarının 
Kendilerini Yakın Hissettikleri Psikolojik Danışma Kuramına Göre Değişimine İlişkin 
Sonuçlar 

n=219 Hizmet Yılı n Sıra 
Ortalaması 

Medyan  χ2 p 

 
Psikolojik 

Danışma Öz 
Yetkinliği 

Hümanist Yaklaşımlar 47 101,38 277  
15,003 

 
.010 Gestalt 14 95,93 268 

Varoluşçu Yaklaşımlar 11 170,36 310 
Bilişsel Yaklaşımlar 82 102,86 275 

Çözüm Odaklı Yaklaşım 54 113,91 282 
Psikanalitik Yaklaşım 11 138,41 299 

 
Yardım 

Becerileri Öz 
Yetkinliği 

Hümanist Yaklaşımlar 47 101,48 108  
7,013 

 
.220 Gestalt 14 110,71 112,5 

Varoluşçu Yaklaşımlar 11 138,73 117 
Bilişsel Yaklaşımlar 82 103,56 109 

Çözüm Odaklı Yaklaşım 54 114,70 112 
Psikanalitik Yaklaşım 11 141,68 121 

 
Oturum 

Yönetmeye 
İlişkin Öz 

Hümanist Yaklaşımlar 47 107,21 74  
9,546 

 
.089 Gestalt 14 109,96 75 

Varoluşçu Yaklaşımlar 11 163,64 80 
Bilişsel Yaklaşımlar 82 101,79 74 
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 Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinliklerinin, 

psikolojik danışma uygulaması yaparken kendilerini yakın hissettikleri psikolojik 

danışma kuramına göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla Khruskal Wallis 

testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda “psikolojik danışma öz yetkinliği” toplam 

puanı sıra ortalamaları (χ2=15,003, p=.010) ile “psikolojik danışma sürecindeki 

zorluklara ilişkin öz yetkinlik” (χ2=15,226, p=.009) alt boyutuna ait puanların sıra 

ortalamalarında anlamlı farklılık görülmüştür. Buna göre psikolojik danışma öz 

yetkinlik toplam puanı bağlamında en yüksek sıra ortalaması Varoluşçu yaklaşımı 

(170,36) kendine yakın hisseden psikolojik danışmanlara ait iken en düşük öz yetkinlik 

sıra ortalaması Gestalt (95,93) yaklaşımını kendine yakın hisseden psikolojik 

danışmanlara aittir. Aynı şekilde “psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz 

yetkinlik” alt boyutunda da en yüksek sıra ortalaması Varoluşçu yaklaşımı (170,95) 

kendine yakın hisseden psikolojik danışmanlara ait iken en düşük öz yetkinlik sıra 

ortalaması Gestalt (87,75) yaklaşımını kendine yakın hisseden psikolojik danışmanlara 

aittir. 

 Araştırmanın beşinci sorusu: “Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik 

danışma öz yetkinliği puanları hizmet yılına göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta 

mıdır?” ifadesidir. Bu ifadeye ilişkin bulguları ortaya koymak amacıyla Kruskal Wallis 

testi yapılmıştır. Teste ait bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir. 

 

 

 

 

Yetkinlik Çözüm Odaklı Yaklaşım 54 112,98 74,5 
Psikanalitik Yaklaşım 11 114,86 76 

Psikolojik 
Danışma 

Sürecindeki 
Zorluklara 
İlişkin Öz 
Yetkinlik 

Hümanist Yaklaşımlar 47 103,28 96  
15,226 

 
.009 

Gestalt 14 87,75 84,5 
Varoluşçu Yaklaşımlar 11 170,95 111 

Bilişsel Yaklaşımlar 82 103,88 96 
Çözüm Odaklı Yaklaşım 54 113,16 92,5 

Psikanalitik Yaklaşım 11 136,23 107 
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Tablo 6 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Öz Yetkinliklerinin Hizmet Yılına 
Göre Değişimine İlişkin Sonuçlar 

 Hizmet Yılı n Sıra 
Ortalaması 

Medyan  χ2 p 

Psikolojik Danışma 
Öz Yetkinliği 

0-5 Sene 169 105,36 278  
6,677 

 
.035 6-10 Sene 34 115,60 285,5 

11 Sene ve Üstü 16 147,16 302 
Yardım Becerileri Öz 

Yetkinliği 
0-5 Sene 169 106,49 109  

6,793 
 

.033 6-10 Sene 34 108,78 109,5 
11 Sene ve Üstü 16 149,63 116 

Oturum Yönetmeye 
İlişkin Öz Yetkinliği 

0-5 Sene 169 107,73 75  
2,836 

 
.242 6-10 Sene 34 109,24 73 

11 Sene ve Üstü 16 135,69 75,5 
Psikolojik Danışma 

Sürecindeki 
Zorluklara İlişkin Öz 

Yetkinlik 

0-5 Sene 169 104,35 93  
7,443 

 
.024 6-10 Sene 34 121,44 97,5 

11 Sene ve Üstü 16 145,38 109 

 
 Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinliklerinin hizmet 

yılına göre değişimini ortaya koymak amacıyla Kruskal Wallis testi hesaplanmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda psikolojik danışma öz yetkinliği toplam puanına ait sıra 

ortalamaları (χ2=6,677, p=.035), yardım becerileri öz yetkinliği (χ2=6,793, p=.033), sıra 

ortalamaları ve psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yetkinlik (χ2=7,443, 

p=.024), sıra ortalamaları hizmet yılına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Tablo 

6’da görüldüğü gibi psikolojik danışma öz yetkinliği sıra ortalaması ile yardım 

becerileri öz yetkinliği ve psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yetkinlik 

alt boyutlarının sıra ortalamaları hizmet yılı arttıkça anlamlı düzeyde artmaktadır. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinlik ve 

psikolojik danışma öz yetkinlik alt boyutları ile ikincil travmatik stres düzeyleri 

arasındaki ilişki incelenerek sonuçlara ulaşılmış ve ileride yapılacak araştırmalar için 

öneriler sunulmuştur. 
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Araştırmanın birinci sorusu okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma 

öz yetkinlikleri ile ikincil travmaları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. İkincil travmatik stres, yardım çalışanlarında rastlanan, başka bir 

bireyin karşı karşıya kaldığı travmatik olay hakkında bilgi edinmesiyle duygu ve 

düşüncelerde kendini gösterir. Travmatik olaya maruz kalan bireye yardım etme isteği, 

sempati duyma, şefkat gösterme şeklinde görülebilir. (Birinci ve Erden, 2016; Figley, 

1995; McCann ve Pearlman, 1990; Özkul ve Var, 2018). Türkiye’de çoğunlukla eğitim 

sektöründe kendilerine yer bulan psikolojik danışmanlar aldıkları eğitimin çerçevesinde 

sundukları ruh sağlığı hizmeti aracılığıyla öğrencilerin travmatik yaşantılarıyla 

karşılaşan meslek gruplarının başında gelmektedir. Bu nedenle karşısındakinin 

travmasını görerek veya işiterek yaşanılan travma biçimi olan ikincil travma konusunda 

risk grubundaki bir meslek grubudur. Araştırma verilerinin özellikle pandemi sürecinde 

toplandığı düşünüldüğünde insanların maske takmak zorunda olduğu, sokağa çıkma 

kısıtlamalarının uygulandığı, hastalıktan ağır düzeyde etkilenen insanların haftalarca 

yoğun bakımda kaldığı, kiminin yaşamını kaybettiği bir dönem düşünüldüğünde travma 

yaşama konusunda oldukça belirgin bir dönemde bulunulduğu söylenebilir. Bu nedenle 

araştırma sürecinin pandemi etkisi devam ederken yürütüldüğü ve travma yaşamaya 

meyilli bir ortamda verilerin toplandığı unutulmamalıdır. 

Araştırma sonucuna göre “okul psikolojik danışmanlarının ikincil travmatik stres 

ölçeği” puanları ile psikolojik danışma öz yetkinlik toplam puanı ve tüm alt 

boyutlarında negatif yönlü anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Eğitsel olarak donanımını 

yetersiz hisseden uzmanlarda travmatik olaylarla çalışırken kendini yetersiz hissetme, 

kaygı, kaçınma gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir (Zara ve İçöz, 2015).  Ancak her 

travmatik durum yaşayan kişiyle karşı karşıya kalan uzmanlar da aynı tepkiyi, duyguyu 

göstermeyebilir (Palabıyıkoğlu ve Cesur, 2013). Nitekim bu araştırma sonucunda da 

ikincil travmatik stresi daha az yaşayan psikolojik danışmanların öz yetkinlik 

puanlarının yüksek çıktığı görülmüştür. Aynı şekilde bu iki değişkenin arasındaki 

negatif yönlü anlamlı ilişkiden yola çıkarsak öz yetkinliği yüksek psikolojik 

danışmanların, danışanlarının travmatik yaşantılarından daha az etkilendikleri 

görülmektedir. Alt boyutlar bağlamında değerlendirildiğinde yardım becerileri 

bağlamında orta düzeyde ilişki görülmüştür. Oturum yönetmeye ilişkin öz yetkinlik ile 

psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yetkinlikte de düşük düzeyde 
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anlamlı ilişki görülmüştür. Yardım becerileri alt boyutunun içeriğinde daha çok içerik 

yansıtma, yorumlama, dikkati danışana verme gibi temel düzeyde psikolojik danışma 

becerileri olduğundan bu konularda daha yeterli psikolojik danışmanların vereceği 

tepkiler psikoterapi ilkelerine daha uygun olabileceğinden travma yaşamış danışana 

daha profesyonel yaklaşarak kendisini bu anlamda koruyabilir. 

Araştırmanın ikinci sorusunun “Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik 

danışma öz yetkinlik puanları cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?” 

Cevabı şudur: Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinliği alt 

boyutlarından yalnızca yardım becerileri öz yetkinliklerine ait puanlarda cinsiyete göre 

anlamlı düzeyde farklılaşma görülmüştür. Kadınların yardım becerileri öz yetkinlik 

puanları erkeklerin yardım becerileri öz yetkinlik puanlarına göre daha fazla çıkmıştır. 

Bu sonuç yardım becerileri noktasında kadınların daha yetkin olduğunu gösterse de 

literatürde bu sonuçla uyuşmayan çalışmalara da rastlanmıştır. Aydın, Odacı ve Kahveci 

(2017) psikolojik danışmanlara yönelik yaptığı araştırmada cinsiyete göre hiçbir alt 

boyutta ve toplam puanda farka ulaşmamıştır. Danışma süreci ile ilgili zorlukları ifade 

eden alt boyutun cinsiyete göre farklılaşmaması da önemli bir sonuç ortaya 

çıkarmaktadır. Çünkü toplumun istisna olarak nitelendirilebilecek kesimleri ile çalışma 

noktasında herhangi bir cinsiyetin belirleyici olmaması kadınlar ve erkeklerin bu 

konuda ayrışmadığını göstermektedir. Aynı şekilde oturum yönetme ile ilgili becerileri 

ifade eden alt boyutta da kadınlar ve erkeklere ait puanlar yakınlık göstermektedir. 

Araştırma bulgularına göre danışmanların öz yetkinlik puanları sola çarpık bir dağılım 

ile yüksek puanlarda yığılma görülmüştür. Özellikle oturum yönetmeye ilişkin öz 

yetkinlik negatif çarpıklık gösterdiği için okul psikolojik danışmanlarının kendilerini 

oturum yönetme konusunda diğer alt boyutlara göre daha donanımlı gördükleri 

söylenebilir. 

“Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinliklerinin 

psikolojik danışma uygulaması yaparken kendilerini yakın hissettikleri psikolojik 

danışma kuramına göre farklılaşmakta mıdır?” araştırma sorusunun cevabı, araştırma 

sonucuna göre okul psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz yetkinliklerinin, 

psikolojik danışma uygulaması yaparken kendilerini yakın hissettikleri psikolojik 

danışma kuramına göre psikolojik danışma öz yetkinliği toplam puanı sıra ortalamaları 
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ile psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yetkinlik alt boyutuna ait 

puanların sıra ortalamalarında anlamlı farklılık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Alt 

boyutların her ikisinde de en yüksek sıra ortalaması varoluşçu yaklaşıma aitken en 

düşük sıra ortalamaları ise Gestalt yaklaşımını kendine yakın gören psikolojik 

danışmanlara aittir. Bu sonuç öz yetkinlik kavramına ait bir bakış açısı sunsa da daha 

geniş örneklemlerle tekrarlanmasında fayda vardır. Ayrıca kendini yakın hissettiği 

psikolojik danışma yaklaşımı yerine o yaklaşım konusunda uzmanlaşan psikolojik 

danışmanlarla araştırma yapılmasında fayda vardır. Öz yetkinliğin, psikolojik danışma 

kuramlarına göre değişimine ait herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 

herhangi bir kıyas yapmak mümkün değildir. 

“Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz yetkinlik puanları 

hizmet yılına göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?” araştırma sorusunun cevabı, 

araştırma sonucuna göre okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma öz 

yetkinlik sıra ortalaması ile yardım becerileri öz yetkinlik ve psikolojik danışma 

sürecindeki zorluklara ilişkin öz yetkinlik alt boyutlarının sıra ortalamalarının hizmet 

yılı arttıkça anlamlı düzeyde arttığını ortaya çıkarmıştır. Psikolojik danışma alanında 

tecrübeye sahip olmak öz yetkinliğe de aynı zamanda olumlu etki sağlayacaktır. 

Psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz yetkinlikte psikolojik 

danışmanların zor veya toplumda nispeten az karşılaşılan danışan tipleriyle çalışma 

yeterliği ölçülmektedir. Meslekte daha deneyimli psikolojik danışmanların bu 

danışanlarla çalışma noktasında becerilerinin daha yüksek olması beklenen bir 

durumdur. Yine benzer şekilde deneyimli psikolojik danışmanların yardım becerilerine 

ilişkin konularda daha yetkin olması da önemli bir bulgudur. Literatürde bu sonuçla 

uyumlu sonuçlara rastlamak mümkündür (Aydın, Odacı ve Kahveci, 2017). Ancak öz 

yetkinliğin hizmet yılına göre değişmediğini ortaya koyan bulgular da bulunmaktadır 

(Yayla ve İkiz, 2017). 

Yardım faaliyetlerinde çalışanların yaptıkları çalışmalar sonucunda travmalardan 

etkilenme seviyelerini düşürebilmek için farklı tutum içerisinde olunmalı ve psikolojik 

danışmanlara yönelik önleyici çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Psikolojik danışmanların 

çalıştığı okullarda da düzenlemeler yapılarak ikincil travma durumuyla ilgili psikolojik 

danışmana yönelik çalışmalar yapılabilir, süpervizyon verilebilir. Çünkü özellikle Doğu 

Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mesleğini yapan psikolojik danışmanlar 
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yeri geldiğinde mülteci kökenli öğrencilerin travmalarıyla, terörden dolayı mağdur 

olmuş ailelerin öyküleriyle, çocuk gelinlerle, okutulmayan ve zorla okuldan alınan kız 

çocukların yaşadıkları travmalarla karşılaştıkları için ikincil travma yaşama ihtimalleri 

daha yüksektir. Bu nedenle bu bölgede çalışan okul psikolojik danışmanlarının 

psikolojik öz bakımlarına yönelik çalışmalara ağırlık verilebilir. Ayrıca çalışılan coğrafi 

bölgeye göre psikolojik danışmanların ikincil travma düzeyleri incelenebilir. Bu 

araştırmada katılımcılardan bölge bilgisi istenmiş ancak bölgelere ait sayılar dengeli ve 

yeterli düzeyde olmadığı için coğrafi bölge değişkeni analiz dışı bırakılmıştır Farklı 

çalışmalarda bu durum araştırılabilir.  

Okul psikolojik danışmanlarının kendilerine yakın hissettikleri psikolojik 

danışma ekolü yerine o alanda uzmanlaşmış psikolojik danışmanlardan veri toplanıp öz 

yetkinliğin uzmanlaşma kriterine göre incelenmesi daha sağlıklı sonuç verecektir. 

Psikolojik danışmanların mesleki gelişimine yönelik yapılan çalışmalar ile psikolojik 

danışmanın psikolojik iyi oluşuna katkı sağlayarak koruyucu çalışmalara yer verilmiş 

olur. Bu şekilde öz yetkinliği yükselen psikolojik danışmanlar ikincil travmatik stres 

yaşama noktasında daha az riskli hâle gelir. Millî Eğitim Bakanlığı'nın 

koordinatörlüğünde bakanlık tarafından belirlenmiş uzman kişiler liderliğinde ikincil 

travmatik strese çok fazla maruz kalan okul psikolojik danışmanlarından oluşan grupla 

psikolojik danışma oturumları planlanabilir. Planlanan bu grupla psikolojik danışma 

oturumlarında psikolojik danışmanların öz yetkinlikleri, yardım becerileri, oturum 

yönetmeye ilişkin becerileri, psikolojik danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz 

yetkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılabilir. Ayrıca okul psikolojik danışmanları 

okullarda karşılaştıkları vakaları paylaşarak fikir alışverişinde bulunur ve yalnız 

olmadıkları duygusunu yaşayabilirler. Okulda çalışan psikolojik danışmanlar farklı 

bölgelerde görev yaptıkları için karşılaştıkları travma durumları da farklı olabilmektedir. 

Bu sebeple görev yaptıkları bölgenin yaşam tarzı, kültürü, inançları hakkında yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olmaları ikincil travmatik stres ile başa çıkmalarında avantaj 

sağlayabilir.  

Her ne kadar farklı ruh sağlığı meslek gruplarının ikincil travmatik stresleri 

incelenmiş olsa da okulda çalışan psikolojik danışmanların ikincil travmatik stres 

düzeyleri ile ilgili yeterli araştırma sonuçlarına ulaşılamamıştır. Bu alanda daha 

kapsamlı nicel ve nitel daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Summary 

School counselors are professional staff who work in educational institutions in 
Turkey and provide mental health services to students. For this reason, school 
counselors directly witness the traumatic experiences of students. This indicates that 
they are at risk of experiencing secondary traumatic stress. Especially psychological 
counselors working in more disadvantaged areas are more exposed to the traumatic 
experiences of students. Secondary traumatic stress refers to the traumas that occur 
while observing those who experience the trauma, even if they do not experience it. 
This situation reveals the importance of examining secondary traumatic stresses of 
school counselors.  

Secondary traumatic stress scores of school counselors were measured with a 17-
item secondary traumatic stress scale. Counseling self-efficacy refers to the skills that 
counselors demonstrate while doing their job. The concept of counseling self-efficacy 
consists of three sub-dimensions: helping skills self-efficacy, session management self-
efficacy, and self-efficacy regarding difficulties in the counseling process. In the 
Counseling Self-Efficacy Scale, which measures the self-efficacy of psychological 
counselors, there are 41 items in a 10-likert structure that measure these sub-
dimensions. The aim of this study is to reveal the relationship between the secondary 
traumatic stress of school counselors and their counseling self-efficacy. In addition to 
these, changes in counseling self-efficacy according to gender and years of service were 
examined. In addition to the change in the self-efficacy scores of psychological 
counselors according to the theory they felt close to them during counseling was 
examined. T test and Kruskal Wallis test were used in the analysis of the data. These 
tests were decided after the normality analysis.  

The sample of the study consists of 219 school counselors working in public 
schools in Turkey. In addition, among the participants of this research, there are 
psychological counselors working in seven geographical regions of Turkey. Other data 
belonging to the research were collected through the participant information form 
created by the researchers. Research data were collected online.  

When the findings of the study were examined, negative significant relationships 
emerged between the school counselors' total psychological counseling self-efficacy 
score, helping skills self-efficacy, session management self-efficacy, self-efficacy 
regarding difficulties in the counseling process, and secondary traumatic stress scores. 
In other words, as the total score of psychological counseling self-efficacy and the 
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scores of its sub-dimensions increase, secondary traumatic stress scores decrease. This 
result shows that as school counselors experience secondary traumatic stress, their self-
efficacy may decrease or school counselors with low self-efficacy may tend to 
experience secondary traumatic stress.   

In addition, when the change in counseling self-efficacy scores of counselors 
according to gender was examined, a significant difference was observed in favor of 
women only in helping skills self-efficacy. The total score of counseling self-efficacy 
and the self-efficacy scores of session management and difficulties in the counseling 
process do not differ significantly according to gender. When the change in counseling 
self-efficacy was examined according to the theory that counselors felt close to 
themselves during counseling, the self-efficacy of the difficulties in the counseling 
process and the total score of counseling self-efficacy differed according to the 
counseling theory. In both, counselors who felt close to existential psychotherapy had 
higher self-efficacy. Psychological counselors who felt close to the Gestalt approach 
had low self-efficacy. There was no significant difference between the helping skills 
self-efficacy sub-dimension and the self-efficacy scores of session management. When 
the change in the counseling self-efficacy of the counselors according to their tenure is 
examined, there is a significant difference between the total counseling self-efficacy 
scores, the helping skills self-efficacy scores, and the self-efficacy scores of the 
difficulties in the counseling process, according to the duration of the duty. 
Accordingly, it is concluded that as the duration of duty increases, the self-efficacy 
scores increase. However, the self-efficacy scores of session management did not differ 
significantly according to the tenure.  

In the light of all these results, it has been observed that the self-efficacy of 
school counselors is related to their secondary traumatic stress and that their self-
efficacy scores and sub-dimensions vary according to a number of variables. Since 
psychological counselors working in disadvantaged regions of Turkey are more likely to 
experience secondary traumatic stress, it may be recommended to focus on training on 
the self-efficacy of these counselors. Because psychological counselors with low self-
efficacy are more likely to experience secondary trauma. It is also very interesting that 
the self-efficacy of the counselors who adopt existential psychotherapy is high, but it is 
necessary to reach a larger sample in order to interpret this result in more detail. As the 
tenure increases, it is expected that self-efficacy will increase because there is evidence 
that professional skills increase as professional experience increases. 
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Öz: Bu araştırmada kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören ortaöğretim öğrenci-

lerinin internete ilişkin bilişsel kurgularının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

araştırma kapsamında elde edilen veriler, Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde kaynaştırma/

bütünleştirme yoluyla öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinden (12 Kız, 8 Erkek) Repertory 

Grid görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan çözümlemeler sonrasında katılımcılara 

ait sekiz bilişsel kurgu grubu oluşturulmuştur. Bu bilişsel kurgu grupları Sosyal Medya ve İleti-

şim, Eğitim ve Araştırma, Eğlence ve Hobi, Donanım ve Erişim, Olumsuz Etki, Alışveriş, Ko-

laylaştırma ve Fırsat ve Gündem olarak belirlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen bilişsel kurgu 

gruplarının önem derecesi cinsiyete göre farklılaşmıştır. Kız katılımcılar için görece en önemli 
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bilişsel kurgu grupları Eğitim ve Araştırma, Sosyal Medya ve İletişim ile Gündem; erkek öğren-

ciler için görece en önemli bilişsel kurgu grupları Kolaylaştırma ve Fırsat, Eğlence ve Hobi ile 

Sosyal Medya ve İletişim olarak saptanmıştır. Kız katılımcılar için görece en az önemli bilişsel 

kurgu grupları Alışveriş ile Olumsuz Etki; erkek öğrenciler için görece en az önemli bilişsel kurgu 

grupları Gündem ile Olumsuz Etki olarak saptanmıştır. Bu araştırma kapsamında internete ilişkin 

üretilen bilişsel kurgu grupları incelendiğinde katılımcıların interneti kolaylaştırıcı, eğitim ve öğ-

retime yardımcı, sosyalleşme, gündemi takip etme ve keyifli vakit geçirme aracı olarak gördükleri 

sonucuna ulaşılabilir. Ulaşılan bulgular benzer araştırma sonuçları ile tartışılarak çeşitli öneriler 

sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnternet, kaynaştırma öğrencileri, bilişsel kurgular, repertory grid, 

ergenler. 



Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Gören Ortaöğretim 
Öğrencilerinin İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Belirlenmesi

176

DETERMINATION OF MAINSTREAMING/INCLUSIVE 
HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE CONSTRUCTS                          

REGARDING INTERNET  

Abstract: In this study, it was aimed to determine the cognitive constructs of high school 

students who are educated through mainstreaming/inclusive. Data acquired in accordance with 

this purpose is gathered from students (12 girls & 8 boys) receiving schooling through mainstrea-

ming education in Kestel and Gursu regions by using Repertory grid interviewing technique. Af-

ter the analysis, eight cognitive construct groups of the participants were formed. These cognitive 

fiction groups were determined as Social Media and Communication, Education and Research, 

Entertainment and Hobby, Equipment and Access, Negative Effect, Shopping, Facilitation and 

Opportunity, and Agenda. The importance of cognitive construct groups obtained from the par-

ticipants differed according to gender. The most important cognitive construct groups for female 

participants are Education and Research, Social Media and Communication and Agenda; the most 

important cognitive construct groups for male students were found as Facilitation and Oppor-

tunity, Entertainment and Hobby, and Social Media and Communication. The least significant 

cognitive construct groups for female participants were Shopping by Negative Effect; for male 

students, the least important cognitive construct groups were determined as Agenda Negative 

Effect. When the cognitive fiction groups produced for the internet are examined within the scope 

of this research, it can be concluded that the participants see the internet as a facilitator, a helper in 

education and training, a means of socializing, following the agenda, and having a pleasant time. 

The findings were discussed with similar research results and various suggestions were presented.  

Keywords: Internet, inclusive students, cognitive constructs, repertory grid, adolescents.
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Giriş 

İnternet, dünya çapında birçok bilgisayarın ağlar yoluyla birbirine bağlandığı ve 

insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran bir teknolojidir (Bölükbaş ve Yıldız, 2005). 

Önceleri sadece bilgisayarlar ile kullanılan bu teknoloji zamanla farklı cihazlara da 

entegre edilerek kullanılmış ve yaygınlığı artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (2020) 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre Türkiye’de internet 

kullanan bireylerin oranı 2009 yılında %38,1 iken 2020 yılında bu oran %79,0’a 

yükselmiştir. Bilgiye ulaşmaya sağladığı kolaylıklar nedeniyle günümüzde geniş bir yaş 

aralığında kullanılan internetin yaşamın her alanında izine rastlamak mümkündür (Ayas 

ve Horzum, 2013; Wang ve Cheng, 2019). İnternetin sağladığı kolaylıklarla 

bulunduğumuz yerden bir müzeyi gezebilir, dünyanın herhangi bir yerindeki 

kütüphaneye ulaşabilir, arkadaşlarımızla veya tanımadığımız kişilerle oyun oynayabilir, 

ilgilerimiz doğrultusunda farklı kurslar alabilir, arkadaşlarımızla iletişim kurabilir ve 

düşüncelerimizi başkaları ile paylaşabiliriz (Marsh ve Rajaram, 2019; Wang vd., 2014). 

İnternet, bize sunduğu bu kadar imkânın yanı sıra kullanım biçimine göre bireylerin 

hayatını olumsuz da etkileyebilir. Nitekim alanyazında internetin sorunlu kullanımıyla 

ilgili patolojik internet kullanımı, problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı 

gibi kavramlar, sıklıkla araştırılmıştır (Balcı ve Gülnar, 2013; Balkan, 2011; Caplan, 

2002; Davis, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Young, 2004).  

Bireylerin internetten olumlu ya da olumsuz etkilenmesi interneti hangi amaçla 

ve nasıl kullandıklarına bağlıdır. Bu nedenle bireylerin internet kavramına ilişkin 

algılarını öğrenmek, bireyin internet kullanımı konusunda önemli bir ipucu sağlayabilir. 

Bireylerin kavrama ilişkin algıları bilişsel kurgular ile ilişkilidir (Karadağ, 2011). 

Bilişsel kurgular, bireylerin bir olayı, kavramı ya da tutumu kendi deneyimleri ve 

mevcut bilgileri ile ilişkilendirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Tanhan, 2018). 

Bilişsel kurgular bireylerin öznel deneyimleri ile dünyayı anlamlandırmaya çalıştıkları 

özel tanımlamalarıdır ve bireylerin davranışlarının nasıl yönlendirildiğini anlamakta 

araştırmacılara önemli veriler sağlar (Burr, King, ve Butt, 2012). Kelly’nin (1955) 

oluşturduğu Kişisel Yapı Teorisi’ne dayanan bilişsel kurgular, teoride tanımlanan 

hâliyle, bireylerin kendi yaşamlarında birer bilim insanı oldukları ve olaylar hakkında 

kesin yargıya varmak ya da harekete geçmek için kendi iç dünyalarındaki 
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anlamlandırma süreci sonucunda üretilirler (Cottrell, Denaro ve Emmerton, 2013). 

Kelly (1955), kişisel yapı teorisinde bireylerin gerçekliğe, kendi kişisel yapıları ile belli 

bir olguyu deneyimleyerek ulaştıklarını açıklamıştır. Bu yüzden bilişsel kurgular belli 

bir olguyu tanımlamak, bu olgu ile ilişkili kavramların açığa çıkarmak ve son olarak 

insan davranışını anlamak konularında önemli ipuçları içerir. 

Ergenlik, insan yaşamında çocukluktan yetişkinliğe geçişte önemli bir dönem 

olarak görülür. Bu dönemde birey kendini çok yönlü ve hızlı bir değişimin içerisinde 

bulur. Özellikle Erikson ve Marcia gibi kuramcılara göre kimlik gelişimi ergenlik 

döneminin önemli gelişim görevleri arasında yer alır (Atak, 2011). Araştırmalar 

internetin farklı amaçlarla kullanılmasına bağlı olarak ergenlerin sosyal gelişimlerini 

desteklediğini göstermiştir (Subrahmanyam ve Greenfield, 2008). Ergen bir birey 

internet aracılığıyla ilgileri doğrultusunda yeni bilgiler edinerek kimlik gelişiminde 

önemli bir kriz olan “Ben kimim?” sorusuna yanıt arayabilir, diğerleri ile iletişim 

kurarak sosyalleşme ve yakınlık ihtiyacını giderebilir veya bilgi kaynaklarını tarayarak 

eğitimler alıp akademik başarısına katkı sağlayabilir. Bunun yanında ergenler internet 

kullanımı ve gelişim döneminin özelliklerine bağlı olarak daha fazla risk alma 

eğilimindedirler (Ladikli ve Ziyalar, 2021). Ayrıca ergenlerde, interneti olumsuz 

amaçlarla kullanmaya bağlı olarak oyun (Ng ve Wiemer-Hastings, 2005), sosyal medya 

(Güney ve Taştepe, 2020) ve pornografi (Grubbs, Volk, Exline ve Pargament, 2013) 

gibi bağımlılıklar ortaya çıkabilir. Yeterli sosyal desteği olmayan veya yalnız ergenlerde 

internet kullanım süresi ve problemli internet kullanım oranının arttığı bilinmektedir 

(Durak Batıgün ve Hasta, 2010; Ceyhan ve Ceyhan, 2014). Bu bağlamda ergenler, 

içinde bulundukları gelişim döneminin özelliklerine bağlı olarak internetten olumsuz 

etkilenmede risk grubundadır (Günlü ve Ceyhan, 2017; Öztabak, 2018). Bu 

araştırmanın çalışma grubunu alanyazında normal eğitime devam eden öğrencilere göre 

daha fazla yalnızlık belirttikleri ve daha az sosyal destek algıladıkları bilinen (Görmez 

ve Çiftçi Tekinarslan, 2017) kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 

ortaöğretim öğrencileri oluşturmuştur.  

Kaynaştırma eğitimi özel eğitim gereksinimi bulunan öğrencilerin farklı 

kademelerde eğitim gören yaşıtları ile temelde sosyal etkileşim sağlayarak eğitim 

amaçlarını en üst düzeyde karşılamalarına olanak sağlayan bir eğitim uygulamasıdır 

(Millî Eğitim Bakanlığı, 2018).  Kaynaştırma uygulaması ABD’de çıkan bir yasayla 
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birlikte dünyada tartışılmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır (Sucuoğlu, 2004). Bu 

uygulama ülkemizde özellikle 1997 yılında çıkartılan kararname ile yaygınlık 

kazanmıştır (Kargın, Acarlar ve Sucuoğlu, 2003). Ülkemizde kaynaştırma/bütünleştirme 

uygulamaları özel gereksinimi bulunan öğrencilerin yetersizliği bulunmayan 

akranlarıyla birlikte aynı sınıf ortamını paylaşarak akademik ve sosyal becerilerini 

geliştirmelerini sağlayan okul öncesinden başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar her 

kademede uygulanan sınıf öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları, branş 

öğretmenleri ve okul yönetiminin eşgüdümlü bir şekilde uyguladığı çok boyutlu bir 

programdır (Dilber, 2020; MEB, 2015). Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim 

gören öğrencilerin eğitsel tanıları yetersizliklerinin türüne göre farklılaşabilir. 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere ilişkin alanyazındaki 

çalışmalar daha çok kaynaştırma öğrencilerine ilişkin öğretmen görüşleri (Doğaroğlu ve 

Bapoğlu Dümenci, 2015; Gök ve Erba, 2011; Saraç ve Çolak, 2012), kaynaştırma 

öğrencilerinin sosyal becerilerinin gelişimi (Sucuoğlu ve Özokçu, 2005; Sülün ve Girli, 

2016), bu öğrencilerin akran ilişkileri (Kabasakal vd., 2008) ve sosyal kabul düzeylerine 

(Aktan vd., 2019) yoğunlaşmıştır. Bu araştırmalar kaynaştırma eğitimi ve öğrencileri 

konusunda önemli bulgular içermektedir.  Ancak kaynaştırma öğrencilerinin mevcut 

kaynaştırma/bütünleştirme eğitimlerinin uygulanışı dışında belli kavramları, olguları 

nasıl tanımladıklarını bilmek de önemlidir. Bu noktada kaynaştırma/bütünleştirme 

yoluyla öğrenim gören öğrencilerin internet kavramına ilişkin algılarını değerlendirecek 

araştırmalara ihtiyaç vardır. Ancak alanyazında kaynaştırma öğrencilerinin internet 

kullanımına ilişkin sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Aktaş, 2017; Özvatan, 2021; 

Üdücü, 2019).  

 
Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bireylerin sahip oldukları bilişsel kurgular günlük yaşamlarını şekillendirmede 

etkili olabilmektedir. Alanyazın incelendiğinde internetle ilgili araştırmalar daha çok 

ortaöğretim öğrencileri ve üniversite öğrencileri üzerinde yoğunlaşmış olup bu 

araştırmalar genellikle ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar 

internet kullanımı ile ilişkili kavramları açığa çıkarması açısından önemlidir. Ancak 

bireylerin iç dünyalarında internete yönelik algılarını inceleyen araştırmalara 

rastlanılmamıştır. Bu bakımdan bireyin internete ilişkin bilişsel kurgularını açığa 

çıkarmak internet kullanma davranışını etkileyen doğrudan ya da dolaylı faktörlerin 
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tespit edilmesinde katkı sağlayabilir. Ayrıca internet kavramına ilişkin yapılan 

araştırmalarda çalışma grubunu kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam 

eden öğrencilerin oluşturduğu araştırmalar yetersizdir. Bu bağlamda bu araştırma, 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin internete 

ilişkin bilişsel kurgularını belirlemeyi, bilişsel yapı teorisinden (Kelly, 1955) hareketle 

araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilecek bulguların önemli risk 

grubunda yer alan ergenlere yönelik sağlıklı internet kullanımını içeren programların 

geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca alanyazında internet 

kullanımına ilişkin normal eğitime devam eden ergenler ile yürütülen araştırmalarda 

cinsiyete ilişkin bir farkın görüldüğü (Aktan, 2018; Güney ve Taştepe, 2020; Li ve 

Kirkup, 2017; Yüksel-Sahin ve Öztoprak, 2019; Weiser, 2000), bu farkın 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrenciler için de geçerli olup 

olmadığını saptamak açısından önemlidir. Son olarak bu araştırma çalışma grubu 

bakımından özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerle yürütüldüğünden mevcut önleyici 

programların kapsayıcılığını arttırmasına yapacağı katkı nedeniyle de özgündür. Bu 

amaç ve gerekçeler doğrultusunda araştırma kapsamında aşağıda yer alan sorulara 

katılımcıların cevapları aranmıştır: 

1. “İnternet”e ilişkin bilişsel kurgu grupları nelerdir? 

2. “İnternet”e ilişkin görece önemli gördükleri bilişsel kurgu grupları nelerdir? 

3. “İnternet”e ilişkin bilişsel kurgu gruplarının önem derecesi cinsiyete göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 
Yöntem 

 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgu bilim) desen 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalar öznel deneyimlere bağlı kişisel yorumların bilimsel bir 

yaklaşımla gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ele alınıp yorumlanmasını içeren araştırma 

türüdür (Aydın, 2018; Köse, 2015).  Fenomenolojik desen ise; bireylerin bir olayı, 

durumu ya da kavramı (fenomen) nasıl deneyimlediğini derinlemesine ortaya koyan bir 

nitel araştırma yaklaşımıdır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2012).   

tespit edilmesinde katkı sağlayabilir. Ayrıca internet kavramına ilişkin yapılan 

araştırmalarda çalışma grubunu kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam 

eden öğrencilerin oluşturduğu araştırmalar yetersizdir. Bu bağlamda bu araştırma, 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin internete 

ilişkin bilişsel kurgularını belirlemeyi, bilişsel yapı teorisinden (Kelly, 1955) hareketle 

araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilecek bulguların önemli risk 

grubunda yer alan ergenlere yönelik sağlıklı internet kullanımını içeren programların 

geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca alanyazında internet 

kullanımına ilişkin normal eğitime devam eden ergenler ile yürütülen araştırmalarda 

cinsiyete ilişkin bir farkın görüldüğü (Aktan, 2018; Güney ve Taştepe, 2020; Li ve 

Kirkup, 2017; Yüksel-Sahin ve Öztoprak, 2019; Weiser, 2000), bu farkın 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrenciler için de geçerli olup 

olmadığını saptamak açısından önemlidir. Son olarak bu araştırma çalışma grubu 

bakımından özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerle yürütüldüğünden mevcut önleyici 

programların kapsayıcılığını arttırmasına yapacağı katkı nedeniyle de özgündür. Bu 

amaç ve gerekçeler doğrultusunda araştırma kapsamında aşağıda yer alan sorulara 

katılımcıların cevapları aranmıştır: 

1. “İnternet”e ilişkin bilişsel kurgu grupları nelerdir? 

2. “İnternet”e ilişkin görece önemli gördükleri bilişsel kurgu grupları nelerdir? 

3. “İnternet”e ilişkin bilişsel kurgu gruplarının önem derecesi cinsiyete göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 
Yöntem 

 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgu bilim) desen 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalar öznel deneyimlere bağlı kişisel yorumların bilimsel bir 

yaklaşımla gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ele alınıp yorumlanmasını içeren araştırma 

türüdür (Aydın, 2018; Köse, 2015).  Fenomenolojik desen ise; bireylerin bir olayı, 

durumu ya da kavramı (fenomen) nasıl deneyimlediğini derinlemesine ortaya koyan bir 

nitel araştırma yaklaşımıdır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2012).   



MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
Yıl: 2021        Cilt: 1        Sayı: 2

181

Çalışma Grubu 

 Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Bursa ilinin 

Kestel ve Gürsu ilçelerinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden 

orta-öğretim öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubuna dâhil edilen 

katılımcıların seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Daha önce evde 

internet kullandığını belirten öğrenciler çalışmaya katılımın tek ölçütünü 

gerçekleştirmiş olup bu öğrenciler arasından seçilen 15 kız ve 8 erkek öğrenci çalışma 

grubunu oluşturmuştur.  

 
Veri Toplama Araçları 

Repertory Grid Ölçme Formu: Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler 

Kelly’nin (1955) Kişisel Yapı Teorisinin metodolojik uzantısı olan Repertory Grid 

Ölçme Formu (RepGrid, RFG) kullanılarak toplanmıştır. RepGrid, insanların kendi 

dünyalarındaki fenomenler hakkında nasıl düşündüklerini tanımlamaya çalışan bilişsel 

bir haritalama tekniği olup araştırmacılar tarafından farklı şekilde tasarlanabilmektedir 

(Easterby-Smith, 1980; Tan ve Hunter, 2002).  

Araştırmacılar tarafından tasarlanan RGF formuna ait katılımcılar tarafından 

doldurulmuş bir örneğe, Tablo 1’de yer verilmiştir.   

 
Tablo 1 
Örnek Repertory Grid Görüşme Formu 
Cinsiyetiniz (   ) Kız                      (   ) Erkek                      

Bilişsel Kurgular Bilişsel kurguların puanlanması Toplam 

Sıra 
No 

“İnternet” 
denince aklınıza 
ne gelir?  

Sıra 
Puanı 

“İnternet” ile ilgili aklınıza gelen kelimeleri/ 
kavramları lütfen sizin açınızdan önemini 
gösterecek biçimde 1 ile 10 arasında bir puan 
veriniz. 1 çok az önemli, 10 çok fazla önemli 

Bilişsel kurgu 
için verdiğiniz 
puanı lütfen, o 
kurgunun sıra 
puan değeri ile 
çarparak 
verilen kısma 
yazınız. 

1 Teknoloji 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10x8=80 

2 Sosyal Medya 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9x4=36 

3 Yalnızlık 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8x3=24 

4 Bilgi 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7x9=63 

5 İletişim 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6x10=60 
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6 Boş Zaman 
Değerlendirme 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5x2=10 

7 Sağlık 
Bozukluğu 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4x1=4 

8 Alışveriş 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7x3=21 

9 Miskinlik 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2x2=4 

10 Yardım 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x9=9 

AÇIKLAMA  
1 Lütfen “İnternet” kelimesinin çağrıştırdıklarını aklınıza geldiği sırayla yazınız. 
2 Anlamadığınız noktaları lütfen sorunuz. 

 
Verilerin Toplanması 

 Araştırma kapsamındaki veriler, Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde bulunan 

8 farklı ortaöğretim okulundan toplanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen öğrenciler, 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim görmek ve daha önce internet kullanmış 

olmak koşulları ile çalışmaya katılmayı kabul edenlerden seçilmiştir. Seçilen öğrenciler, 

COVID-19 kapsamındaki kısıtlamalar sebebiyle okul psikolojik danışmanları tarafından 

telefonla aranarak araştırma kapsamında bilgilendirilmiştir. Ayrıca araştırmacılar 

tarafından hazırlanan çevrimiçi RFG’nin nasıl doldurulacağı konusunda okul psikolojik 

danışmanları tarafından aranarak öğrencilere destek sunulmuştur. Yapılan bu 

bilgilendirmede öğrencilere Tablo 1’de yer alan Örnek Repertory Grid Görüşme 

Formu’nun çevrimiçi hâli link olarak gönderilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerden 

“internet” denilince akla geliş sırasına göre kelime ya da kelime grubu yazmaları ve bu 

kelime ya da kelime gruplarının her biri için 1-10 arasında puanlama yapmaları 

istenmiştir. Yapılan bilgilendirmenin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı konusunda 

öğrencilerden geri bildirim alınmıştır. Her bir öğrenci, RFG formunda belirtilen şekilde 

internete ilişkin 10 adet bilişsel kurgu üretmiştir. Bu kapsamda 15’i kız, 8’i erkek olmak 

üzere toplamda 23 katılımcıdan veri toplanmıştır.  

Bu araştırma Kestel Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Kestel RAM) 

çalışanlarından oluşan araştırmacılar tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi Yönergesi (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2020) kapsamında ve 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma ve Yayın Etik 

Kurulunun 28.05.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı etik kurul onayı ile yürütülmüştür.  
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Verilerin Analizi 

 Katılımcılardan elde edilen 23 verinin 3’ü tekrar ve anlamsız ifadeler sebebiyle 

veri setinden çıkarılmıştır. Veri setindeki ifadeler kontrol edilerek, yazım ve noktalama 

hataları giderilmiştir. Veri seti uygun hâle getirildikten sonra ilk aşamada araştırmanın 

olgusu tanımlanmıştır. Araştırmanın olgusu, katılımcıların internet kavramına ilişkin 

bilişsel algılarıdır. Her bir katılımcı internet denince akla geliş sırasına göre 

çağrışımlarını belirlemiş olup her bir çağrışım için 1 ile 10 arasında puanlama 

yapılmıştır.  Daha sonra tüm katılımcılara ait bilişsel kurgu gruplarının ortalama 

puanları saptanmıştır. Bilişsel kurgu gruplarının ortalama puanları, katılımcıların 

ürettiği her bir bilişsel kurgunun sıra değeriyle çarpılarak oluşturduğu toplam 

puanlarının ilgili bilişsel kurgu grubundaki kurgu sayısına bölünmesiyle 

oluşturulmuştur. Üretilen bilişsel kurgular, içerik analizi yapılarak bilişsel kurgu 

gruplarına atanmıştır. Benzerliklerine göre oluşturulan kurgu grupları üç ayrı tema 

kapsamında değerlendirilmiştir. Temalar belirlenirken rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık alanından iki uzmana başvurulmuş ve katılımcı cevapları katılımcılardan 

teyit alınarak geçerlik ve güvenirlik sağlanmıştır. Katılımcıların ortalama puanlarına 

bakılarak bilişsel kurgularının önem derecesi belirlenmiştir. Aynı işlem kız ve erkek 

katılımcıların bilişsel kurgu gruplarının karşılaştırılması amacıyla her iki cinsiyetteki 

katılımcılar için tekrarlanmıştır.  

 
Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler, Microsoft Excel programına 

aktarılmıştır. Her bir veriye sıra numarası verilmiştir (Erkek = E, Kız = K). Araştırma 

kapsamında her bir katılımcıdan 10 bilişsel kurgu istendiğinden birbirini tekrarlayan 

ifadeler veri setinden çıkarılmıştır (n=3). Bu işlem sonrasında 20 katılımcıya ait 

verilerin örnek (Tablo 1) RFG’de görüldüğü gibi toplam puanları alınmıştır. Toplam 

puanları alınan bilişsel kurgular benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Aynı işlem hem 

kız hem de erkek katılımcılar için ayrı ayrı yapılmıştır. Katılımcılar tarafından üretilen 

200 adet bilişsel kurgu Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2  
Katılımcıların İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Dağılımı 

Sosyal Medya ve İletişim (İnternet Kullanım Amacı) 

[1] Twitter 32 [5] Sosyal Medya 21 [12] İletişim 90 [16] Instagram 60 
[1] Facebook 56 [7] İletişim 60 [13] Facebook 20 [16] Facebook 6 
[1] Telegram 15 [7] Sosyal Medya 36 [13] Instagram 27 [16] Twitter 12 
[1] Instagram 72 [8] İletişim 48 [13] İletişim 4 [16] Whatsapp 25 
[1] Snapchat 3 [8] Sosyal Medya 60 [13] Paylaşım 8 [16] Tiktok 2 

[2] Sosyal Medya 50 [9] İletişim 100 [13] Sosyal Medya 30 [17] Sosyal Ağ 30 
[2] Sosyalleşmek 12 [9] Sosyal medya 10 [13] Whatsapp 24 [17] Instagram 45 

[2] Whatsapp 72 [9] Instagram 80 [14] Instagram 63 [17] Sosyal Medya 100 
[3] Haberleşme 64 [10] Paylaşım 30 [14] Whatsapp 45 [17] Whatsapp 15 

[3] Sosyal Medya 50 [10] Sosyal Medya 70 [14] Twitter 18 [18] Sosyal Medya 100 
[3] İletişim 63 [11] İletişim 50 [14] Facebook 72 [20] İletişim 72 

[5] Haberleşme 10 [11] Sosyal Medya 21 [16] İletişim 80 [20] Sosyal Medya 16 

Olumsuz Etki (İnternet Kullanım Biçimi) 

[2] Eleştiri 2 [7] Yalnızlık 24 [11] Bağımlılık 8 [20] Bilgi Kirliliği 48 
[3] Sanal 30 [7] Miskinlik 4 [18] Asosyallik 14 [20] Vakit Kaybı 56 
[5] Sanal 36 [7] Sağlık Bozukluğu 4 [18] Yalnızlık 10 

 
[5] Zarar 5 [9] Sanal 50 [20] Güvenlik Açığı 10 

 Kolaylaştırma ve Fırsat (İnternet Kullanım Biçimi) 

[3] Özgürlük 36 [7] Boş Zaman Değ. 10 [11] Her Şey 5 [19] Her Şey 80 
[4] Sağlık 54 [7] Yardım 9 [11] Şans 12 [19] Hayat 21 
[5] Yarar 36 [9] Her Bilgiye Erişim 60 [18] Her Şey50 [19] Zaman 54 

[6] Her Şey 10 [9] Dünya 40 [19] Genel 50 [20] Yaşam 90 

Gündem (İnternet Kullanım Amacı) 

[8] Haber 81 [11] Gündem 20 [12] Haber 36 [16] Haber 14 
[10] Haber 48 

   Eğlence ve Hobi (İnternet Kullanım Amacı) 

[1] YouTube 81 [4] Oyun 28 [10] Oyun 40 [16] Youtube 45 
[1] Müzik 8 [4] Resim 70 [10] Film 100 [16] Oyun 56 

[2] Müzik 14 [6] Eğlence 40 [12] Eğlence 8 [18] Google Play 6 
[2] Oyun 21 [6] Oyun 64 [12] Oyun 15 [18] Youtube 81 

[2] İzlemek 30 [8] Dizi, Film 32 [12] Sanat 16 [19] Film 16 
[2] Gezinmek 30 [8] Eğlence 21 [14] Oyun 90 [19] Eğlence 54 

[3] Manga 18 [8] Fotoğraf 48 [14] YouTube 27 [19] Zevk 40 
[4] Tarif 5 [8] Oyun 35 [15] Oyun 63 [19] Oyun 28 
[4] Film 25 [9] Oyun 30 [15] Proteus 45 [20] Eğlence 64 

[4] Müzik 45 [9] Eğlence 70 [15] YouTube 42 
 Eğitim ve Araştırma (İnternet Kullanım Amacı) 

[1] E-Kitap 30 [6] Araştırma 90 [10] Ödev 20 [15] Google Earth 30 
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[1] Google 100 [6] Bilgi 60 [11] Öğrenme 10 [15] Sanal Müze 16 
[1] Uzaktan Eğitim 48 [6] Öğrenmek 90 [11] Derslere Katılma 30 [15] Yandex 20 

[2] Ders 24 [6] Google 70 [12] Bilgilenme 100 [15] Araştırma 10 
[2] Araştırma 40 [7] Bilgi 63 [12] Ders 60 [16] EBA 18 

[3] Bilgi 45 [8] Okul 20 [12] Sınav 30 [17] Uzman 4 
[4] Ders 64 [8] EBA 9 [13] EBA 12 [18] Google Çeviri 35 

[4] Matematik 18 [9] Ders 20 [13] Zoom 16 [18] Faydalı Bilgiler 40 
[5] Eğitim 18 [9] Bilgi 90 [14] Google 24 [18] Google 64 

[5] Araştırma 100 [10] Araştırma 40 [14] Ders 81 [18] Harita 6 
[5] Bilgi 80 [10] Bilgi 50 [15] EBA 72 [19] Bilgi 90 

[5] Öğrenme 90 [10] Ders 90 [15] Google 40 
 Donanım ve Erişim (İnternete Erişim Aracı) 

[3] Teknoloji 56 [7] Teknoloji 80 [14] Telefonu 9 [17] Program 12 
[3] Bilgisayar 14 [11] Bilgisayar 25 [14] Bilgisayar 54 [17] Bilgisayar 35 

[3] Modem 8 [11] Teknoloji 45 [15] Wifi 60 [17] Yazılım 40 
[5] Teknoloji 49 [13] Bağlantı 32 [17] Bilgisayar 8 [19] Telefon 10 

[6] Uygulamalar 18 [13] İnternet 28 [17] Bilişim 20 [20] Hız 36 

Alışveriş (İnternet Kullanım Amacı) 

[4] Marka 3 [6] Alışveriş 24 [10] Alışveriş 8 [20] Para 35 
[4] Alışveriş 32 [7] Alışveriş 21 [12] Alışveriş 42 [20] İş 24 
[6] Sipariş 15 [8] Alışveriş 50 [12] Bankacılık 10 

 
Not. Bilişsel kurguların başında bulunan köşeli parantez içerisindeki sayı katılımcı numarasını, sonundaki 

sayı ise katılımcılara ait bilişsel kurgunun puanını göstermektedir. 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcılar toplamda 200 adet bilişsel kurgu 

üretmiştir. Bu kurgular benzerliklerine göre gruplandırıldığında 8 farklı bilişsel kurgu 

grubu saptanmıştır. Bu bilişsel kurgu grupları üretilen bilişsel kurgu sıklığına göre; 

Sosyal Medya ve İletişim (48), Eğitim ve Araştırma (47), Eğlence ve Hobi (39), 

Donanım ve Erişim (20), Olumsuz Etki (14), Alışveriş (11), Kolaylaştırma ve Fırsat (16) 

ve Gündem (5) olarak sıralanmıştır. Üretilen sekiz bilişsel kurgu grubu (1) İnternet 

Kullanım Amacı, (2) İnternete Erişim Aracı ve (3) İnternet Kullanım Biçimi şeklinde 

temalara ayrılmıştır. Katılımcıların internete ilişkin oluşturdukları bilişsel kurgu 

gruplarının önem derecesini tespit etmek için ilgili grupta üretilen toplam bilişsel kurgu 

puanlarının aynı gruptaki toplam bilişsel kurgu sayılarına bölünmesi sonucunda ağırlıklı 

ortalamalar elde edilmiş olup Tablo 3’te gösterilmiştir.  

 

Not. Bilişsel kurguların başında bulunan köşeli parantez içerisindeki sayı katılımcı numarasını, sonundaki sayı ise 
katılımcılara ait bilişsel kurgunun puanını göstermektedir.
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Tablo 3 
Katılımcıların İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Önem Düzeyi 
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1K 5 178 - - - - - - 2 89 3 178 - - - - 
2K 3 134 1 2 - - - - 4 95 2 64 - - - - 
3K 3 177 1 30 2 90 - - 1 18 1 45 3 78 - - 
4K - - - - - - - - 5 173 2 82 - - 2 35 
5K 2 31 2 41 1 36 - - - - 4 288 1 49 - - 
6K - - - - 1 10 - - 2 104 4 310 1 18 2 39 
7K 2 96 3 32 2 19 - - - 0 1 63 1 80 1 21 
8K 2 108 - - - - 1 81 4 136 2 29 - - 1 50 
9K 3 190 1 50 2 100 - - 2 100 2 110 - - - - 

10K 2 100 - - - - 1 48 2 140 4 200 - - 1 8 
11K 2 71 1 8 2 17 1 20 - 0 2 40 2 70 - - 
12K 1 90 - - - - 1 36 3 39 3 190 - - 2 52 
13K 6 113 - - - - - - - 0 2 28 2 60 - - 
14K 4 198 - - - - - - 2 117 2 105 2 63 - - 
15K - - - - - - - - 3 150 6 188 1 60 - - 
16K 6 185 - - - - 1 14 2 101 1 18 - - - - 
17K 4 190 - - - - - - - 0 1 4 5 115 - - 
18K 1 100 2 24 1 50 - - 2 87 4 145 - - - - 
19K - - - - - - - - 4 138 - - 1 10 - - 
20K 2 88 3 114 5 295 - - 1 64 1 90 1 36 2 59 
Top. 48 2049 14 301 16 617 5 199 39 1551 47 2177 20 639 11 264 
Ort. 42.69 21.5 38.56 39.80 39.77 46.32 31.95 24.00 

Not. S: Bilişsel Kurgu Sayısı, P: Bilişsel Kurgu Puanı, K: Katılımcı, Ort.: Ortalama, Top.: Toplam 

 
Katılımcıların cevaplarıyla oluşturulan internete ilişkin bilişsel kurgu gruplarının 

Tablo 3’teki aritmetik ortalamalarına bakıldığında katılımcıların internete ilişkin bilişsel 

kurgu gruplarının önem sırasına göre öncelikli bilişsel kurgu gruplarının Eğitim ve 

Araştırma (x̄=46.32) ile Sosyal Medya ve İletişim (x̄=42.69) olduğu görülmektedir. Yine 

ortalamalar dikkate alındığında katılımcıların Olumsuz Etki (x̄=21.5) ve Alışveriş 

(x̄=24.00) bilişsel kurgu gruplarını daha az önceledikleri görülmektedir.  
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Bu araştırmada katılımcılara ait bilişsel kurguların önem derecelerinin cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir.  Bu kapsamda kız 

katılımcıların bilişsel kurgu gruplarına göre ürettikleri bilişsel kurgular Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 4  
Kız Katılımcıların İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Dağılımı 

Sosyal Medya ve İletişim (İnternet Kullanım Amacı) 

[1] Twitter 32 [2] Whatsapp 72 [7] Sosyal Medya 36 [10] Sosyal Medya 70 
[1] Facebook 56 [3] Haberleşme 64 [8] İletişim 48 [11] İletişim 50 
[1] Telegram 15 [3] Sosyal Medya 50 [8] Sosyal Medya 60 [11] Sosyal Medya 21 
[1] Instagram 72 [3] İletişim 63 [9] İletişim 100 [12] İletişim 90 
[1] Snapchat 3 [5] Haberleşme 10 [9] Sosyal medya 10 

 [2] Sosyal Medya 50 [5] Sosyal Medya 21 [9] Instagram 80 
 [2] Sosyalleşmek 12 [7] İletişim 60 [10] Paylaşım 30 
 Olumsuz Etki (İnternet Kullanım Biçimi) 

[2] Eleştiri 2 [5] Zarar 5 [7] Miskinlik 4 [9] Sanal 50 
[3] Sanal 30 [7] Yalnızlık 24 [7] Sağlık Bozukluğu 4 [11] Bağımlılık 8 
[5] Sanal 36 

  
 

Kolaylaştırma ve Fırsat (İnternet Kullanım Biçimi) 

[3] Özgürlük 36 [6] Her Şey 10 
[9] Her Bilgiye Erişim 
60 [11] Şans 12 

[4] Sağlık 54 [7] Boş Zaman Değ. 10 [9] Dünya 40 
 [5] Yarar 36 [7] Yardım 9 [11] Her Şey 5 
 Gündem (İnternet Kullanım Amacı) 

[8] Haber 81 [10] Haber 48 [11] Gündem 20 [12] Haber 36 

Eğlence ve Hobi (İnternet Kullanım Amacı) 

[1] YouTube 81 [4] Tarif 5 [8] Dizi, Film 32 [10] Film 100 
[1] Müzik 8 [4] Film 25 [8] Eğlence 21 [12] Eğlence 8 
[2] Müzik 14 [4] Müzik 45 [8] Fotoğraf 48 [12] Oyun 15 
[2] Oyun 21 [4] Oyun 28 [8] Oyun 35 [12] Sanat 16 
[2] İzlemek 30 [4] Resim 70 [9] Oyun 30 

 [2] Gezinmek 30 [6] Eğlence 40 [9] Eğlence 70 
 [3] Manga 18 [6] Oyun 64 [10] Oyun 40 
 Eğitim ve Araştırma (İnternet Kullanım Amacı) 

[1] E-Kitap 30 [5] Eğitim 18 [7] Bilgi 63 [10] Ödev 20 
[1] Google 100 [5] Araştırma 100 [8] Okul 20 [11] Öğrenme 10 
[1] Uzaktan Eğitim 48 [5] Bilgi 80 [8] EBA 9 [11] Derslere Katılma 30 
[2] Ders 24 [5] Öğrenme 90 [9] Ders 20 [12] Bilgilenme 100 
[2] Araştırma 40 [6] Araştırma 90 [9] Bilgi 90 [12] Ders 60 
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[3] Bilgi 45 [6] Bilgi 60 [10] Araştırma 40 [12] Sınav 30 
[4] Ders 64 [6] Öğrenmek 90 [10] Bilgi 50 

 [4] Matematik 18 [6] Google 70 [10] Ders 90 
 Donanım ve Erişim (İnternete Erişim Aracı) 

[3] Teknoloji 56 [3] Modem 8 [6] Uygulamalar 18 [11] Bilgisayar 25 
[3] Bilgisayar 14 [5] Teknoloji 49 [7] Teknoloji 80 [11] Teknoloji 45 

Alışveriş (İnternet Kullanım Amacı) 

[4] Marka 3 [6] Sipariş 15 [7] Alışveriş 21 [10] Alışveriş 8 
[4] Alışveriş 32 [6] Alışveriş 24 [8] Alışveriş 50 [12] Alışveriş 42 
[12] Bankacılık 10 

  
  

Not. Bilişsel kurguların başında bulunan köşeli parantez içerisindeki sayı katılımcı numarasını, sonundaki sayı ise 

katılımcılara ait bilişsel kurgunun puanını göstermektedir. 

 
Tablo 4’te görüldüğü üzere kız katılımcıların her biri 10 adet olmak üzere 

toplamda 120 adet internete ilişkin bilişsel kurgu üretmiştir. Bu bilişsel kurgu grupları 

üretilen bilişsel kurgu sıklığına göre; Eğitim ve Araştırma (30), Sosyal Medya ve 

İletişim (25), Eğlence ve Hobi (25), Kolaylaştırma ve Fırsat (10), Olumsuz Etki (9), 

Alışveriş (9), Donanım ve Erişim (8) ve Gündem (4) olarak sıralanmıştır. Kız 

katılımcıların internete ilişkin oluşturdukları bilişsel kurgu gruplarının önem derecesini 

tespit etmek için ilgili grupta üretilen toplam bilişsel kurgu puanlarının aynı gruptaki 

toplam bilişsel kurgu sayılarına bölünmesi sonucunda ağırlıklı ortalamalar elde edilmiş 

olup Tablo 5’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 5 
Kız Katılımcıların İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Önem Düzeyi 
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1K 5 178 - - - - - - 2 89 3 178 - - - - 
2K 3 134 1 2 - - - - 4 95 2 64 - - - - 
3K 3 177 1 30 2 90 - - 1 18 1 45 3 78 - - 
4K - - - - - - - - 5 173 2 82 - - 2 35 
5K 2 31 2 41 1 36 - - - - 4 288 1 49 - - 
6K - - - - 1 10 - - 2 104 4 310 1 18 2 39 
7K 2 96 3 32 2 19 - - - 0 1 63 1 80 1 21 
8K 2 108 - - - - 1 81 4 136 2 29 - - 1 50 
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9K 3 190 1 50 2 100 - - 2 100 2 110 - - - - 
10K 2 100 - - - - 1 48 2 140 4 200 - - 1 8 
11K 2 71 1 8 2 17 1 20 - 0 2 40 2 70 - - 
12K 1 90 - - - - 1 36 3 39 3 190 - - 2 52 
Top. 25 1175 9 163 10 272 4 185 25 894 30 1599 8 295 9 205 

Ort. 47.00 18.11 27.20 46.25 35.76 53.30 36.88 22.78 

Not. S: Bilişsel Kurgu Sayısı, P: Bilişsel Kurgu Puanı, K: Katılımcı, Ort.: Ortalama, Top.: Toplam 

Katılımcılara ait Tablo 5’teki internete ilişkin bilişsel kurgu grupları 

incelendiğinde, Eğitim ve Araştırma (x̄=53.30) bilişsel kurgu grubunun kız katılımcılar 

için en önemli bilişsel kurgu grubu olduğu görülmektedir. Bunu Sosyal Medya ve 

İletişim (x̄=47.00) ile Gündem (x̄=46.25) bilişsel kurgu grupları takip etmektedir. Ayrıca 

Olumsuz Etki (x̄=18.11) ve Alışveriş (x̄=22.78) bilişsel kurgu gruplarının kız katılımcılar 

için en az önem derecesine sahip olan bilişsel kurgu grupları olduğu görülmektedir.  

Erkek katılımcıların internete ilişkin bilişsel kurgu dağılımı Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 6 
Erkek Katılımcıların İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Dağılımı 

Sosyal Medya ve İletişim (İnternet Kullanım Amacı) 

[13] Facebook 20 [14] Instagram 63 [16] Facebook 6 [17] Sosyal Medya 100 

[13] Instagram 27 [14] Whatsapp 45 [16] Twitter 12 [17] Whatsapp 15 

[13] İletişim 4 [14] Twitter 18 [16] Whatsapp 25 [18] Sosyal Medya 100 

[13] Paylaşım 8 [14] Facebook 72 [16] Tiktok 2 [20] İletişim 72 

[13] Sosyal Medya 30 [16] İletişim 80 [17] Sosyal Ağ 30 [20] Sosyal Medya 16 

[13] Whatsapp 24 [16] Instagram 60 [17] Instagram 45 

 Olumsuz Etki (İnternet Kullanım Biçimi) 

[18] Asosyallik 14 [20] Güvenlik Açığı 10 [20] Bilgi Kirliliği 48 [20] Vakit Kaybı 56 

[18] Yalnızlık 10 

   Kolaylaştırma ve Fırsat (İnternet Kullanım Biçimi) 

[18] Her Şey 50 [19] Her Şey 80 [19] Zaman 54 [20] Yaşam 90 

[19] Genel 50 [19] Hayat 21 

  Gündem (İnternet Kullanım Amacı) 

[16] Haber 14 

   Eğlence ve Hobi (İnternet Kullanım Amacı) 

[14] Oyun 90 [15] YouTube 42 [18] Youtube 81 [19] Oyun 28 
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[14] YouTube 27 [16] Youtube 45 [19] Film 16 [20] Eğlence 64 

[15] Oyun 63 [16] Oyun 56 [19] Eğlence 54 

 [15] Proteus 45 [18] Google Play 6 [19] Zevk 40 

 Eğitim ve Araştırma (İnternet Kullanım Amacı) 

[13] EBA 12 [15] Google 40 [16] EBA 18 [18] Harita 6 

[13] Zoom 16 [15] Google Earth 30 [17] Uzman 4 [19] Bilgi 90 

[14] Google 24 [15] Sanal Müze 16 [18] Google Çeviri 35 

 [14] Ders 81 [15] Yandex 20 [18] Faydalı Bilgiler 40 

 [15] EBA 72 [15] Araştırma 10 [18] Google 64 

 Donanım ve Erişim (İnternete Erişim Aracı) 

[13] Bağlantı 32 [14] Bilgisayar 54 [17] Bilişim 20 [17] Yazılım 40 

[13] İnternet 28 [15] Wifi 60 [17] Program 12 [19] Telefon 10 

[14] Telefonu 9 [17] Bilgisayar 8 [17] Bilgisayar 35 [20] Hız 36 

Alışveriş (İnternet Kullanım Amacı) 

[20] Para 35 [20] İş 24 

  Not. Bilişsel kurguların başında bulunan köşeli parantez içerisindeki sayı katılımcı numarasını, sonundaki sayı ise 
katılımcılara ait bilişsel kurgunun puanını göstermektedir. 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere erkek katılımcıların her biri 10 adet olmak üzere 

toplamda 80 adet internete ilişkin bilişsel kurgu üretmiştir. Bu bilişsel kurgu grupları 
üretilen bilişsel kurgu sıklığına göre; Sosyal Medya ve İletişim (23), Eğitim ve 
Araştırma (17), Eğlence ve Hobi (14), Donanım ve Erişim (12), Kolaylaştırma ve Fırsat 
(6), Olumsuz Etki (5), Alışveriş (2) ve Gündem (1) olarak sıralanmıştır. Erkek 
katılımcıların internete ilişkin oluşturdukları bilişsel kurgu gruplarının önem derecesini 
tespit etmek için ilgili grupta üretilen toplam bilişsel kurgu puanlarının aynı gruptaki 
toplam bilişsel kurgu sayılarına bölünmesi sonucunda ağırlıklı ortalamalar elde edilmiş 
olup Tablo 7’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 7 
Erkek Katılımcılara Ait Bilişsel Kurguların Görece Önem Düzeyi 

K
at

ılı
m

cı
 

So
sy

al
 M

ed
ya

 
ve

 İl
et

iş
im

 

O
lu

m
su

z 
E

tk
i 

K
ol

ay
la
şt

ır
m

a 
ve

 F
ır

sa
t 

G
ün

de
m

 

E
ğl

en
ce

 v
e 

H
ob

i 

E
ği

tim
 v

e 
A

ra
şt

ır
m

a 

D
on

an
ım

 v
e 

E
ri
şi

m
 

A
lış

ve
ri
ş 

1E 6 113 - - - - - - - 0 2 28 2 60 - - 
2E 4 198 - - - - - - 2 117 2 105 2 63 - - 
3E - - - - - - - - 3 150 6 188 1 60 - - 
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4E 6 185 - - - - 1 14 2 101 1 18 - - - - 
5E 4 190 - - - - - - - 0 1 4 5 115 - - 
6E 1 100 2 24 1 50 - - 2 87 4 145 - - - - 
7E - - - - - - - - 4 138 - - 1 10 - - 
8E 2 88 3 114 5 295 - - 1 64 1 90 1 36 2 59 

Top. 23 874 5 138 6 345 1 14 14 657 17 578 12 344 2 59 
Ort. 38.00 27.60 57.50 14.00 46.93 34.00 28.67 29.50 
Not. E: Erkek Katılımcı, S: Bilişsel Kurgu Sayısı, P: Bilişsel Kurgu Puanı, Ort.: Ortalama, Top.: Toplam 

 
Tablo 7 incelendiğinde erkek katılımcılar için internete ilişkin en önemli bilişsel 

kurgu grubunun Kolaylaştırma ve Fırsat (x̄=57.50) olduğu görülmektedir. Bunu 

Eğlence ve Hobi (x̄=46.93) ile Sosyal Medya ve İletişim (x̄=38.00) bilişsel kurgu 

grupları takip etmektedir. Erkek katılımcıların en az önem verdikleri bilişsel kurgu 

grupları ise sırasıyla Gündem (x̄=14.00) ve     Olumsuz Etki (x̄=27.60) grupları olduğu 

saptanmıştır.  
  
Tablo 8 
Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Sahip Oldukları İnternete İlişkin Bilişsel Kurguların 
Karşılaştırılması 

Kız Erkek 
Bilişsel Kurgu Grubu x ̄ K.S K.P Bilişsel Kurgu Grubu x ̄ K.S K.P 
1-Eğitim ve Araştırma 53.30 30 1599 1-Kolaylaştırma ve Fırsat 57.50 6 345 
2-Sosyal Medya ve İletişim 47.00 25 1175 2-Eğlence ve Hobi 46.93 14 657 
3-Gündem 46.25 4 185 3-Sosyal Medya ve İletişim 38.00 23 874 
4-Donanım ve Erişim 36.88 8 295 4-Eğitim ve Araştırma 34.00 17 578 
5-Eğlence ve Hobi 35.76 25 894 5-Alışveriş 29.50 2 59 
6-Kolaylaştırma ve Fırsat 27.20 10 272 6-Donanım ve Erişim 28.67 12 344 
7-Alışveriş 22.78 9 205 7-Olumsuz Etki 27.60 5 138 
8-Olumsuz Etki 18.11 9 163 8-Gündem 14.00 1 14 

Not. Kısaltmalar: K.S: Kurgu Sayısı, K.P: Kurgu Puanı 

 
Tablo 8 incelendiğinde cinsiyete göre bilişsel kurgu gruplarının önem 

derecelerinin farklılaştığı görülmektedir. Kız katılımcılar internete ilişkin en önemli 

bilişsel kurgu grubu olarak Eğitim ve Araştırmayı (x̄=53.30), erkek katılımcılar ise 

Kolaylaştırma ve Fırsatı (x̄=57.50) görmüşlerdir. Bunu kız katılımcılarda Sosyal Medya 

ve İletişim (x̄=47.00) ile Gündem (x̄=46.25) bilişsel kurgu grupları takip ederken erkek 

katılımcılarda ise Eğlence ve Hobi (x̄=46.93) ile Sosyal Medya ve İletişim (x̄=38.00) 

bilişsel kurgu grupları takip etmektedir. Kız katılımcılar için en önemsiz bilişsel kurgu 
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grubu Olumsuz Etki (x̄=18.11)   ile Alışveriş (x̄=22.78) iken erkek katılımcılarda ise 

Gündem (x̄=14.00) ve Olumsuz Etki (x̄=27.60) bilişsel kurgu grubudur. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin 

internete ilişkin bilişsel kurgularının belirlenmesi ve bu kurgularının cinsiyete göre 

karşılaştırmasının yapıldığı araştırmada katılımcıların internete ilişkin bilişsel kurguları, 

sekiz farklı gruba ayrılmıştır. Bu bilişsel kurgu grupları; “Sosyal Medya ve İletişim”, 

“Kolaylaştırma ve Fırsat”, “Eğlence ve Hobi”, “Eğitim ve Araştırma”, “Donanım ve 

Erişim”, “Alışveriş”, “Olumsuz Etki” “Gündem” olarak belirlenmiştir. Belirlenen 

bilişsel kurgu grupları incelendiğinde bu araştırmanın sonuçlarının (1) internet kullanım 

amaçları, (2) internete erişim araçları ve (3) interneti kullanma biçimleri konusunda üç 

açıdan çıkarım yapmaya olanak sağladığı görülmektedir. Nitekim alanyazındaki internet 

konulu araştırmalar incelendiğinde bu araştırmada olduğu gibi internet kullanım 

amaçları (Günlü ve Ceyhan, 2017; Lin ve Yu, 2008), internete erişim araçları ve 

internetin olumsuz kullanımına (Baltacı vd., 2021; Vigna-Taglianti vd, 2017) 

odaklanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırma ilk olarak katılımcıların 

internet kullanım amaçları hakkında fikir vermektedir. Bulgular incelendiğinde 

katılımcıların interneti “Sosyal Medya ve İletişim”, “Eğlence ve Hobi”, “Eğitim ve 

Araştırma”, “Alışveriş” ve “Gündem” gibi beş farklı amaçla kullandıkları 

görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde kaynaştırma öğrencilerine yönelik internet 

konulu araştırmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu nedenle bulgular ergenler ile 

yapılan araştırma sonuçları ile tartışılmıştır. Kaşıkçı ve arkadaşlarının (2014) yaptıkları 

araştırmada ergenlerin interneti okul işlerini gidermek, video izlemek, oyun oynamak, 

sosyal medyada gezinmek, mesajlaşmak ve gündemi takip etmek amacıyla kullandıkları 

saptanmıştır. Benzer bir şekilde Uzun ve Bulut Özek (2020) bu araştırmada olduğu gibi 

ergen gruplar arasında daha özel bir konumda olan zihinsel yetersizliği bulunan 

bireylerin interneti film ve dizi izleme, müzik dinleme, oyun oynama ve mesajlaşma 

amaçları ile kullandıklarını raporlamıştır. Yine Aksoy ve Ünübol (2021) eğlence amaçlı 

internet kullanımı oranının yüksek olduğunu saptamıştır. Bu açıdan ilgili araştırmaların 

sonuçları ile bu araştırmanın sonuçları arasında paralellik bulunmaktadır. Araştırma 

kapsamında belirlenen bilişsel kurgular ikinci olarak katılımcıların internete erişim 
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araçları konusunda da bilgi sağlamıştır. Donanım ve Erişim bilişsel kurgu grubunda yer 

alan bilişsel kurgular incelendiğinde bunların daha çok internete erişim olanakları ile 

internete bağlanma araçları ve bu araçların teknik donanımları (telefon, bilgisayar, 

modem, wifi, hız gibi.) ile ilgili olduğu görülmektedir. Alanyazında ergenlerin internete 

erişim aracı olarak en fazla telefonları tercih ettikleri bilinmektedir (Günlü ve Ceyhan, 

2017). Kolaylaştırma ve Fırsat ile Olumsuz Etki bilişsel kurgu grupları ise interneti 

kullanma biçimine yönelik bilgiler sağlamaktadır. Özellikle internetin olumlu ve 

olumsuz kullanımı alanyazında sıkça araştırılan bir konu olarak güncelliğini 

sürdürmektedir. Günlü ve Ceyhan (2017) ergenler üzerinde yürüttükleri nitel 

araştırmalarında internetin olumlu ve olumsuz etkilerinin ifade edilmesini 

sağlamışlardır. Aynı araştırmada internetin olumsuz etkisinin boşa zaman harcamak 

olarak ifade edildiğini aktarmışlardır.   

Bu araştırma kapsamında ayrıca internete ilişkin belirlenen bilişsel kurguların 

önem derecesi incelenmiştir. Katılımcıların Eğitim ve Araştırma (x̄=46.32) ile Sosyal 

Medya ve İletişim (x̄=42.69) bilişsel kurgu gruplarını diğer bilişsel kurgu gruplarına 

göre önceledikleri saptanmıştır. Alanyazın incelendiğinde bu araştırmanın sonuçları ile 

benzer bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Nitekim Adedeji ve arkadaşları (2021) 

ergenler üzerinde yürüttükleri bir araştırmada ergenlerin %41,2’sinin sosyal medya 

kullandıklarını raporlamışlardır. Henkoğlu ve arkadaşları (2015), öğrencilerin interneti 

büyük oranda bilgiye erişim amacıyla kullandıklarını aktarmışlardır.  Benzer şekilde 

Fortson ve arkadaşları (2007) da internetin %41 gibi büyük bir oranda akademik 

amaçlarla kullanıldığını saptamışlardır. Aynı araştırmada bu durumun, özellikle 

derslerin internet tabanlı olarak yürütülmesinden kaynaklanabileceği yorumu 

yapılmıştır. Yapılan bu yorum, bu araştırma için de geçerli olabilir. Özellikle COVID-

19 salgını kapsamında eğitim ve öğretimin internet aracılığıyla yürütülmesi, derslerin 

uzaktan eğitim yoluyla işlenmesi katılımcılar tarafından eğitim ve araştırma bilişsel 

kurgu grubunun öncelikli görülmesine yol açtığı düşünülebilir. Ayrıca eğitimle ilgili 

birçok materyale internet yoluyla ulaşılıyor olması da bu bilişsel kurgu grubunun 

katılımcılar tarafından öncelikli olarak belirlenmesini sağlamış olabilir.  

Araştırmaya dâhil edilen tüm katılımcıların en az önem verdikleri bilişsel kurgu 

gruplarının ise Olumsuz Etki (x̄=21.50) ve Alışveriş (x̄=24.00) olduğu belirlenmiştir. 
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Yapılan araştırmalar, internetin ergenler tarafından olumlu olarak algılandığı gibi 

olumsuz olarak da algılandığını ortaya koymuştur (Günlü ve Ceyhan, 2017). Araştırma 

kapsamında olumsuz etki bilişsel kurgu grubunda vakit kaybı, bilgi kirliliği, bağımlılık, 

yalnızlık ve sağlık bozukluğu gibi bilişsel kurguların üretildiği görülmektedir. Bu 

kurguların özellikle problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilişkili 

olduğu düşünülebilir. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasına dâhil olan bir işitme 

engelliler grubu ile yapılan çalışmada işitme engelli ortaöğretim öğrencilerinin 

problemli internet kullanımları ile sosyalleşme düzeyleri arasında orta düzeyde bir ilişki 

bulunmuştur (Aktaş, 2017). Yao ve Zhong (2014) internetin olumsuz ve aşırı 

kullanımının yalnızlık duygusuna yol açtığını; Özdemir (2016) bireylerin internet 

kullanarak bilgi kirliliğine katkıda bulunduklarını ve bilgi kirliliğinden etkilendiklerini; 

Baltacı ve arkadaşları (2021) ise internetin problemli kullanımının psiko-sosyal sağlık 

sorunlarına yol açtığını belirtmişlerdir. Benzer bir şekilde Vigna-Taglianti ve 

arkadaşları (2017) internetin olumsuz kullanımı ile yalnızlık ve sağlık problemleri 

arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Ayrıca Günlü ve Ceyhan (2017) ergenlerin 

internetin olumsuz etkisini “boşa zaman harcamak” şeklinde betimlediklerini 

bulmuşlardır. Bu kaynaklar değerlendirildiğinde internetin olumsuz etkisinin varlığı 

yadsınamaz. Ancak bu araştırmada Olumsuz Etkinin bilişsel kurgu grubunun 

katılımcıları için son sırada yer alması katılımcıların internetin olumsuz etkilerinden 

daha çok, olumlu etkilerine odaklandıklarını işaret edebilir. Bu araştırmada 

katılımcıların internete ilişkin bir diğer kurgu grubu ise alışveriş bilişsel kurgu 

grubudur. Özellikle internetten alışveriş son yıllarda araştırmacıların gündeminde yer 

alsa da (Şahin ve Topal, 2019; Uğur, 2016; Yörük ve Dündar, 2011) ergenlerin 

internetten alışverişlerine yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Alışveriş bilişsel 

kurgu grubunun sonlarda yer alması, ergenlik döneminde bulunan katılımcıların 

bağımsız satın alma davranışlarının henüz tam olarak oluşmaması ve alışverişlerinin 

ebeveynleri tarafından karşılanmasına bağlanabilir.   

Bu araştırmanın amaçlarından biri de katılımcıların internete ilişkin bilişsel 

kurgu gruplarının cinsiyete göre karşılaştırılmasıdır. Kız katılımcılar Eğitim ve 

Araştırma, Sosyal Medya ve İletişim ile Gündem bilişsel kurgu gruplarını öncelerken; 

erkek katılımcılar Kolaylaştırma ve Fırsat, Eğlence ve Hobi ile Sosyal Medya ve 

İletişim bilişsel kurgu gruplarını öncelemişlerdir. Bu bulgudan hareketle Sosyal Medya 
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ve İletişim bilişsel kurgu grubunun katılımcılarda cinsiyete bağlı olmaksızın öncelendiği 

görülmektedir. Ancak kız katılımcıların erkek katılımcılara göre Sosyal Medya ve 

İletişim bilişsel kurgu grubundan aldıkları ortalama puanlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgu alanyazındaki cinsiyete ilişkin karşılaştırmalara dayanan 

sonuçlarla tutarlıdır (Aktan, 2018; Güney ve Taştepe, 2020; Yüksel-Sahin ve Öztoprak, 

2019). Erkek katılımcılarda Eğlence ve Hobi, kız katılımcılarda ise Eğitim ve Araştırma 

bilişsel kurgu grubunun daha öne çıktığı görülmektedir. Li ve Kirkup (2017), erkek 

ergenlerin kız ergenlere göre daha fazla oyun oynadığını belirlemişlerdir. Yüksel ve 

Baytemir (2010) erkeklerin kızlara göre daha fazla eğlence amaçlı internet kullandığını 

raporlamışlardır. Weiser (2000) yaptığı araştırmada erkeklerin eğlence ve hobi amaçlı, 

kadınların ise daha çok eğitim amaçlı internet kullandıklarını tespit etmiştir. Joiner ve 

arkadaşları (2012) internet ile ilgili on yıllık karşılaştırmalı araştırmalarında erkeklerin 

kızlara göre daha fazla eğlence ve oyun amaçlı internet kullandığını belirlemişlerdir. Lin 

ve Yu (2008) Tayvan’da yürüttükleri araştırmalarında kız ve erkekler arasında cinsiyete 

ilişkin farklılıklar saptamış olup kızların bilgi aramak için, erkeklerin ise oyun oynamak 

için internet kullandığını tespit etmişlerdir. Alanyazındaki internet kullanımına ilişkin 

cinsiyete dayalı bu farklılıkların bireylerin bilişsel kurgularının şekillenmesine de 

yansıdığı görülmektedir.  

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 

İlk olarak verilerin toplanması aşamasında COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle uzaktan 

eğitim gören öğrencilere yönelik okul psikolojik danışmanları telefonla aranarak 

bilgilendirmede bulunulmuştur. Bu durum araştırmada veri toplama sürecini olumsuz 

etkilemiş olabilir. İkinci olarak çalışma grubunu kaynaştırma öğrencilerinin oluşturduğu 

bu araştırma, bu özel grupla yapılan çalışmaların yetersizliği nedeniyle ilgili grubun 

gelişim dönemi özellikleri kapsamında normal eğitime devam eden ergenler üzerinde 

yapılan araştırma sonuçları ile tartışılmıştır. Ancak Üdücü (2019) 

kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasına dâhil olan öğrenme güçlüğü tanısı almış ve 

almamış öğrencilerle yaptığı bir araştırmada her iki grubun internet bağımlılığı 

puanlarının farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla internete ilişkin algıların 

kaynaştırma öğrencileri ile normal eğitime devam eden öğrencilerin bilişsel 

kurgularının benzerlikler taşıdığı sonucuna varılabilir. Ayrıca 2020 yılında başlayan 

COVID-19 salgınının toplumsal yaşamda bıraktığı etkiler öğrencilerin bilişsel kurgu 



Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Gören Ortaöğretim 
Öğrencilerinin İnternete İlişkin Bilişsel Kurgularının Belirlenmesi

196

gruplarını etkilemiş olabilir. Bu araştırmanın sonucunda kaynaştırma öğrencilerinin 

internete ilişkin bilişsel kurguları “Sosyal Medya ve İletişim”, “Kolaylaştırma ve 

Fırsat”, “Eğlence ve Hobi”, “Eğitim ve Araştırma”, “Donanım ve Erişim”, 

“Alışveriş”, “Olumsuz Etki” ile “Gündem” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların 

internete ilişkin bilişsel kurgu grupları önem derecesi cinsiyete göre farklılaşmıştır. 

Araştırma kapsamında kız öğrenciler, Eğitim ve Araştırma, Sosyal Medya ve İletişim ile 

Gündem bilişsel kurgu gruplarını öncelerken; erkek öğrenciler Kolaylaştırma ve Fırsat, 

Eğlence ve Hobi ile Sosyal Medya ve İletişim gruplarını öncelemiştir. Buradan 

hareketle okullarda verilecek bilinçli ve sağlıklı internet kullanımına ilişkin eğitimler bu 

bulgu gözetilerek planlanabilir.  

Bu araştırma kapsamında internete ilişkin üretilen bilişsel kurgu grupları 

incelendiğinde katılımcıların interneti kolaylaştırıcı, eğitim ve öğretime yardımcı, 

sosyalleşme, gündemi takip etme ve keyifli vakit geçirme aracı olarak gördükleri 

sonucuna ulaşılabilir. Bu da bizi, internetin katılımcılar tarafından olumlu bir olgu 

olarak değerlendirildiği düşüncesine ulaştırabilir. Bu araştırmada internete ilişkin 

üretilen bilişsel kurgu gruplarından olan Olumsuz Etki bilişsel kurgu grubunun 

katılımcılar tarafından önem derecesine göre son sıralarda yer alması şaşırtıcıdır. Bu 

durumun nedenlerine yönelik yapılacak araştırmaların alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca hem normal eğitime devam eden ergenlerin hem de 

kaynaştırma uygulaması ile eğitimlerine devam eden öğrencilerin dâhil edildiği 

karşılaştırmalı araştırmaların yapılması her iki grup arasındaki internete ilişkin bilişsel 

kurguların farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak adına faydalı olabilir.  
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Summary 

The Internet is a technology that connects many computers around the world 

through networks and makes it easier for people to access information (Bölükbaş, & 

Yıldız, 2005). This technology, which was used only with computers in the past, has 

been integrated into different devices over time and its prevalence has increased. It is 

possible to find traces of the internet, which is used in a wide age range today, in all 

areas of life due to the convenience it provides in terms of accessing information (Ayas, 

& Horzum, 2013; Wang & Cheng, 2019). In addition to the many opportunities that the 

Internet offers us, it can also negatively affect the lives of individuals depending on the 

way it is used. Whether individuals are affected positively or negatively by the Internet 

depends on the purpose and how they use the Internet. For this reason, learning 

individuals' perceptions of the concept of the internet can provide an important clue 

about how they use the internet. Individuals' perceptions of the concept are related to 

cognitive constructs (Karadağ, 2011). Cognitive constructs are defined as the process of 

associating an event, concept or attitude with their own experiences and existing 

knowledge (Tanhan, 2018). 

The cognitive constructs of individuals can be effective in shaping their daily 

lives. When the literature is examined, research related to the internet mostly focused on 

high school students and university students, and these studies were generally 

conducted in relational screening model. These studies are important in terms of 

revealing the concepts related to internet use. However, no research has been found that 

examines individuals' perceptions of the Internet in their inner world. In this respect, 

revealing the cognitive constructs of the individual regarding the internet may 

contribute to the determination of the direct or indirect factors affecting the internet use 

behavior. In addition, in the studies on the concept of the Internet, the studies of 

students who continue their education by integrating the study group are insufficient. In 

this context, this research aims to determine the cognitive constructs of high school 

students who are educated through inclusion, based on the cognitive structure theory 

(Kelly, 1955). It is thought that the findings to be obtained as a result of the research 

will contribute to the development of programs that include healthy internet use for 

adolescents in the important risk group. In addition, since this study was conducted with 
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students with special educational needs in terms of the study group, it is unique because 

of its contribution to increase the inclusiveness of existing preventive programs. 

In this study, phenomenological (phenomenological) design, one of the 

qualitative research methods, was used. Qualitative research is a type of research that 

involves the interpretation of personal interpretations based on subjective experiences 

realistically and holistically with a scientific approach (Aydın, 2018; Köse, 2015). 

Whereas the phenomenological pattern is a qualitative research approach that reveals in 

depth how individuals experience an event, situation or concept (phenomenon) 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2012). The study group of 

this research consisted of high school students studying in the Kestel and Gürsu districts 

of Bursa province in the 2020-2021 academic year and continuing their education 

through mainstreaming/inclusive. The criterion sampling method was used in the 

selection of the participants included in the study group of the research. Students who 

stated that they used the internet at home before fulfilled the criterion of participation in 

the study, and 15 female and 8 male students selected from among these students 

formed the study group. 

The data obtained within the scope of this research were collected by using the 

Repertory Grid Form (RepGrid, RFG), which is the methodological extension of Kelly's 

(1955) Personal Structure Theory. RepGrid is a cognitive mapping technique that tries 

to describe how people think about phenomena in their world and can be designed 

differently by researchers (Easterby-Smith, 1980; Tan & Hunter, 2002). 

The produced cognitive constructs were assigned to cognitive construct groups 

according to their similarities. Then, the average scores of cognitive fiction groups of all 

participants were determined. The average scores of the cognitive fiction groups were 

formed by multiplying the rank value of each cognitive fiction produced by the 

participants and dividing the total scores formed by the number of fictions in the 

relevant cognitive fiction group. The degree of importance of cognitive constructs was 

determined by looking at the average scores of the participants. The same process was 

repeated for the participants of both genders to compare the cognitive construct groups 

of the male and female participants. 
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After the analysis, eight cognitive construct groups of the participants were 

formed. These cognitive fiction groups were determined as Social Media and 

Communication, Education and Research, Entertainment and Hobby, Equipment and 

Access, Negative Effect, Shopping, Facilitation and Opportunity, and Agenda. The 

importance of cognitive construct groups obtained from the participants differed 

according to gender. The most important cognitive construct groups for female 

participants are Education and Research, Social Media and Communication and 

Agenda; the most important cognitive construct groups for male students were found to 

be Facilitation and Opportunity, Entertainment and Hobby, and Social Media and 

Communication. The least significant cognitive construct groups for female participants 

were Shopping by Negative Effect; for male students, the least important cognitive 

construct groups were determined as Agenda Negative Effect. When the cognitive 

fiction groups produced for the internet are examined within the scope of this research, 

it can be concluded that the participants see the internet as a facilitator, a helper in 

education and training, a means of socializing, following the agenda, and having a 

pleasant time. The findings were discussed with similar research results and various 

suggestions were presented. 
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Öz: COVID-19 hastalığı kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır ve pandemi ilan 

edilmiştir. Hastalığın belirsizliği ve salgın niteliği taşıması olumsuz duygulara sebep olabilmek-

tedir. Bu çalışmanın amacı COVID-19 salgın sürecinde bireylerin duygusal yeme davranışları-

nı çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Duygusal yeme davranışı olumsuz duygulara karşılık 

geliştirilen, işlevsel olmayan bir baş etme biçimi olarak değerlendirildiğinde, bireylerin salgın 

sürecinde sürdürdükleri veya geliştirdikleri duygusal yeme davranışı bazı değişkenler açısından 

incelenmiştir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada veriler demografik bilgi formu, Türkçe 

Duygusal Yeme Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel is-

tatistiklerle birlikte Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon, Spearman-Brown Sıra Farkları Ko-

relasyon Katsayısı, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda katılımcıların duygusal yeme davranışlarının cinsiyet, medeni durum, iş sürdürme du-

rumları, beden kitle indeksine göre farklılaştığı saptanmıştır. Aynı zamanda bireylerdeki duygusal 

yeme davranışının yaş ve depresyon düzeyi ile anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. 

Ulaşılan bulgular literatürdeki diğer araştırmalarla birlikte tartışılmış ve ileriki araştırmalar için 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, salgın, COVID-19. 
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AN INVESTIGATION OF EMOTIONAL EATING BEHAV-
IOR DURING COVID-19 PANDEMIC 

ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES  

Abstract: COVID-19 disease soon spread all over the world and a pandemic was decla-

red. The uncertainty and pandemic nature of the disease can cause negative emotions. The aim 

of this study is to examine the emotional eating behaviors of individuals during the COVID-19 

pandemic period according to various variables. When emotional eating behavior is evaluated as 

a dysfunctional coping style developed in response to negative emotions, the emotional eating be-

havior that individuals maintain or develop during the pandemic period has been examined in ter-

ms of some variables. Demographic information form, Turkish Emotional Eating Scale and Beck 

Depression Scale were used as data collection tools in the research in relational screening model. 

The Pearson Product-Moment Correlation, Spearman-Brown Rank Correlation Coefficient, One-

Way Analysis of Variance (ANOVA) were used together with descriptive statistics in the analyze 

of the data. As a result of the analyzes, it was determined that the emotional eating behaviors of 

the participants differed according to gender, marital status, job status, and body mass index. It 

has been determined that emotional eating behavior in individuals is in a significant relationship 

with age and depression level. The findings were discussed together with other studies in the lite-

rature and suggestions for future research were presented.  

Keywords: Emotional eating, pandemic, COVID-19. 



COVID-19 Salgın Dönemi Duygusal Yeme Davranışının 
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

242

	 	
	

Giriş 

 Tarih boyunca birçok salgın hastalıkla karşılaşılmıştır. Salgın, bir enfeksiyon 

hastalığının, hayvandan insana veya insandan insana bulaşarak yerel, ulusal veya 

küresel çapta sağlık sorununa neden olması olarak tanımlanabilir (Hacımustafaoğlu ve 

Önürmen, 2018). Salgın hastalıklar insanları fizyolojik ve psikolojik açıdan 

etkileyebilmektedir. Salgının fizyolojik etkilerini hastalığa bağlı olarak gelişen 

semptomlar ve kullanılan tedavilerin yan etkileri olarak belirtmek mümkündür. Salgın 

hastalıkların psikolojik etkilerinden ise söz konusu hastalığa yakalanmayla ilgili 

korkular, bulaşma ile ilgili korkular ve bunlara bağlı olarak gelişen kaçınmalar; stres, 

kaygı, yaşam biçiminin değişmesiyle ilgili olarak yaşanan birtakım durumlar olarak 

bahsedilebilir (Duan ve Zhu, 2020; Cheng vd., 2004). 

 İlk olarak 2019 yılı aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı 

düşünülen yeni Koronavirüs hastalığı da salgın hastalık olarak nitelendirilmiştir. Tüm 

dünyaya yayılmasıyla birlikte küresel çapta bir salgın olarak değerlendirilen ve COVID-

19 adı verilen hastalığın ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi fizyolojik semptomları 

bulunmaktadır (Velavan ve Meyer, 2021). Salgın hastalık olarak nitelendirilmesiyle 

insanların bu salgın sürecinden psikolojik olarak etkilenebilecekleri söylenebilir. Söz 

konusu salgının günlük hayattaki düzeni sarsan (Strong, 1990) ve beklenmedik 

sonuçlara yol açabilme ihtimali ile belirsizlik taşıyan bir durum hâline geldiğini 

belirtmek mümkündür. Bekaroğlu ve Yılmaz 2020 yılında yaptığı çalışmada COVID-19 

salgınının bireyler üzerinde korku, kaygı gibi duygulara yol açabileceğinden hareketle 

kaygı ve stresle ilişkili psikolojik rahatsızlıklara yatkınlığı artırabileceğinden 

bahsetmiştir. COVID-19 salgın sürecinde bireylerin yeme tutumlarını inceleyen Özer ve 

Okat (2021), bireylerin bu dönemde stres, belirsizlik ve yalnızlık gibi olumsuz duygular 

karşısında beslenme davranışı gösterme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özlem 

ve Mehmet (2020) de COVID-19 salgınının yeme davranışına etkisi ile ilgili 

araştırmaları incelemiş ve salgın sürecinin yeme alışkanlıkları üzerinde olumlu ve 

olumsuz etkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu doğrultuda COVID-19 gibi salgın 

hastalık süreçlerinde bireylerin beslenme düzenleri ve davranışlarının da bu süreçten 

etkilenebileceğini belirtmek mümkündür.  
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Beslenme davranışı birçok faktörden etkilenmektedir. Bunlar stres, kaygı, 

mutluluk, sosyal gereklilik, küçüklükten gelen ödünleme veya homeostatik dengeyi 

sağlama amaçlı beslenme olabilir (Erbay ve Seçkin, 2016). İnsanlar, olumsuz veya 

olumlu duygular karşısında normalden daha fazla ya da daha az beslenme davranışı 

gösterebilmektedir. Serin ve Şanlıer (2018) insanların kutlama yapmak istediklerinde, 

mutlu olduklarında veya öfkeli, üzgün olduklarında bu davranışı gösterebildiğinden 

bahsetmiştir. Stres, öfke, kaygı, korku gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasıyla gelen 

aşırı yeme eğilimi ve davranışı duygusal yeme olarak tanımlanmaktadır (İnalkaç ve 

Arslantaş, 2018). Bununla birlikte duygusal yeme olumsuz duygularla başa çıkma 

yöntemi olarak ortaya çıkan ve öğün zamanı ya da sosyal gereklilik için değil, sadece 

duygularla ortaya çıkan bir davranış olarak da tanımlanmaktadır (Bekker vd, 2004; 

Kaplan ve Kaplan, 1957).  

 Duygusal yeme ilk olarak Bulimia Nervoza hastalığına sahip kişilerin aşırı yeme 

ataklarını destekleyen bir etken olarak tıkınırcasına yeme kavramı altında Bulimia 

Nervoza’yla birlikte değerlendirilmiştir. Sonrasında tıkınırcasına yeme ile ilgili yapılan 

araştırmalar bu atakların duygusal yeme kavramı ile ilgili olabileceğini öne sürmüştür 

(Arslantaş vd., 2019). Duygusal yemenin nedenleri olarak Kaplan ve Kaplan (1957) 

bireylerin stres veya kaygı hissettiklerinde kaygıyı azaltmak için beslenme davranışına 

yöneldiğini öne sürmüştür. Erken yaştaki çocuğa bakım hizmeti veren kişinin huzursuz 

olan çocuğa sakinleşmesi için sürekli yiyecek sunması çocuğun hiçbir zaman açlık 

hissetmemesine, dolayısıyla açlık hissiyle ödül, sakinleşme vs. gibi farklı ihtiyaçları 

karşılama yolu olarak duygusal yemesine neden olmuştur.  Bu hatalı beslenme deneyimi 

dolayısıyla kişi içsel uyaranları tanıma becerisi geliştirememiştir ve ileriki yaşamında da 

rahatsızlık verici herhangi bir hisse karşılık aşırı yemeye yönelmiştir (Özdemir, 2015). 

Bruch (1996), fiziksel açlıkla duygusal açlığı ayırt edemeyen bireylerin yiyeceklerin 

kokusu, görüntüsü gibi özelliklere daha duyarlı olabileceğini ve kişinin beslenme 

isteğine fizyolojik açlıktan daha fazla etki edebileceğini belirtmiştir. 

 Macht (2008), bireylerin stres karşısında daha fazla yeme davranışı gösterdiğini, 

bununla beraber yemek seçimlerini daha fazla şeker, karbonhidrat ve yağ içeren 

besinlerden yana kullandıklarını ifade etmiştir. Öte yandan depresyon, anksiyete gibi 

insan psikolojisini olumsuz etkileyen durumların duygusal yeme davranışını etkilediği 
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de belirtilmektedir. Bununla birlikte Herman ve Polivy (1975) bireylerin sağlıklı olduğu 

belirlenmiş normal kilolarda kalabilmek için beslenmeyi kısıtladığını, sıkı diyetler 

yaparak vücudun ihtiyaç duyduğu değerli besin kaynaklarını edinememesine sebep 

olduğunu ve duygusal yeme davranışının buna karşılık geliştiğini öne sürmüştür.  

 Heatherton ve Baumeister (1991) olumsuz duyguları fark eden bireyin bu 

duygulardan kurtulmak istediği için duygusal yeme davranışı gösterdiğini öne 

sürmüştür. Bu davranış kişinin benlik algısını tehlikeye sokan birtakım durum ve 

olaylardan uzaklaşma veya dikkatini dağıtmak için meydana gelmektedir. Kişi 

psikolojik bütünlüğüne karşı bir tehdit hissettiği zaman duygusal yeme davranışı 

göstermektedir.  

 Salgın hastalıklar söz konusu olduğunda insanların hastalık ve ölüm gibi fiziksel 

tehditlerin yanında psikolojik bütünlüklerine karşı da tehdit hissedebildiği öne 

sürülebilir. COVID-19 salgın sürecinde alınan tedbirler kapsamında birçok işyeri evden 

çalışma sistemine geçmiştir; bazı işyerleri ofis sistemini zorunlu veya isteğe bağlı olarak 

devam ettirmiştir. İnsanların günlük yaşamındaki düzeninin sarsılması (Strong, 1990) 

zorlayıcı bir yaşam olayı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte salgın sürecinin ne 

zaman sonlanacağının bilinmiyor oluşu kişilerde belirsizlik duygusuna neden olabilir 

(Duman, 2020). İlgili literatür incelendiğinde salgından psikolojik açıdan etkilenme 

durumları doğal olarak değerlendirilmekle beraber, bireyler salgın süreci boyunca 

kendilerini depresif, kaygılı, stresli hissedebilmektedirler (Aşkın vd., 2020; Wu vd., 

2005). Bu doğrultuda salgının bireyler üzerinde bir stres kaynağı olduğu ve duygusal 

yeme davranışı sergileyebileceklerini söylemek mümkündür. Tüm bu bilgiler 

doğrultusunda, bireylerin COVID-19 salgın sürecinde gösterdiği duygusal yeme 

davranışının bu süreci hangi koşullar altında geçirdiğiyle ilişkisi araştırılmak 

istenmiştir.  

Literatür incelendiğinde (Thompson, 2015; Nguyen-Rodriguez vd., 2009) 

bireylerin cinsiyetlerinin duygusal yeme davranışı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 

çalışmalara rastlanmaktadır. Bununla birlikte medeni durum (Busolotti vd., 2002), yaş 

(Özdemir,2015; Samuel ve Cohen, 2018) gibi demografik değişkenlerin de duygusal 

yeme ve yeme bozukluğuna ilişkin yapılan çalışmalarda incelendiği görülmektedir. 

Salgın süreciyle birlikte bireylerin iş ve işlerini sürdürme durumlarının, kısıtlanan 
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sosyal ve fiziksel aktivitelerle birlikte beden kitle indekslerinin de duygusal yeme 

düzeyine göre incelenmesinin alan yazına faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Alan yazın incelendiğinde insanların salgın durumlarındaki yeme davranışları ile 

ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olduğu ve bununla ilgili yeterli veriye ulaşılamadığı 

görülmüştür. Duygusal yeme davranışının stres, korku ve kaygı gibi olumsuz duygular 

etkisinde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda bireylerin COVID-19 

salgını sürecindeki duygusal yeme düzeyleri, araştırılmaya ihtiyaç duyulan bir konu 

olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda COVID-19 salgını sürecinde insanların 

duygusal yeme davranışları ile ilgili yapılan bu çalışmanın literatüre ve alan yazına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; COVID-19 salgın sürecinde bireylerin 

duygusal yeme davranışarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda katılımcıların duygusal yeme düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, 

beden kitle indeksi, iş sürdürme durumuna göre farklılaşma durumu; aynı zamanda yaş 

ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi incelenmiştir. 

 
Yöntem 

  
Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmada, bireylerin COVID-19 salgın sürecinde gerçekleştirdikleri 

duygusal yeme davranışı yaş, medeni durum, cinsiyet, depresyon düzeyi, beden kitle 

indeksi, iş sürdürme durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Nicel bir çalışma olan 

araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre kurgulanmıştır. 

 
 Çalışma Grubu 

 Çalışma grubu, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, araştırmaya gönüllülük 

esası ile katılan 190’ı kadın, 127’si erkek olmak üzere toplamda 317 kişiden 

oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 18-68 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 

36’dır. Katılımcılara amaçlı-ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırma 

COVID-19 salgın sürecinde yapıldığından alınan tedbirlere uymak amacıyla veriler 

çevrimiçi bir anket platformu (Google Forms) aracılığı ile toplanmıştır. 
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indeksi, iş sürdürme durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Nicel bir çalışma olan 

araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre kurgulanmıştır. 

 
 Çalışma Grubu 

 Çalışma grubu, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, araştırmaya gönüllülük 

esası ile katılan 190’ı kadın, 127’si erkek olmak üzere toplamda 317 kişiden 

oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 18-68 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 

36’dır. Katılımcılara amaçlı-ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırma 

COVID-19 salgın sürecinde yapıldığından alınan tedbirlere uymak amacıyla veriler 

çevrimiçi bir anket platformu (Google Forms) aracılığı ile toplanmıştır. 
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 Tablo 1’de katılımcılara ait bilgiler verilmiştir. 

 
Tablo 1 
Katılımcılara Ait Bilgiler 
Katılımcılar Seçenekler f % 

Cinsiyet Kadın 190 59.9 

Erkek 127 40.1 
Beden Kitle İndeksi  Zayıf 

Normal 
Kilolu 
Obez 
Morbid Obez 

8 
173 
103 
29 
4 

2.5 
54.6 
32.5 
9.1 
1.3 

Medeni Durum Evli 108 34.1 

Bekâr 209 65.9 
Çalışma Durumu Çalışıyor 150 47.3 

Çalışmıyor 167 52.7 
İş Sürdürme Durumu Evden- Evden 17 10.2 

İşe Giderek – İşe 
Giderek 

52 31.3 

İşe Giderek- Evden 76 45.8 

Diğer 21 12.7 

Toplam  317 100.0 

  
Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada bireylerin COVID-19 salgın süreci duygusal yeme düzeyleri 

çeşitli değişkenlere göre inceleneceği için araştırmacıların oluşturduğu Demografik 

Bilgi Formu, Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: Oluşturulan demografik bilgi formuyla katılımcıların 

yaş, cinsiyet; beden kitle indeksini hesaplamak amacıyla boy ve kilo, medeni durum, 

işlerini evden veya iş yerine giderek sürdürme durumu gibi bilgileri alınmıştır. 

Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği (TDYÖ): Bilgen (2018) tarafından geliştirilen 30 

maddelik ölçek, dört alt boyuttan oluşmaktadır ve beşli likert tipindedir. Ölçekten en 

düşük 30, en yüksek 150 puan alınabilmektedir. Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve 

güvenirlik çalışmalarına herhangi bir yeme bozukluğu bulunmayan 887 kişi dahil 
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edilmiştir ve çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İç tutarlılık için Cronbach’s Alfa 

katsayısı ilk aşamada r=0.960, ikinci aşamada r=0.962, üçüncü aşamada r=0.959 olarak 

bulunmuştur (Bilgen, 2018). Üç aşamada yapılan analizler ve elde edilen bulgular 

sonucunda söz konusu ölçeğin duygusal yemeyi belirlemede geçerli ve güvenilir bir 

araç olduğu söylenebilmektedir. Analizler sonucu ölçeğin dört alt boyutu oluşmuştur. 

Bu boyutlar şunlardır: 

 Gerginlik Durumlarında Yeme: Bu alt boyutta kişilerin olumlu veya olumsuz 

şekilde durumsal olarak artan gerginlikleri karşısındaki yeme davranışları 

ölçülmektedir. Başka bir deyişle bu alt boyut olumsuz durumların meydana çıkardığı 

duygular ve neden olduğu gerginliği gidermek adına yapılan yeme davranışı ile 

ilgilenmektedir. Ölçekte gerginlik durumlarında yeme alt boyutu 11 madde ile 

ölçülmektedir.  

 Olumsuz Duygularla Başa Çıkabilmek İçin Yeme: Bu alt boyutta bireyin 

yaşadığı olumsuz duygulara karşılık yeme davranışı ölçülmektedir. Ölçeğin olumsuz 

duygularla başa çıkabilme için yeme alt boyutu 10 madde ile ölçülmektedir.  

 Kendini Kontrol Edebilme: Bu alt boyutta kişinin yeme davranışı söz konusu 

olduğunda iradesine ne kadar hâkim olduğu hususuyla ilgili maddeler bulunmaktadır. 

Ölçeğin kendini kontrol edebilme alt boyutu 6 madde ile ölçülmektedir.  

 Uyaran Karşısında Kontrol: Bu alt boyutta kişinin uyaran olan yemek 

maddesinin özelliklerine maruz kaldığı zamanlarda kendisini ne kadar kontrol 

edebildiği ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Ayrıca maddelerden biri yemeği bir ödül 

veya zevk kaynağı olarak kullanıp kullanmadığını, yani yemeği bir uyaran hâline getirip 

getirmediği ile ilgilidir. Ölçeğin uyaran karşısında kontrol alt boyutu 3 madde ile 

ölçülmektedir.  

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Beck Depresyon Ölçeği 1961 yılında Aaron 

Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Hisli (1989) tarafından “Beck Depresyon 

Ölçeği” olarak Türkçeye uyarlanma çalışmaları yapılmıştır ve ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik çalışması tamamlanmıştır ve Cronbach’s Alpha katsayıları sırasıyla r=0.80 

ve r=0.74 olarak bulunmuştur. Ölçek depresyon yaşayan bireylerde görülmesi olası 

duygusal, bilişsel ve somatik belirtileri ölçmeye yarayan 21 maddeden oluşmaktadır.  

Her madde 4 kategoriden oluşmaktadır ve bu kategoriler 0 ile 3 arasında 
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puanlandırılmaktadır. Envanterden en düşük 0, en fazla 63 puan alınmaktadır (Aydemir 

ve Köroğlu, 2006).  

 
Verilerin Analizi 

 Araştırma problemini uygun bir şekilde incelemek amacıyla araştırmacılar 

tarafından “Demografik Bilgi Formu” oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak “Türkçe 

Duygusal Yeme Ölçeği” ve “Beck Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekleri 

kullanmak için ölçeği geliştiren veya Türkçeye uyarlayan araştırmacılardan gerekli 

izinler alınmıştır. Araştırmanın etik standartlara uygunluğunu belirlemek için Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Enstitüsünden etik kurul onayı (Tarih: 

11.06.2020, Sayı: 10017888-044, Karar No: 9) alınmıştır. Katılımcılara araştırma için 

oluşturulan form internet aracılığıyla ulaştırılmıştır. Veriler SPSS 26.0 istatistik 

programı ile analiz edilmiş ve gerekli varsayım incelemeleri yapılmıştır. Türkçe 

Duygusal Yeme Ölçeği için yapılan güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach’s Alfa 

katsayısı bu çalışma için r=0.946 olarak bulunmuştur.  Beck Depresyon Ölçeği için 

yapılan güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach’s Alfa katsayısı bu çalışma için 

r=0.837 olarak bulunmuştur.  Normallik değerleri basıklık ve çarpıklık açısından 

incelenmiştir. Türkçe Duygusal Yeme Ölçeğine ait çarpıklık değeri .60, basıklık değeri 

.03 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu değerlerin normal değerler arasında olduğu 

belirlendiğinden dağılımın normal dağıldığı kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 

2013). Beck Depresyon Ölçeğine ait çarpıklık değeri 1.24, basıklık değeri ise 2.17 

olarak hesaplanmıştır ve söz konusu değerlerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. 

Betimsel istatistiklerle birlikte duygusal yeme ile yaş arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, depresyon düzeyi ile duygusal yeme 

arasındaki ilişkiyi saptamak için ise Spearman-Brown Sıra Farkları Korelasyon 

Katsayısı analizinden yararlanılmıştır. Bağımsız grupların karşılaştırılmasında Bağımsız 

Örneklem T-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. 
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Bulgular 

 Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeğinden alınan puanların 

yapılan normallik incelemesi sonucunda katılımcıların depresyon düzeylerinin normal 

dağılmadığı saptanmıştır. Veriler normal dağılmadığından duygusal yeme ile depresyon 

arasındaki ilişki Sperman-Brown Testi ile incelenmiştir. Buna göre katılımcıların 

gösterdiği duygusal yeme ile depresyon arasında orta düzeyde (Büyüköztürk, 2002; 

Ratner, 2009), pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=.311, p<.05). Buna 

göre depresyon düzeyi arttıkça duygusal yeme davranışının da arttığı 

söylenebilmektedir. 

 Duygusal yeme ile yaş düzeyi arasındaki ilişki, veriler normal dağılım 

gösterdiğinden Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Testi ile 

incelenmiştir. Duygusal yeme düzeyleri ile yaş değişkeni arasında düşük düzeyde, 

negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=-.247, p<.05). Buna göre yaş arttıkça 

duygusal yeme davranışının azaldığı söylenebilir. 

 Türkçe Duygusal Yeme Ölçeğinden alınan puanların cinsiyet, medeni durum ve 

çalışma durumu değişkenlerine göre farklılaşma durumu bağımsız örneklem t-Testi ile 

incelenmiş ve sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 
Tablo 2 
Duygusal Yemenin Cinsiyet ve Medeni Duruma Göre Bağımsız Örneklem t-Testi 
Sonuçları 
Değişken Seçenekler N X̄ S SD t p 
Cinsiyet Kadın 190 72.41 22.78 315 3.156 .002 

Erkek 127 64.51 20.37 
Medeni 
Durum 

Evli 108 65.46 19.95 315 -2.200 .029 
Bekâr 209 71.20 23.02    

  
Tablo 2 incelendiğinde yapılan analizin sonucunda duygusal yeme düzeyinin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (t(315)=3.156; p<0.05). 

Kadınların duygusal yeme düzeyi (X̄= 72.41) erkeklere (X̄=64.51) göre daha yüksektir. 

Bağımsız örneklem t- testi sonucunda hesaplanan etki büyüklüğü 0.030’dur. Buna göre 

cinsiyet değişkeni, duygusal yeme düzeyleri üzerinde düşük bir etkiye sahiptir. 
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 Yapılan analizin sonucunda duygusal yeme düzeyinin medeni duruma göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (t(315)=-2.200; p<0.05). Bekâr bireylerin 

duygusal yeme düzeyi (X̄= 71.20) evli bireylere (X̄=65.46) göre daha yüksektir. 

Hesaplanan etki büyüklüğü 0.015’tir. Buna göre medeni durum değişkeni, duygusal 

yeme düzeyleri üzerinde düşük bir etkiye sahiptir.  

Çalışan katılımcıların iş sürdürme durumu kategorisi için salgın süreci öncesi 

evden çalışan ve süreç boyunca işe giderek çalışmaya devam eden katılımcıların sayısı 

az olduğundan bu kategori analiz dışı bırakılmıştır. Diğer kategorilerin duygusal yeme 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak için tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 

 
Tablo 3 
Duygusal Yemenin İş Sürdürme Durumlarına Göre ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

K.T (sd) K.O F p Fark 

Gruplararası 5538.16 3 1846.05 3.593 .015 3-4* 
Gruplariçi 80668.33 157 513.81  
Toplam 86206.49 160   
Not. *3: Salgın öncesi işe giderek çalışan ve salgın süreci boyunca da işe giderek çalışan*4: Salgın öncesi işe giderek çalışan fakat 

salgın sürecinde evden çalışan 

 
 Analiz sonucunda çalışan katılımcıların iş sürdürme durumlarına göre duygusal 

yeme düzeylerinde manidar bir fark olduğu görülmektedir (F(3, 157)= 3.593, p<0.05). 

Farkın kaynağını araştırmak için ikili karşılaştırmalardan Scheffe Testi kullanılmıştır. 

 Yapılan analizin sonucunda salgın öncesi işe giderek çalışırken salgın süreci 

boyunca evden çalışan katılımcıların duygusal yeme puanı (X̄=75.07) salgın öncesi ve 

salgın süreci boyunca işe giderek çalışan katılımcılara (X̄=61.88) göre daha yüksektir. 

Hesaplanan eta-kare değeri 5538.16/ 86206.49= 0.06’dır. Buna göre çalışan 

katılımcıların duygusal yeme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %6’sının iş 

sürdürme durumuna bağlı olduğu ifade edilebilir.  

 Katılımcıların beden kitle indeksine göre duygusal yeme düzeyi tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiş ve sonuçları Tablo 4’te verilmiştir: 
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Tablo 4 
Duygusal Yemenin Beden Kitle İndeksine Göre ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

K.T (sd) K.O F p Fark 

Gruplararası 7372.98 2 3686.49 7.707 .001 1-3* 

Gruplariçi 144447.20 302 478.30  
Toplam 151820.19 304   

Not. *1: Normal kilo *3: Obez 

 
 Analiz sonucunda çalışan katılımcıların beden kitle indeksine göre duygusal 

yeme düzeylerinde manidar bir fark olduğu görülmektedir (F(2, 304)= 7.707, p<0.05). 

Farkın kaynağını araştırmak için ikili karşılaştırmalardan Scheffe Testi kullanılmıştır. 

 Yapılan analizin sonucunda beden kitle indeksine göre obez olan bireylerin 

duygusal yeme puanı (X̄=82.10), beden kitle indeksine göre normal kiloda olan 

bireylerin duygusal yeme puanına (X̄=64.74) göre daha yüksektir. Hesaplanan eta-kare 

değeri 7372.98/151820.19= 0.05’tir. Buna göre katılımcıların duygusal yeme 

puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %5’inin beden kitle indeksine bağlı olduğu 

ifade edilebilir. 

 Cinsiyetin Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği alt boyutlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı Bağımsız Örneklem T-testi ile incelenmiştir ve bulgular Tablo 5’te 

sunulmuştur. 
 

Tablo 5 
Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t-
Testi Sonuçları 
Boyutlar Cinsiyet N X̄ S sd t p 

Gerginlik 
Durumunda 
Yeme 

Kadın 190 24.87 9.17 315 3.015 .003 

Erkek 127 21.81 8.34 

Olumsuz 
Duygularla Başa 
Çıkma için Yeme 

Kadın 190 22.76 9.12 315 3.073 .000 

Erkek 127 19.14 7.71 

Kendini Kontrol 
Edebilme 

Kadın 190 15.61 4.59 315 0.208 .836 

Erkek 127 15.49 4.94 
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Uyaran 
Karşısında 
Kontrol 

Kadın 190 9.15 2.63 315 3.656 .000 

Erkek 127 8.05 2.62 

 
 Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların Gerginlik Durumlarında Yeme, Olumsuz 

Duygularla Başa Çıkma İçin Yeme ve Uyaran Karşısında Kontrol boyutlarına ilişkin 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı (p<0.05) görülmektedir. 

Kendini Kontrol Edebilme alt boyutuna ilişkin puanlar ise cinsiyete göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır (p>0.05). Anlamlı ilişki saptanan tüm alt boyutlarda 

kadınların erkeklerden daha yüksek puan aldığı görülmektedir. 

 Katılımcıların medeni durumlarının Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği alt 

boyutlarına göre t-Testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

 
Tablo 6 
Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği Alt Boyutlarının Medeni Duruma Göre Bağımsız 
Örneklem t-Testi Sonuçları 
Boyutlar Medeni 

Durum 
N X̄ S sd t p 

Gerginlik 
Durumunda 
Yeme 

Evli 108 22.36 8.75 315 -1.851 .065 

Bekâr 209 24.32 9.02 

Olumsuz 
Duygularla Başa 
Çıkma için Yeme 

Evli 108 19.87 7.68 315 -2.233 .026 

Bekâr 209 22.05 9.19 

Kendini Kontrol 
Edebilme 

Evli 108 15.00 4.29 315 -1.573 .117 

Bekâr 209 15.85 4.93 

Uyaran 
Karşısında 
Kontrol 

Evli 108 8.21 2.48 315 -2.419 .016 

Bekâr 209 8.97 2.74 

  
Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların Olumsuz Duygularla Başa Çıkma İçin 

Yeme ve Uyaran Karşısında Kontrol boyutlarına ilişkin puanlarının medeni duruma 

göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı (p<0.05) görülmektedir. Gerginlik Durumlarında 

Yeme ve Kendini Kontrol Edebilme alt boyutuna ilişkin puanlar ise medeni duruma 
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göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır (p>0.05). Buna göre bekâr bireylerin 

olumsuz durumlarla başa çıkabilme için yeme ve uyaran karşısında kontrol boyutlarında 

evli bireylere göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. 

 Katılımcıların beden kitle indekslerinin Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği alt 

boyutlarına göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) bulguları Tablo 7’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 7 
Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği Alt Boyutlarının Beden Kitle İndeksine Göre Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Boyutlar BKİ N X̄  KT sd KO F p Fark 

Gerginlik 
Durumunda 
Yeme 

Normal 173 22.41 G.A 1108.50 2 277.12 3.558 .007 1-3 

Kilolu 103 24.19 G.İ 24303.32 303 77.89 

Obez 29 28.55 Top 25411.83 305  

Olumsuz 
Duygularla 
Başa 
Çıkma İçin 
Yeme 

Normal  173 20.27 G.A 1275.48 2 318.87 4.331 .002 1-3 

Kilolu 103 21.54 G.İ 22968.97 303 73.61 

Obez 29 26.93 Top 24244.45 305  

Kendini 
Kontrol 
Edebilme 

Normal 173 14.42 G.A 554.85 2 138.71 6.631 .000 1-3 
1-2 

Kilolu 103 16.88 G.İ 6527.06 303 20.92 

Obez 29 17.51 Top 7081.92 305  

Uyaran 
Karşısında 
Kontrol 

Normal 173 8.50 G.A 7.38 2 1.84 0.254 .907  

Kilolu 103 8.73 G.İ 2267.06 303 7.26 

Obez 29 9.10 Top 2274.44 305  

Not. *BKİ: Beden Kitle İndeksi 

 
Tablo 7 incelendiğinde beden kitle indeksine göre gerginlik durumlarında yeme, 

olumsuz durumlarla başa çıkabilme için yeme ve kendini kontrol edebilme boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05). Uyaran karşısında kontrol alt 

boyutu beden kitle indeksine göre farklılaşmamaktadır (p>0.05). 
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 Tablo 8’de katılımcıların iş sürdürme durumlarının Türkçe Duygusal Yeme 

Ölçeği alt boyutlarına göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) verilmiştir. 

 
Tablo 8 
Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği Alt Boyutlarının İş Sürdürme Durumuna Göre Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Boyutlar İş 
Sürdürme 

N X̄  KT sd KO F p Fark 

Gerginlik 
Durumunda 
Yeme 

Ev-ev 17 25.35 G.A 1195.63 4 298.90 3.458 .010 2-3 

İş-İş 52 20.17 G.İ 13917.98 161 86.44 

İş- Ev 76 26.15 Top 15113.61 165  

Diğer 21 25.21     

Olumsuz 
Duygularla 
Başa 
Çıkma İçin 
Yeme 

Ev-Ev 17 22.41 G.A 797.44 4 199.36 2.420 .051  

İş-İş 52 18.67 G.İ 13260.74 161 82.36 

İş-Ev 76 23.47 Top 14058.19 165  

Diğer 21 21.94     

Kendini 
Kontrol 
Edebilme 

Ev-Ev 17 15.35 G.A 31.14 4 8.03 0.387 .818  
 

İş-İş 52 15.25 G.İ 3342.75 161 20.76 

İş-Ev 76 15.96 Top 33.74 165  

Diğer 21 15.44     

Uyaran 
Karşısında 
Kontrol 

Ev-Ev 17 9.11 G.A 97.299 4 24.32 3.288 .013 2-3 

İş-İş 52 7.78 G.İ 1191.06 161 7.39 

İş-Ev 76 9.48 Top 1288.36 165  

Diğer 21 8.29     

 
Tablo 8’e göre önceden iş yerine giderek çalışırken salgın sürecinde evden 

çalışmaya devam eden bireylerin gerginlik durumlarında yeme, olumsuz durumlarla 

başa çıkabilme için yeme ve uyaran karşısında kontrol boyutlarında iş yerine giderek 
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çalışmaya devam eden bireylerden anlamlı şekilde daha yüksek puan aldığı 

görülmektedir (p<0.05). 

 
Tartışma ve Sonuç 

 Yapılan bu çalışmada bireylerin yaşlarının, depresyon düzeylerinin, COVID-19 

salgın sürecine bağlı olarak değişen yaşam koşullarının duygusal yeme davranışları ile 

nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmıştır. Katılımcıların depresyon düzeyi ile duygusal 

yeme düzeyi arasında negatif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yapılan benzer çalışmalarda da depresyon düzeyi arttıkça duygusal yeme davranışının 

da arttığı belirtilmektedir (Goossens vd, 2009; İnalkaç, 2019; Konttinen, 2012; 

Leblebicioğlu, 2018; Özdemir, 2015). 

 Katılımcıların yaşları arttıkça duygusal yeme düzeyleri azalmaktadır. Özdemir 

(2015) tez çalışmasında benzer bir sonuca ulaşmıştır. Benzer şekilde Samuel ve 

Cohen’in 2018’de yaptığı çalışmada genç, orta ve yaşlı yetişkinlerdeki duygusal yeme 

düzeyi karşılaştırılmış ve duygusal yeme düzeyinin her üç grupta da bulunduğu fakat 

yaşla birlikte azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum, genç bireylerin yeme alışkanlıkları, 

kan şekerini ve endorfin hormonlarını hızlıca yükselten fast-food yiyecekleri orta yaşlı 

ve yaşlı bireylere göre daha fazla tüketmeleri ve stres ile baş etmede daha fazla yeme 

davranışına yöneldikleri ile açıklanabilir. Bireyler duygulanıma karşılık yeme davranışı 

gerçekleştirdiğinde, besinleri fazla şekerli, yağlı, kolayca hazırlanabilen fast-food tarzı 

yiyeceklerden seçtikleri bilinmektedir (Macht, 2008). Günümüzde bu tür yiyecekleri 

genç bireylerin daha fazla tükettikleri düşünüldüğünde, yaş ilerledikçe bu yeme 

kültürüne hâkim olmayan bireylerin daha farklı başa çıkma stratejilerine yöneldikleri 

öne sürülebilmektedir. 

 Kadınlar bu süreçte erkeklere göre daha fazla duygusal yeme göstermiştir. 

Literatüre bakıldığında birçok araştırmada kadınların daha fazla duygusal yeme 

davranışı gösterdiğinden bahsedilebilmektedir (Ateşsönmez, 2018; Özdemir, 2015; 

Pembecioğlu, 2005). Pembecioğlu (2005) kadın üniversite öğrencilerinin stresle başa 

çıkma stilleri ile yeme tutumlarını incelediği tez araştırmasında, duygu odaklı baş etme 

yöntemlerine başvuran kız öğrencilerin, daha fazla duygusal yeme gösterdiği bulgusuna 

ulaşmıştır. Kadınların daha fazla duygusal yeme göstermelerinin nedenleri olarak duygu 
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odaklı başa çıkma stratejilerini erkeklere oranla daha fazla kullanmaları 

söylenebilmektedir (Endler ve Parker, 1990; Shokri vd., 2008). Farklı bir neden olarak, 

toplumun kadına ve kadın bedenine ilişkin bazı söylemleri üzerinden kadınların kilo 

alıp verme olgularıyla daha fazla ilgilenmesi, bu aşamada yeme bozuklukları ile 

mücadele etmeleri ve bilişsel kısıtlamalarla yemek yemeyi durdurmaya çalışmaya daha 

meyilli olmaları savunulabilir (Martz vd., 1995). Türkçe Duygusal Yeme Ölçeğinin alt 

boyutları cinsiyete göre incelendiğinde kadınların olumsuz duygularla başa çıkmak için 

erkeklere göre daha fazla duygusal yeme davranışına yöneldiği saptanmıştır. Aynı 

şekilde yine kadınların yemeğin dış görünüşü veya kokusu gibi uyaranlar karşısında 

erkeklere göre daha az kontrol sağladığı bulgulanmıştır. Bilgen’in 2018 yılında yaptığı 

araştırmada da benzer şekilde kadınların olumsuz duygular ve uyaran karşısında 

erkeklere göre daha fazla duygusal yeme gösterdiği saptanmıştır. 

 Bulgulara göre bekâr bireyler evli bireylere göre daha fazla duygusal yeme 

davranışında bulunmaktadır. Benzer araştırmalarda da evli bireylerin bekâr ve boşanmış 

bireylere göre daha az duygusal yeme gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır (Thompson 

ve Stice, 2001). Bu durum, salgın süreci boyunca partneri ve/veya çocukları ile yaşayan 

bireylerin daha fazla sosyal destek alabilmeleri ile açıklanabilir. Wedin ve 

arkadaşlarının 2014 yılında yaptığı araştırmada, evli bireyler kilo verme ameliyatından 

sonra eş desteğini içeren bir süreçle başarılı bir şekilde kilo kaybetmişlerdir ve duygusal 

yeme davranışlarında azalma görülmüştür. Bu bağlamda bakıldığında sosyal desteğin az 

olduğu ortamlarda duygusal yeme davranışının arttığı söylenebilmektedir (Thompson 

ve Stice, 2001).  

 Medeni duruma göre Türkçe Duygusal Yeme Ölçeğinin alt boyutları 

incelendiğinde, bekâr bireylerin olumsuz duygularla başa çıkmak için evli bireylere 

göre daha fazla duygusal yeme gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bekâr bireylerin yemek 

uyaranları karşısında kontrollerinin evli bireylere göre daha az olduğu saptanmıştır. 

Bilgen (2018) yaptığı çalışmada benzer bulgulara ulaşmıştır.  Vesnaver ve Keller (2011) 

besin alımının sosyal etkilerini incelediği araştırmasında evliliğin önemli bir sosyal etki 

olduğundan bahsetmektedir. Besin alımının medeni durumdan etkilenmesinin 

sebeplerinin evlilikten ziyade yalnız yaşamak olduğunu öne süren çalışmalar da 

bulunmaktadır (Rubinstein vd., 1994). Yalnız yaşamakla bekâr olmanın 
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ilişkilendirildiği bazı çalışmalar duygusal yeme ve sağlıksız beslenmenin risk faktörü 

olabileceğini öne sürerken (Brunt vd., 1999; Larrieu vd., 2004) bazı çalışmalarda 

medeni durum ile duygusal yeme davranışı arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır 

(Shatenstein vd., 2004; Yannakouila vd., 2008). Sonuç olarak medeni durumun 

bireylerin beslenme davranışlarını ne şekilde ve ne düzeyde etkilediği konusu 

tartışmaya açık bir konu olarak değerlendirilebilir. 

 Normalde iş yerine giderken salgın süreci boyunca evden çalışmış katılımcıların 

hâlâ iş yerine giderek çalışan katılımcılardan daha fazla duygusal yeme gösterdiği 

görülmektedir. Sevinçer ve Konuk (2013), duygusal yeme davranışının genel olarak 

gizlice ve dışarıda değil evde gerçekleştirildiğinden bahsetmiştir. Yüce ve Muz’un 2021 

yılında yaptığı çalışmada, salgında tüm zamanlarını kapalı ortamlarda geçiren bireylerin 

sevdiği besinleri daha sık tükettiği ve yeme sıklıklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna göre bireylerin evde kalmaları duygusal yeme davranışlarını artırmalarına sebep 

olabileceği düşünülmektedir. Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği alt boyutlarından alınan 

puanlar çalışan katılımcıların iş sürdürme durumlarına göre incelendiğinde önceden iş 

yerine giderek çalışırken salgın sürecinde evden çalışmaya devam eden bireylerin 

gerginlik durumlarında yeme, olumsuz durumlarla başa çıkabilme için yeme ve uyaran 

karşısında kontrol boyutlarında iş yerine giderek çalışmaya devam eden bireylerden 

anlamlı şekilde daha yüksek puan aldığı görülmektedir.  

 Salgında evden çalışmaya başlayan katılımcıların yaşam koşullarının 

değişmesiyle birlikte gelen stresle başa çıkabilmek için duygusal yeme davranışı 

gösterdiği ileri sürülebilir. Rodgers ve arkadaşları 2020’de yaptıkları çalışmada 

COVID-19 salgın süreci ile değişen bazı yaşam koşullarının yeme bozukluğuna sahip 

bireylerin semptomlarını nasıl etkileyeceğini tartışmışlardır. Günlük rutinlerin aksaması, 

açık hava aktivitelerinin kısıtlanmasıyla birlikte gelen sosyal izolasyon süreci bireylerin 

kilo ve beden görünüşleri hakkında endişelenmelerine sebep olabileceği vurgulanmıştır 

(Rodgers vd., 2020). Aynı zamanda sosyal başa çıkma ortamlarından yoksun kalmanın 

yeme bozukluğu riskini artırabileceği belirtilmiştir. 

 Beden kitle indeksine göre obez bireyler normal kilodaki bireylere karşı daha 

fazla duygusal yeme göstermektedir. Flanagan ve arkadaşları (2021) salgında ‘evde kal’ 

çağrılarına uyan bireylerin yaşam tarzının ani değişimine bağlı olarak sağlık 
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davranışlarını değerlendirmiştir. Çalışmada obez kategorisinde yer alan bireylerin diğer 

gruplara göre daha fazla kilo alımı ve kaygı yaşadığı belirtilmiştir. Araştırmalara göre 

depresif belirtiler ve kaygı durumları obez bireylerde daha fazla görülmektedir 

(Yanovski vd., 1993; Leblebicioğlu, 2018). Depresif ve kaygılı bireylerin duygu odaklı 

başa çıkma stratejilerine daha fazla yöneldiği göz önünde bulundurulduğunda (Endler 

ve Parker, 1990), bu çalışmada duygusal yeme davranışlarının obez bireylerde daha 

yüksek olması beklenebilir bir sonuçtur. Fazla kilolu ve obez olmanın duygusal yeme 

için bir risk oluşturduğu göz önüne alındığında, salgın koşullarıyla birlikte artan yoğun 

olumsuz duygulanmanın da obez bireylerin daha fazla duygusal yeme davranışı 

göstermesine neden olabildiği düşünülmektedir. Türkçe Duygusal Yeme Ölçeğinin alt 

boyutlarından alınan puanlar beden kitle indeksine göre incelendiğinde obez bireylerin 

gerginlik durumlarında yeme, olumsuz durumlarla başa çıkabilme için yeme ve kendini 

kontrol edebilme boyutlarında normal kilodaki bireylere göre daha yüksek puan aldığı 

görülmektedir. Benzer çalışmalarda da araştırmanın bulgularını destekleyen sonuçlara 

ulaşılmıştır (Bilgen, 2018; McCrone vd., 2000). Fazla kilolu bireylerin kendini kontrol 

edebilme alt boyutunda normal kilolu bireylere göre daha yüksek puan aldığı 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında kilolu ve obez kategorisinde olmanın duygusal 

yeme için daha fazla risk taşıdığından bahsedilebilir.  

 Bu araştırmada elde edilen bulguların ilgili alan yazına katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Salgın sürecinde bireylerin başa çıkma stratejisi olarak yeme 

davranışını değerlendirme şekilleri; bireylerin salgınla birlikte değişen yaşam 

koşullarında yeme alışkanlıklarının da değişebileceği; yeme davranışının bir başa çıkma 

şekli olarak karşılanabileceği ortaya konmuştur.  

 
Öneriler 

 Çalışmada elde edilen bulgular ışığında salgın süreci duygusal yeme davranışı 

ile ileride yapılacak çalışmalar için aşağıdaki öneriler verilebilir: 

• Salgın sürecinde gerçekleştirilen bu duygusal yeme davranışının daha farklı 

hangi durumlarla ilişkilendirilebileceği tartışılabilir. Bu durumlar kaygı, 

travmatik stres düzeyi, algılanan sosyal destek ve algılanan yalnızlık gibi 

durumlar olabilir.	
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• Bu çalışma doğrultusunda bireylerin salgın sürecini nasıl değerlendirdiği ve 

duygusal yeme davranışının değerlendirme biçimlerinden nasıl etkilendiği 

araştırılabilir. Bireylerin salgın sürecini büyük bir tehdit olarak algılaması veya 

durumu kabul etmeye yönelmesi gibi değerlendirme şekilleri nitel bir çalışma ile 

ortaya konulabilir. 

• COVID-19 salgın süreci hâlâ devam etmektedir ve bireylerin bu süreçteki 

belirsizlik, olumsuz duygular ve durumlar ile başa çıkma stratejilerinin duygusal 

yeme davranışlarını nasıl etkilediğine ilişkin araştırmalar yapılabilir.  

• Bireylerin fiziksel aktivitelerinin ve hareketliliğinin kısıtlanmasının yeme 

davranışını nasıl etkilediği konusu araştırılabilir. 

• Yaş arttıkça duygusal yeme düzeyinin azalmasına bu araştırmayla birlikte 

benzer araştırmalarda da karşılaşılmıştır. Bu durumun nedenlerini saptamaya 

yönelik araştırmalar yapılabilir. 

• Duygusal yeme davranışlarının bireyin veya yakınlarının COVID-19 hastalığına 

yakalanması, sosyal izolasyon gerekliliği gibi salgın süreciyle ilgili durumlara 

göre farklılaşma durumu incelenebilir. 

• Bu çalışmada bekâr bireylerin evli bireylere göre daha fazla duygusal yeme 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumla ilgili olduğu düşünülen sosyal 

desteğin duygusal yeme düzeyini azaltmada etkili olup olmadığı ve sosyal 

destek türlerinin (aile, arkadaş, romantik v.b.) duygusal yeme ile ilişkisinin 

araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 Salgın Dönemi Duygusal Yeme Davranışının 
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

260

	 	
	

Kaynakça 

Arslantaş, H., Dereboy, F., Yüksel, R., & İnalkaç, S. (2019). Duygusal yeme ölçeği’nin 

Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 30. 

Ateşsönmez, S. (2018). Algılanan ebeveyn tutumunun yetişkin bireylerde duygusal 

yemebozukluğuna etkisinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. 

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. 

Aydemir, Ö. & Köroğlu, E. (2006). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Ankara: 

Hekimler Yayın Birliği. 

Bekaroğlu, E., & Yılmaz, T. (2020). COVID-19 ve psikolojik etkileri: Klinik 

psikolojiperspektifinden bir derleme. Nesne, 8(18), 573-584. 

Bekker, M. H., Van De Meerendonk, C., & Mollerus, J. (2004). Effects of 

negativemood induction and impulsivity on self�perceived 

emotionaleating. International Journal of Eating Disorders, 36(4), 

461-469. 

Bilgen, Ş. S. (2018). Türkçe duygusal yeme ölçeği geliştirilmesi, geçerlilik 

vegüvenirliğiçalışması. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, 

İstanbul. 

Bozkurt, Y., Zeybek, Z., & Aşkın, R. (2020). Covid-19 pandemisi: Psikolojiketkilerive 

terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

19(37), 304-318. 

Bruch, H. (1996). Eating disorders. New York: Basic Books. 

Brunt A.R., Schafer E., & Oakland M.J. (1999). Ability of social support to predict at 

risk dietary intake and anthropometric measures in white, rural, community-

dwelling elderly women. J Nutr Elder, 19(1), 49–69. 

Bussolotti, D., Fernández-Aranda, F., Solano, R., Jiménez-Murcia, S., Turón, V., 

&Vallejo, J. (2002). Marital status and eating disorders: an analysis of 

itsrelevance. Journal of Psychosomatic Research, 53(6), 1139-1145. 



MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
Yıl: 2021        Cilt: 1        Sayı: 2

261

	 	
	

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, 

araştırmadeseni, SPSS uygulamaları ve yorum, Ankara: Pegem Akademi 

Yayınevi. 

Cheng, S. K., Wong, C. W., Tsang, J., & Wong, K. C. (2004). Psychological distressand 

negative appraisals in survivors of severe acute respiratory syndrome 

(SARS). Psychological Medicine, 34(7), 1187-1195. 

Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the 

COVID-19 epidemic. The lancet psychiatry, 7(4), 300-302. 

Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe 

tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4(8), 426-437. 

Endler, N. S., & Parker, J. D. (1990). State and trait anxiety, depression and 

copingstyles. Australian Journal of Psychology, 42(2), 207-220. 

Erbay, L. G., & Seçkin, Y. (2016). Yeme bozuklukları. Güncel Gastroenteroloji, 20(4), 

473-477. 

Flanagan, E. W., Beyl, R. A., Fearnbach, S. N., Altazan, A. D., Martin, C. K., 

&Redman, L. M. (2021). The impact of COVID�19 stay�at�home orders on 

health behaviors in adults. Obesity, 29(2), 438-445. 

Goossens, L., Braet, C., Van Vlierberghe, L., & Mels, S. (2009). Loss of control 

overeating in overweight youngsters: The role of anxiety, depression and 

emotional eating. European Eating Disorders Review, 17(1), 68–78. 

doi:10.1002/erv.892   

Hacımustafaoğlu, M., & Önürmen, Ö. (2018). Enfeksiyon Hastalıkları Pratiğinde 

SalgınTanımlanması. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 12(4), 172-173. 

Heatherton, T. F., Herman, C. P., & Polivy, J. (1991). Effect of physical threat and 

egothreat on eating behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 

138−143. 

Herman, C. P., & Polivy, J. (1975). Anxiety, restraint, and eating behavior. Journal 

ofAbnormal Psychology, 84, 666-672.  



COVID-19 Salgın Dönemi Duygusal Yeme Davranışının 
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

262

	 	
	

Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma, 

PsikolojiDergisi, 22, 118-126.  

İnalkaç S. (2019). Depresyon Tanılı Hastalarda Sorun Çözme, Stresle Baş Etme ve 

Duygusal Yeme İlişkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes 

Üniversitesi, Aydın. 

İnalkaç, S., & Arslantaş, H. (2018). Duygusal Yeme. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,  

27(1), 70-82. 

Kaplan, H. I., & Kaplan, H. S. (1957). The psychosomatic concept of obesity. Journal 

of Nervous and Mental Disease, 125,181-201. 

Konttinen H. (2012). Dietary habits and obesity: The role of emotional and cognitive 

factors. Academic Dissertation, Helsinki University of Social Research 

Depertman, Finland. 

Larrieu S., Letenneur L., Berr C., Dartigues J.F., Ritchie K., & Alperovitch A., (2004).  

Socio-demographic differences in dietary habits in a population-based sample of 

elderly subjects: The 3C study. J Nutr Health Aging, 8(6), 497-502. 

Larsen, J. K., van Strien, T., Eisinga, R., & Engels, R. C. M. E. (2006). Gender 

differences in the association between alexithymia and emotional eating in obese 

individuals. Journal of Psychosomatic Research, 60(3), 237-243.  

Leblebicioğlu, M. (2018). Algılanan Stres, Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve 

Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans 

tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. 

Macht, M. (2008). How emotions affect eating: a five-way model. Appetite, 50(1), 1-11. 

Martz, D. M., Handley, K. B., & Eisler, R. M. (1995). The relationship between 

feminine gender role stress, body image, and eating disorders. Psychology of 

Women Quarterly, 19(4), 493-508. 

McCrone, S., Dennis, K., Tomoyasu, N., & Carroll, J. (2000). A profile of early versus 

late onset of obesity in postmenopausal women. Journal of women's health & 

gender-based medicine, 9(9), 1007-1013. 



MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
Yıl: 2021        Cilt: 1        Sayı: 2

263

	 	
	

Nguyen-Rodriguez, S. T., Unger, J. B., & Spruijt-Metz, D. (2009). Psychological 

determinants of emotional eating in adolescence. Eating disorders, 17(3), 211-

224. 

Özdemir, G. S. (2015). Duygusal Yemenin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirtileri ile 

Olan İlişkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 

Gaziantep.  

Özer, S., & Okat, Ç. (2021). Yeni Koronavirüs (Covid-19) günlerinde bireylerin yeme 

tutumlarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 84-102.  

Özlem, A., & Mehmet, N. (2020). Eating habits changes during COVID-19 Pandemic 

Lockdown. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5, 169-177. 

Pembecioğlu, Ü. (2005). Predictors of Disordered Eating Among Turkish University 

Students. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Ankara. 

Ratner, B. (2009). The correlation coefficient: Its values range between +1/−1, or do 

they? Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17(2), 

139-142. 

Rodgers, R. F., Lombardo, C., Cerolini, S., Franko, D. L., Omori, M., Fuller 

Tyszkiewicz, M., & Guillaume, S. (2020). The impact of the COVID�19 

pandemic on eating disorder risk and symptoms. International Journal of Eating 

Disorders, 53(7), 1166-1170. 

Rubinstein R. L., Lubben J. E., & Mintzer J. E., (1994). Social isolation and social 

support: an applied perspective. J Appl Gerontol, 13(1), 58-72. 

Samuel, L., & Cohen, M. (2018). Expressive suppression and emotional eating in older 

and younger adults: An exploratory study. Archives of Gerontology and 

Geriatrics, 78, 127–131. doi:10.1016/j.archger.2018.06.012  

Serin, Y., & Şanlıer, N. (2018). Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve 

temel hemşirelik yaklaşımları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9(2), 135-146. 

Sevinçer, G. M., & Konuk, N. (2013). Emosyonel yeme. Journal of Mood Disorders, 

3(4),171-8. 



COVID-19 Salgın Dönemi Duygusal Yeme Davranışının 
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

264

	 	
	

Shatenstein B., Nadon S., & Ferland G. (2004). Determinants of diet quality among 

Quebecers aged 55–74. J Nutr Health Aging, 8(2), 83-91. 

Shokri, O., Moradi, A., Daneshpour, Z., & Tarkhan, R. (2008). The role of gender 

diferences in coping styles and mental health. Cont Psyol, 3(1), 51-61. 

Strong, P. (1990). Epidemic psychology: a model. Sociology of Health & Illness, 12(3). 

249-259. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), 

Boston: Allyn and Bacon. 

Thompson, J. K., & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for 

a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current 

Directions in Psychological Science, 10(5), 181-183. 

Thompson, S. H. (2015). Gender and racial differences in emotional eating. Food 

addiction symptoms, and body weight satisfaction among undergraduates, 

Journal of Diabetes and Obesity, 93-8. 

Van Strien, T., & Bazelier, F. G. (2007). Perceived parental control of food intake is 

related to external, restrained and emotional eating in 7–12-year-old boys and 

girls. Appetite, 49(3), 618-625. 

Velavan, T. P., & Meyer, C. G. (2020). The COVID�19 epidemic. Tropical medicine 

& international health, 25(3), 278. 

Vesnaver, E., & Keller, H. H. (2011). Social influences and eating behavior in later life: 

a review. Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, 30(1), 2-23. 

Wedin, S., Madan, A., Correll, J., Crowley, N., Malcolm, R., Karl Byrne, T., & 

Borckardt, J. J. (2014). Emotional eating, marital status and history of physical 

abuse predict 2-year weight loss in weight loss surgery patients. Eating 

Behaviors, 15(4), 619 624. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.08.019 

Wu, K. K., Chan, S. K., & Ma, T. M. (2005). Posttraumatic stress, anxiety, and 

depression in survivors of severe acute respiratory syndrome (SARS). Journal of 

Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for 

Traumatic Stress Studies, 18(1), 39-42. 



MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
Yıl: 2021        Cilt: 1        Sayı: 2

265

	 	
	

Yannakoulia, M., Panagiotakos, D., Pitsavos, C., Skoumas, Y., & Stafanadis, C. (2008). 

Eating patterns may mediate the association between marital status, body mass 

index, and blood cholesterol levels in apparently healthy men and women from 

the ATTICA study. Social Science & Medicine, 66(11), 2230-2239.  

Yanovski, S. Z., Nelson, J. E., Dubbert, B.K., & Spitzer, R. L. (1993). Association of 

binge eating disorder an psychiatric comorbidity in obese subjects. American 

Journal of Psychiatry, 150, 1472-9. 

Yüce, G. E., & Muz, G., (2021). COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet 

davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi. Cukurova Medical 

Journal, 46(1), 283-291. 



COVID-19 Salgın Dönemi Duygusal Yeme Davranışının 
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

266

	 	
	

Summary 

 Pandemics can affect people physiologically and psychologically. The 

psychological effects of pandemics are fears of catching the disease, fears of contagion, 

and the resulting avoidance; stress, anxiety, and lifestyle changes can be mentioned as a 

number of difficult situations (Duan and Zhu, 2020; Cheng et al., 2004). The COVID-

19, which is thought to have first appeared in Wuhan, China in December 2019, has 

also been described as a pandemic. It is possible to state that the pandemic in question 

has become a situation that shakes the order in daily life (Strong, 1990) and has 

uncertainty with the possibility of causing unexpected results. In current studies, it has 

been stated that individuals may experience situations such as stress, uncertainty and 

loneliness during the COVID-19 pandemic and may display eating behavior in response 

to these (Özer and Okat, 2021; Özlem and Mehmet, 2020). In this direction, it is 

possible to state that individuals' diets and behaviors may also be affected by the 

COVID-19 pandemic. 

 Eating behavior is affected by many factors. People may show more or less 

feeding behavior than normal in the face of negative or positive emotions. Emotional 

eating is defined as the tendency and behavior of overeating that comes with the 

emergence of negative emotions such as stress, anger, anxiety, and fear (İnalkaç & 

Arslantaş, 2018). Researchers have explained emotional eating for different reasons 

such as reducing anxiety and stress, lack of control over the smell and appearance of 

food, binge eating attack corresponding to cognitive restriction, and avoiding negative 

emotions that threatens psychological integrity. 

 It is estimated that pandemics can threaten the psychological integrity of the 

individual. However, the fact that it is not known when the pandemic process will end 

may cause a feeling of uncertainty in people (Duman, 2020). When the relevant 

literature is examined, although psychologically affected by the pandemic is naturally 

evaluated, individuals may feel depressed, anxious, and stressed during the pandemic 

process (Aşkın et al., 2020; Wu et al., 2005). 

 In this study, the emotional eating levels of individuals; differentiation according 

to gender, marital status, body mass index (BMI), job continuation status; At the same 

time, its relationship with age and depression levels was examined. In the study, 317 
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people aged between 18 and 68 living in various provinces of Turkey participated. 

Demographic information form, Turkish Emotional Eating Scale (TEES) and Beck 

Depression Scale (BDS) were used as data collection tools in the research in relational 

survey model. 

 According to the findings, there is a significant relationship between the 

emotional eating level of the participants and the level of depression. As the level of 

depression increases, the level of emotional eating increases. Another finding is that as 

the age of the individuals increases, the level of emotional eating decreases. The 

decrease in the level of emotional eating with increasing age can be explained by the 

fact that young individuals use eating habits more in the process of coping with their 

eating habits and emotions. 

 Women showed more emotional eating behavior than men in this process. It can 

be said that women use more emotion-focused coping strategies than men, and this 

increases emotional eating, which is a coping style that develops in response to 

emotions. When the sub-dimensions of TEES were examined according to gender, it 

was found that women tended to emotional eating behavior more than men in order to 

cope with negative emotions.  

 Single individuals show more emotional eating behavior than married 

individuals. In similar studies, it was observed that married individuals exhibit less 

emotional eating behavior (Thompson & Stice, 2001; Wedin et al., 2014). This can be 

explained by the fact that individuals living with their partners and/or children during 

the pandemic process can receive more social support.	When the sub-dimensions of 

TEES were examined according to marital status, it was concluded that single 

individuals showed more emotional eating than married individuals in order to cope 

with negative emotions. Although this finding is debatable finding with different studies 

(Brunt vd., 1999; Larrieu vd., 2004), it is stated in many studies that there is a 

relationship between marital status and emotional eating, and its causes have been 

discussed from different perspectives. 

 It was concluded that the participants who started to work from home during the 

pandemic process showed more emotional eating behavior than the participants who 

still go to work. Accordingly, it is thought that staying at home may have led to 
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increased emotional eating behaviors. When the sub-dimensions of TEES were 

examined according to working situations, it was concluded that work from home 

individuals showed more emotional eating than work from office individuals in order to 

cope with negative emotions. Work from home individuals have less control over food 

stimuli than work from office individuals. It can be argued that the participants who 

started to work from home during the pandemic showed emotional eating behavior to 

cope with the stress that comes with the change in living conditions. 

 According to BMI, obese individuals show more emotional eating behavior than 

normal weight individuals. In similar studies, it is seen that obese individuals show 

more emotional eating behavior (Flanagan et al., 2021). In addition, some studies have 

stated that individuals in the obese category according to body mass index experience 

more anxiety and stress than others (Leblebicioğlu, 2018; Yanovski et al., 1993). When 

the scores obtained from the TEES sub-dimensions are examined according to BMI, it 

is seen that obese individuals score higher than normal weight individuals in eating in 

situations of tension, eating to cope with negative situations, and self-control.  

 As a result of the study, findings related to the variables thought to affect the 

emotional eating levels of individuals during the COVID-19 pandemic were obtained. 

In line with the findings discussed, suggestions for future research are presented. It is 

thought that it will be useful to examine emotional eating behavior according to 

different variables, to investigate how the way individuals evaluate the pandemic 

process affects emotional eating and to investigate how social support affects emotional 

eating in the pandemic. 
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Öz: Bu çalışmada psikolojik danışmanlık ve rehberlikte önemli bir alan olan sağlık psi-

kolojik danışmanlığı ve rehberliğinin kapsamı, tanımı ve uygulamaları hakkında literatür bilgileri 

çerçevesinde var olan durumuna geniş açıdan bakılmıştır. Ayrıca sağlık psikolojik danışmanlı-

ğı ve rehberlik hizmetinin biyo-psiko-sosyal modeldeki yeri ve önemi tartışılmıştır. Bu amaçlar 

doğrultusunda öncelikle, sağlık kavramına ilişkin yaklaşımlar incelenmiştir. Daha sonra biyo-psi-

ko-sosyal yaklaşım üzerinde durulmuştur. Genel olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı-

na değinilmiştir. Sağlık psikolojik danışmanlık ve rehberlik tanımı yapılmıştır. Sağlık psikolojik 

danışmanlığı ve rehberliğinin kökenlerine değinilmiştir.  Sağlık psikolojik danışmanlığı ve reh-

berliği ile ruh sağlığı danışmanlığı ve rehberliği arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Sağlık psiko-

lojik danışmanlığı ve rehberliğinin uygulama alanları incelenmiştir. Türkiye’de sağlık psikolojisi 

temelinde sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmada 

sağlığa çok yönlü bakışın, sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanını zorunlu kıldığı 

sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerinin ör-

gütlenmiş, planlanmış ve sistematik bir şekilde Türk sağlık sistemi içerisinde entegre edilmediği 

görülmektedir. Bu çalışmanın sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinin önemi ve kullanımı 

açısından alan literatürüne katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği, sağlık eğitimi, sağlık 

psikolojisi.
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AN IMPORTANT DIVISOIN IN PSYCHOLOGICAL 
COUNSELING AND GUIDANCE: HEALTH 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE  

Abstract: In this study, the current situation of health psychological counseling and gu-

idance, which is an important field in psychological counseling and guidance, within the fra-

mework of the literature about the scope, definition, and applications, has been examined from a 

broad perspective. In addition, the place and importance of health psychological counseling and 

guidance service in the bio-psycho-social model has been discussed. For these purposes, first of 

all, approaches to the concept of health were examined. Then, the bio-psycho-social approach was 

emphasized. In general, the field of psychological counseling and guidance has been mentioned. 

The definition of health psychological counseling and guidance has been made. The origins of 

health psychological counseling and guidance are mentioned. The relationships between health 

psychological counseling and guidance and mental health counseling and guidance are discussed. 

The application areas of health psychological counseling and guidance were examined. In Turkey, 

health psychological counseling and guidance practices are included on the basis of health psy-

chology. In the study, it was concluded that the multidimensional view of health makes the field 

of health psychological counseling and guidance compulsory. As a result, it is seen that health ps-

ychological counseling and guidance services are not integrated within the Turkish health system 

in an organized, planned, and systematic way. It is anticipated that this study will contribute to 

the literature in terms of the importance and use of health psychological counseling and guidance.  

Keywords: Health counseling and guidance, health education, health psychology.
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Giriş 

Sağlık kavramı, insanlık tarihi boyunca canlılığın ve yaşamın 

sürdürülebilmesinin bir bileşeni olarak her zaman önemini korumuştur. Sağlıklı olmak, 

yaşamın olağan akışında ihtiyaç duyulan ve arzu edilen bir durumdur. Bu nedenle sağlık 

ile ilgili alanlara ihtiyaç ve talep artmaktadır. Bunlardan biri olan sağlık psikolojisi 

disiplini ve bu disiplin temelinde son yıllarda ön plana çıkan sağlık psikolojik 

danışmanlığı ve rehberliği alanının önemi günden güne artmaktadır. Türkiye’de yeterli 

düzeyde tanınmayan sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinin tanımlamasını 

yaparak uygulama sahasını belirlemek, bu konuda yapılacak araştırmalara, 

uygulamalara katkı sunarak verimliliği artıracaktır.  

Sağlık sorunlarının nedenleri ve gidişatı, biyo-medikal, psiko-sosyal ve son 

zamanlarda biyo-psiko-sosyal modeller dahil olmak üzere farklı kuramsal modeller 

kullanılarak kavramsallaştırılmıştır. Biyo-medikal model; hastalık semptomları, ilaç 

tedavisi ve genetiğe vurgu yapan insan bedenine odaklanırken, psiko-sosyal model, 

ruhsal yapılara, davranışlara ve ilişkilere vurgu yapar. Bunun aksine, biyo-psiko-sosyal 

model, zihin ve beden arasındaki ikilemi ortadan kaldırarak bu iki model arasındaki 

boşluğu doldurmaya çalışır (Leong, Altmaier ve Johnson, 2008). Sağlık ile ilgili 

yaklaşımlar, biyo-medikal bir modelden sağlık ve hastalığın biyo-psiko-sosyal bir 

kavramsallaştırmasına doğru geçiş yaşamaktadır (Suls ve Rothman, 2004).  

Kavram olarak bakıldığında sağlık, “Sadece bir hastalığın olmaması durumu 

değil, bir bütün olarak bedenen, zihnen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik içinde 

olmaktır”  (World Health Organization.-WHO-, 2020). Bu bütünsel yaklaşım bireye, 

sadece tıbbi odaklı değil aynı zamanda ruhsal ve sosyal alanlara da odaklanarak 

yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir başka deyişle bireyin salt beden sağlığı alanını ele 

almak yerine; bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarını bir bütün olarak 

değerlendirmenin önemini vurgular. Biyo-psiko-sosyal modelin merkezinde fiziksel 

sağlığın ve refahın; biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler arasındaki etkileşimler 

tarafından şekillendirildiği varsayımı bulunmaktadır (Suls ve Rothman, 2004).  

Hoffman ve Driscoll (2000) sağlık durumunu; hastalık veya hastalığın varlığı 

veya yokluğu olarak kavramsallaştırmak yerine biyo-psiko-sosyal faktörlerin 

karşılıklılık ilkesini göz önünde bulundurmayı ve odağın bireyin yaşam kalitesi 
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üzerinde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda örneğin bireylerin 

semptomatik şikâyetleri olabilir, ancak yine de bireyler başa çıkma mekanizmaları, 

sosyal destek veya kurumsal destekler nedeniyle yüksek bir yaşam kalitesine sahip 

olduklarını düşünebilirler.  

Bireylerin sağlıkları, fiziksel ve ruhsal olmak üzere iki önemli noktada ele 

alınmaktadır.  Ruh sağlığı ile fiziksel sağlık arasında çok yakından bir ilişki 

bulunmaktadır. Ruhsal sorunlar, fiziksel sağlık sorunlarının hem öncülü hem de sonucu 

olabilir. Örneğin, olumsuz duyguların, bağışıklık sisteminden etkilenebilecek bir dizi 

sağlık sorununu veya hastalığı (kardiyovasküler hastalık) yoğunlaştırabileceği 

bilinmektedir (Leong vd., 2008). Bir başka açıdan bakıldığında fiziksel hastalığı olan 

bireylerde depresyon görülme sıklığı daha yaygındır (Bisschop, Kriegsman, Deeg, 

Beekman, ve Tilburg, 2004). Ruh sağlığı kendi içinde bir kategori olarak kabul edilse 

de diğer sağlık sorunlarının her birinin psiko-sosyal etkileri göz ardı edilemez. Fiziksel 

sağlık faktörleri ile psikolojik faktörler arasındaki karmaşık etkileşimin belirlenmesi ve 

bu etkileşimin bireyi nasıl etkilediğinin ortaya çıkarılması bütüncül sağlık yaklaşımı 

için önemlidir (Ogden, 2012). Ayrıca bütüncül yaklaşım sağlık alanında yürütülen 

hizmetlerde çok yönlülüğe vurgu yapmaktadır. Bu sebeple bireylerin ruhsal ve fiziksel 

sağlıklarını bir bütünlük içerisinde ele alan ve bireylere bu noktada hizmet sunan 

mesleklere ihtiyaç vardır. Bu noktada psikolojinin pek çok alanı, bireylerin sağlıklarını 

iyileştirmede, geliştirmede ve olumsuza gitmelerini önlemede önemli işlev görebilir. Bu 

bağlamda bugün APA’nın sınıflandırmasında 17. sırada yer alan danışmanlık psikolojisi 

alanı da bireylerin sağlıklarını daha olumlu bir konuma yükseltmede önemli bir araç 

olarak değerlendirilebilir.   

Bu çerçevede sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanı; çare bulucu,  

koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için gereklilik olarak 

düşünülebilir. Bu sebeple bu derleme ile, önemli bir alan olan sağlık psikolojisi 

çerçevesinde sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinin kapsamı, tanımı ve 

uygulamaları hakkında literatür bilgileri çerçevesinde var olan duruma geniş açıdan 

bakılmıştır. Ayrıca sağlık psikolojik danışmanlığın,  biyo-psiko-sosyal modeldeki yeri 

ve önemi tartışılmıştır. Tüm bu amaçlanan kavramsal yapıya odaklanmadan önce 

psikolojik danışmanlık ve rehberliği ele almak gerekmektedir.  
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; bireyin kendini anlaması, gerçekçi kararlar 

alması, sorunlarını çözmesi, çevresine ve kendisine dengeli bir şekilde uyum sağlaması 

adına bireylere sunulan bir psikolojik yardım sürecidir (Kepçeoğlu, 1997). Amerikan 

Psikolojik Danışma Derneği (American Counseling Association [ACA]) 1997 yılında 

psikolojik danışmanlığı; “ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duyuşsal, 

davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel 

gelişim, mesleki ve patoloji konularını ele alacak şekilde uygulanması” olarak 

tanımlamıştır. ACA, 2010 yılında güncellediği tanımda ise psikolojik danışmayı 

“bireylerin, grupların ve ailelerin ruh sağlığı, iyilik hali, akademik ve kariyer hedeflerini 

gerçekleştirmesi için yürütülen profesyonel bir ilişki” olarak tanımlamıştır (ACA, 

2010).  

Sunulduğu hizmet alanına göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 

eğitim, sağlık, sosyal yardım, endüstri, adalet ve spor alanında verilebilmektedir. 

Özellikle eğitim kurumlarında verilen hizmetlerin nasıl örgütleneceği ile ilgili çeşitli 

modeller uygulanmıştır. Bu modeller geleneksel ve gelişimsel olarak iki başlık altında 

incelenebilir. Geleneksel modellerde esas unsur psikolojik danışmanın rolüdür 

(Yeşilyaprak, 2016). Bu modellere örnek olarak hizmetler modeli; (psikolojik 

danışmanların etkinliklerinin belirlendiği modeldir. Bu etkinlikler oryantasyon, bireyi 

tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme olmak üzere 6 kategoride 

ele alınmıştır) süreç modeli; (psikolojik danışmanlığın klinik ve terapötik yönü 

vurgulanmıştır. Psikolojik danışman, psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon 

rollerini üstlenmiştir) görevler modeli; (Psikolojik danışmanın yapması gereken 

görevler listelenmiştir)  verilebilir. Gelişimsel modelde ise bireyin gelişimsel ihtiyaçları 

ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim 

dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verilmesi esasına dayanır (Gysbers, 

1997; Yeşilyaprak, 2016).   

Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin etkin biçimde yapılabilmesi ve amacına 

ulaşabilmesi için temel ilkelerin bilinmesi, psikolojik danışma becerilerine sahip 

olunması ve terapötik koşulların oluşturulması gerekmektedir (Yüksel-Şahin, 2018). 

Psikolojik danışma ve rehberliğin temel ilkelerine kısaca bakılacak olursa temelde insan 
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hak ve sorumluluklarına önem ve değer veren, demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. 

Bu anlayışla tüm bireylere yönelik olarak hizmet verilir ve bireysel farklılıklara saygı 

duyulur. Verilen hizmette gönüllülük, süreklilik, gizlilik ve bilimsellik esastır. Planlı ve 

programlı biçimde profesyoneller tarafından verilir (Deniz, 2018; Yeşilyaprak, 2016). 

Ayrıca etkili bir psikolojik yardım sunabilmek için psikolojik danışma becerilerine de 

sahip olunması gerekir (Yüksel-Şahin, 2018). Psikolojik danışma sürecinde kullanılan 

bu beceriler ilişki kurma, sorunun kavramsallaştırılması, amaçların oluşturulması ve 

sürecin yönetilmesinde kullanılırlar. Bu beceriler temel düzeyde (yakından ilgilenme, 

soru sorma, danışanı gözlemleme, cesaretlendirme, içerik-duygu yansıtma ve özetleme) 

ve ileri düzeyde (yüzleştirme, odaklanma, anlamın yansıtılması, yorum yapma, yeniden 

çerçevelendirme, kendini açma, geri bildirim verme, mantıksal çıkarımlarda bulunma, 

bilgi verme, yönerge verme) becerilerdir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010; Lent, Hill, ve 

Hoffman, 2003). Eksiksiz bir görüşme yapabilmek için bu becerilere ihtiyaç vardır, 

buna ek olarak psikolojik danışman-danışan ilişkisi kurulabilmesi için bazı koşullara 

ihtiyaç vardır. Psikolojik danışman bu koşulları oluşturup danışana iletmelidir (Yüksel-

Şahin, 2018). Bu koşullar; danışanı koşulsuz-yargısız kabul etmek, ona saygı duymak, 

empatik bir anlayışla yaklaşmak, psikolojik danışmanın tutarlı ve saydam olması, 

somutluk, kendini açma, ilişkinin şimdi ve buradalığıyla, yüzleştirmedir (Voltan-Acar, 

2012; Yüksel-Şahin, 2018). 

Genel olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanını tanımladıktan sonra, bu 

alanın daha özel alanlarda kullanılmasına bakmak gerekir. Bu noktada kariyer 

psikolojik danışmanlığı ve rehberliği, okul psikolojik danışmanlığı ve rehberliği gibi 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan biri de sağlık 

psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanıdır.  

 
Sağlık Psikolojik Danışmanlığı ve Rehberliği  

Topluma yönelik temel sağlık hizmetlerinin, etkili olabilmesi ancak bireylerin ve 

toplumların katılımcı bir şekilde bilgilerini artırarak iş birliği yapmaları ile 

gerçekleşmektedir. Bireylerin kendi sağlık durumlarını daha olumlu bir konuma 

getirmeleri için; farkındalık ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesini gerektirir. Bu 

hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemler arasında sağlık psikolojik danışmanlığı ve 
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rehberliği hizmetlerinin uygulanması, sağlık eğitimi ve sağlığın güçlendirilmesi 

bulunmaktadır (Tulchinsky ve Varavikova, 2014).  

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği; bireylerin hastalık süreçlerinin 

ilerlemesini azaltmaya veya önlemeye, ayrıca sağlık durumlarını ve işleyişini 

iyileştirmeye yardımcı olmak için çeşitli yaklaşımları, yöntemleri kullanan geniş ve 

kapsamlı bir alandır (Sperry ve Carlson, 2002). Sağlık psikolojik danışmanlığının ve 

rehberliğinin kapsamlı bir alt alan olmasının nedeni; danışanın duygularını, 

düşüncelerini ve davranışlarını tanımlamayı, anlamayı ve yönetmeyi bu sayede de 

onların sağlık sorunları ile baş edebilmelerine yardımcı olmayı içermesi ile ilgilidir 

(Blonna,  Loschiavo ve Watter,  2011). Sonuç olarak sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği uygulamaları ile danışanın sağlık sorunlarına ilişkin farkındalık düzeyleri 

yükseltilerek hastalıkla başa çıkma becerileri artırılır (Tulchinsky ve Varavikova, 2014).  

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği iki temel işlev etrafında 

şekillenmektedir. Bunlardan ilki, danışanın sağlık sorunları ile ilişkili duyguları 

anlamalarına ve bunlarla baş etmelerine yardımcı olmaktır. İkincisi ise,  danışanlarla 

terapötik bağlam geliştirmek ve bu noktada terapötik ittifakı artırarak danışanların 

psikolojik yardım sürecinden üst düzeyde yararlanmalarına yardımcı olmaktır (Blonna,  

Loschiavo ve Watter,  2011). Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanını genel 

olarak tanımladıktan sonra, sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanının 

kökenlerine değinmek gerekir.  

 
Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinin kökenleri  

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğine ilişkin literatür bilgilerinde birçok 

kavrama rastlanmaktadır. Bu bölümde sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile 

ilişkilendirilen ve temelini oluşturan sağlık psikolojisi, sağlık eğitimi ve sağlığın 

geliştirilmesi hakkında bilgiler aktarılmıştır.  

 
Sağlık psikolojisi. Sağlık psikolojisi, sağlık ve hastalığın nedeni, ilerlemesi ve 

sonuçlarında psikolojik faktörlerin rolü üzerinde duran psikolojinin bir alt alanıdır 

(Ogden, 2012). Sağlık psikolojisi, Amerika Psikoloji Derneğindeki (APA) 54 bölümden 

bölüm 17’de (danışmanlık psikolojisi) bir alt çalışma alanı olarak (APA, 2021) ve 1978 
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yılında kurulan bölüm 38’de (sağlık psikolojisi) temsil edilmektedir. Sağlık psikolojisi 

alanında çalışan bireylere sağlık psikoloğu denilmektedir.  

Sağlık psikologlarının amaçları arasında, psikolojik kuramları ve araştırmaları 

birleştirerek hastaların sağlıklı yaşam tarzlarını sürdürmelerine yardımcı olacak 

yöntemler geliştirmek, hastaların refahına önemli katkılarda bulunmak sayılır. Sağlık 

psikologları, hastaların kronik hastalıklarını yönetmelerine ve önlenebilir hastalıklardan 

kaçınmalarına yardımcı olurlar, ayrıca akut yaralanmaları ve kronik hastalıkları olan 

kişilere rehabilitasyon hizmetleri sağlarlar (Society for health psychology, 2021). 

İngiltere Psikoloji Derneği ise sağlık psikolojisi alanını; psikoloji araştırma ve 

yöntemlerini sağlığın geliştirilmesine ve sürdürülmesine, hastalığın önlenmesine ve 

yönetimine, hastalığa katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesine, fiziksel hastalık 

durumuna, sağlık sisteminin iyileştirilmesine, sağlık politikalarının oluşturulmasına ve 

geliştirilmesine uygulayan bir psikoloji dalı olarak tanımlamaktadır (British 

Psychological Society, 2021).  

Sağlıkla ilgili psikolojik hizmetlere vurgu yapan bir alan olarak sağlık psikolojisi 

zihin beden ayrımına karşı çıkmaktadır (Ogden, 2012). Bu alan fiziksel ve psikolojik 

faktörlerin karşılıklı etkileşimini göz önünde bulundurarak biyo-psiko-sosyal modeli 

benimser. Sağlık psikolojisi açısından psikolojik faktörler fiziksel sağlığı etkilerken, 

fiziksel ve davranışsal faktörler de psikolojik sağlık üzerinde etkili olmaktadır (Leong 

vd., 2008).  

Sağlık psikolojisinin başlangıcından bugüne dört yaklaşım etrafında şekillendiği 

görülmektedir. Bu yaklaşımların her biri sağlık hizmetlerinde uygulama için kuram, 

araştırma ve öneriler sunarlar. Bu yaklaşımlardan ilki “Klinik sağlık psikolojisi”dir. 

Klinik sağlık psikolojisinin temelini, sağlığın geliştirilmesine ve sürdürülmesine, 

hastalığın önlenmesine ve tedavisine, sağlığın ve hastalığın etiyolojik ve tanısal 

ilişkilerinin açıklanmasına yönelik psikoloji disiplininin bilgileri oluşturmaktadır.  

İkinci yaklaşım "halk sağlığı psikolojisi"dir. Klinik sağlık psikolojisi gibi, halk sağlığı 

psikolojisi de hastalık tedavisinden çok, sağlığın geliştirilmesine ve hastalığın 

önlenmesine yönelik çalışan sağlık hizmetleri sisteminin bir parçasıdır. Üçüncü 

yaklaşım, topluluk araştırmasına ve eylemine dayanan "toplum sağlığı psikolojisi"dir. 

Toplum sağlığı psikolojisi, savunmasız toplulukların ve grupların üyeleriyle iş birliği 
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hâlinde çalışmayı içerir ve daha genel olarak, onları savunmasız hâle getiren koşullarla 

(sosyal dışlanma ve yoksulluk gibi) mücadele etmeyi amaçlar. Dördüncü yaklaşım, 

"eleştirel sağlık psikolojisi"dir. Eleştirel sağlık psikolojisi, gücün, ekonominin ve makro 

sosyal süreçlerin sağlığı, sağlık hizmetlerini, sağlık psikolojisini ve genel olarak 

toplumu nasıl etkilediğini ve yapılandırdığını analiz etmeyi amaçlamaktadır (Marks, 

2002). 

Sağlık psikolojisi bu dört alanda sağlık ve hastalık analizinde dört temel 

perspektiften yararlanmaktadır. Bunlardan ilki, sağlığın biyo-psiko-sosyal modelidir. Bu 

model insan sağlığına; biyolojik olarak etkide bulunan faktörlerden virüsler, bakteriler 

ve yapısal kusurlarla; sağlığın ve hastalığın psikolojik yönlerine ilişkin bilişler, duygular 

ve davranışlar ile; sağlığın sosyal yönleri, sosyal davranış normları, davranışı 

değiştirmeye yönelik baskılar, sağlık üzerindeki sosyal değerler ile sosyal sınıf ve etnik 

köken açılarından yaklaşır.  

İkinci bakış açısı “sağlık sürekliliğidir”. Süreklilik olarak sağlık: sağlığı ve 

hastalığı bir süreklilik olarak vurgular ve psikolojik faktörlerin sağlığı her aşamada 

(hastalığın başlangıcında, yardım aramada,  hastalığa uyumda,  hastalığın ilerlemesi ve 

sağlık sonuçları) etkilediğini savunur. Üçüncü bakış açısı, “psikoloji ve sağlık 

arasındaki doğrudan ve dolaylı yollardır”. Bu bakış açısı; psikoloji ve sağlık arasında 

hem doğrudan (bir kişinin yaşamını deneyimleme biçimi, vücutları üzerinde sağlık 

durumlarını değiştirebilecek doğrudan bir etkiye sahiptir) hem de dolaylı (bir kişinin 

düşünme biçimi davranışlarını etkiler ve bu da sağlıklarını etkileyebilir) bir yol 

olduğunu savunur. Dördüncü bakış açısı ise, “değişkenliğe odaklanmadır”.  

Değişkenliğe odaklanma; sağlık ve hastalığın yalnızca hastalığın ciddiyeti veya bilgi ile 

açıklanamayacağını, ancak diğer faktörlerin (bilişler, duygular, beklentiler, öğrenme, 

akran baskısı, sosyal normlar, başa çıkma ve sosyal destek gibi çok çeşitli psikolojik 

değişkenler)  de anahtar bir role sahip olması gerektiğini vurgular (Ogen, 2012).  

 
Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi. Sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği ile ilişkili bir diğer önemli nokta sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesidir. 

Özellikle psikolojik danışmanlık ve rehberlikte, sağlıkta eğitsel rehberlik hizmetleri 

kapsamını oluşturması açısından sağlık eğitimi çok önemlidir. Sağlık eğitimi ile ilgili 

birçok tanımlama yapılmaktadır. Tanımlarda, optimal sağlık uygulamaları hakkında 
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bilinenler ile gerçekte uygulananlar arasındaki boşluğu daraltmak, zararlı sağlık 

davranışlarını daha sağlıklı davranışlarla değiştirmek, sağlık üreten davranışların 

benimsenmesini kolaylaştırmak için gerekli olan öğretim süreçlerini ve öğrenme 

deneyimlerini ele almak gibi noktalara odaklanılmaktadır (Sperry ve Carlson, 2002). 

Sağlık eğitimine yönelik Whitehead  (2004) yaptığı tanımda, “bireyi sağlığın / 

hastalığın doğası ve nedenleri ile ilgili bilgilendirmek ve ayrıca bireyin yaşam tarzıyla 

ve davranışlarıyla ilişkili kişisel risk düzeyleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir 

faaliyet” gibi noktalara dikkat çekmiştir. Sağlık eğitimi, bireyin özellikle risk altında 

olduğu veya hastalıktan etkilendiği varsayıldığı durumlarda, değer, inanç ve tutum 

sistemlerini doğrudan etkileyerek bireyi bir davranış değişikliği sürecini kabul etmeye 

motive etmeye çalışır (Whitehead, 2004). 

Halk sağlığının bir parçası olan sağlık eğitimi alanı, seçilen hedef nüfus 

gruplarında sağlıkla ilgili sorunların eğitimi ile ilgilenmektedir (Tulchinsky ve 

Varavikova, 2014). Hastaların eğitimi, sağlık hizmetlerinde aktif rol almalarına ve 

bilinçli kararlar vermelerine olanak sağlayarak hem hasta (bilgi edinme öz bakımın 

artması, anksiyetenin azalması vb.), hem sağlık kuruluşu (hizmet kalitesinin artmasıyla 

maliyetlerin düşmesi ve yanlış uygulamaların önlenmesi) hem de toplumsal açıdan 

(bilgi becerisi artan hastalar işlevselliklerini sürdürdükçe okula, işe veya hizmet 

faaliyetlerine dönmesi) fayda sağlar (Fernsler ve Cannon, 1991; Hoffmann ve Worrall, 

2004).  

Sağlık eğitiminin varsayımları şunlardır (Whitehead, 2004): 

- Bireyin kendi sağlığına önem verdiği ve öncelik verdiği varsayılır. Sağlık 

profesyonelinin, bireyin herhangi bir olumsuz sağlık durumundan uzaklaşmasına 

ve sağlıklı olma durumunun artırılmasına yardımcı olmasını esas alır.  

- Sağlık eğitimi, sağlık çalışanının vermesi gereken sağlıkla ilgili gerekli bilgilere 

sahip olduğunu, hizmet alan kişinin bu bilgilere ihtiyaç duyduğunu ve bundan 

yararlanacağını varsayar.  

- Eğer hizmet alan kişi bu bilgiyi doğru bir şekilde özümsemişse davranışlarında 

değişikliğe veya düzenlemeye gidecektir. Hizmet alan kişiler bu süreç 

aracılığıyla desteklenebilir, ancak üstlenebilecekleri veya yapacakları herhangi 

bir eylemden kişisel olarak sorumludurlar. 
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Sağlık profesyonellerinin hastalara verdikleri eğitim, yaygın bir uygulama 

olmakla birlikte bu eğitimlerde sözlü olarak sunulan bilgileri desteklemek veya 

pekiştirmek için yazılı materyallerin kullanılması önerilmektedir (Hill, 1997), çünkü bu 

pekiştirme, eğitimin etkililiği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir (Theis ve 

Johnson, 1995). Bernier'e (1993) göre, yazılı eğitim materyalinin birtakım avantajları 

vardır. Bunlar;  mesaj tutarlılığı, tekrar kullanılabilirlik, taşınabilirlik, esneklik, bilginin 

kalıcılığı; üretilmesi ve güncellenmesidir.  

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavramı, sağlığı geliştirme çalışmalarında 

hastalık sürecine yol açan kişisel ve değiştirilebilir alışkanlıkları ele alınmaktadır. Bu 

alışkanlıklardan bazıları; düzenli egzersiz, besleyici yiyecekler yemek, tütün ve aşırı 

alkolden kaçınma, stresi yönetmeyi öğrenme, değerlerini netleştirme, başarma gibi 

yaşam tarzı değişiklikleri şeklinde ifade edilebilir. Bu amaçlara ulaşmanın birincil yolu 

olarak sağlık psikolojik danışmanlığı ile kazandırılacak alışkanlıklar sayesinde sağlık 

durumu daha da iyileştirilebilir ve hastalıklar önlenebilir (Sperry ve Carlson, 2002). 

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinin kökenleri önemlidir. Bu kökenler 

yukarıda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bir diğer önemli nokta, sağlık psikolojik 

danışmanlığı ve rehberliği ile ruh sağlığı alanında yürütülen psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.  

 
Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile ruh sağlığı danışmanlığı  

arasındaki ilişki 

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile ruh sağlığı danışmanlığı arasında 

benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Ruh sağlığı danışmanlığı, psikolojik 

danışmanlık mesleği içinde bir uzmanlık alanıdır. Amerikan Ruh Sağlığı Danışmanları 

Derneği'ne (AMHCA) göre, ruh sağlığı danışmanlığı, psikoterapi ilkelerinin 

uygulanması, insan gelişimi, öğrenme kuramı, grup dinamikleri ve akıl hastalığı 

etiyolojisi dahil olmak üzere profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması olarak 

tanımlanmaktadır ve optimal ruh sağlığını geliştirmek, normal yaşam problemleriyle 

uğraşmak ve psikopatolojiyi tedavi etmek amacıyla bireylere, çiftlere, ailelere ve 

gruplara verilmektedir (Erford ve Hays, 2009: s.101).  
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Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile ruh sağlığı danışmanlığı 

arasındaki en büyük fark, sağlık psikolojik danışmanlığının ve rehberliğinin belirli bir 

sağlık sorununu çevreleyen duygusal konulara odaklanmasıdır (Blonna,  Loschiavo ve 

Watter, 2011). Ruh sağlığı danışmanlığı daha çok psikopatolojik sorunların teşhisi ve 

tedavi planlanmasındaki klinik becerilere odaklanır (Erford ve Hays, 2009). Sağlık 

psikolojik danışmanlığının ve rehberliğinin odak noktası ise psikolojik danışma 

kuramlarınınki gibi sadece psikolojik ve duygusal yönler değildir. Bunun yanı sıra 

danışanın sağlığı, kişiler arası ilişkileri ve sosyal yeterliliği ile hem psikolojik hem de 

fiziksel boyutlarda ilgilenir (Sperry ve Carlson, 2002).  

Literatürde sağlık psikolojik danışmanlığının ve rehberliğinin üç yönü üzerinde 

durulmaktadır:  

a) Sürecin psikolojik yönüdür ve sağlık sorunu ile ilgili duyguları içerir.  

b) Sürecin eğitici yönüdür ve sağlık problemini yönetmek için gerekli bilgi ve 

becerilerin öğretilmesi ve öğrenilmesiyle ilgilidir.  

c) Sürecin danışan ile danışman arasındaki ilişkisel yönüdür ve kişinin danışma 

ihtiyacının temeli olan sağlık sorununa odaklanma ile ilişkilidir (Blonna,  Loschiavo ve 

Watter,  2011). 

 
Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinin uygulama alanları 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birçok uzmanlık alanını (örneğin kariyer, 

akıl sağlığı, okul) içermesine rağmen, sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği için 

özel bir tanım yoktur. Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği genel psikolojik 

danışmanlık becerilerinin ve kuramlarının sağlık sorunlarının yönetimine 

uygulanmasıdır. Doğası gereği sağlık danışmanlığı kısa vadeli ve görev odaklıdır. 

Belirli bir sağlık sorunu ile başlar ve biter (Blonna,  Loschiavo ve Watter,  2011). Sağlık 

psikolojik danışmanlığı ve rehberliği, kişiye özel müdahaleleri ve nüksetmeyi önlemeyi 

vurgularken, değişimin önündeki engelleri azaltmak için yeniden çerçeveleme ve 

bilişsel yeniden yapılandırma gibi çeşitli psikoterapötik müdahaleleri kullanmaktadır. 

Sağlık, sosyal çevreden etkilendiği için, danışmanlık sürecinin kapsamını sosyal sistemi 

içerecek şekilde bireyin ötesine genişletme eğilimindedir (Sperry ve Carlson, 2002). 
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Geniş bir uygulama alanı olan sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile 

ilgili uluslararası literatürde farklı düzeylerde çalışmalara ve uygulamalara 

rastlanmaktadır. Alan literatürü incelendiğinde Migliore, Jankovic ve Squitieri (2009) 

yaptıkları “Hungtington hastalığında genetik danışmanlık” araştırmasında psikolojik 

desteğin, tüm danışmanlık prosedürleri sırasında sunulması gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. Montesi (2014) yaptığı araştırmada alkole bağlı olmayan karaciğer 

yağlanması hastalarında fiziksel aktivite odaklı psikolojik danışmanlığı, yapılandırılmış 

bilişsel davranışçı terapi grubu ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda iki grup 

arasında karaciğer yağlanması ve fiziksel zindelik açısından bir fark bulunmadığı 

saptanmıştır.  

Benzer şekilde cinsel sağlık danışmanlığının, doğum sonrası dönemdeki 

kadınların cinsel doyumu üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada 

dört oturumluk bir cinsel sağlık danışmanlığı programının, doğum sonrası dönemde 

cinsel tatminleri belirgin düzeyde artırdığı saptanmıştır (Zamani, Roudsari, Moradi ve 

Esmaily, 2019). Bir başka araştırmada iltihaplı bağırsak hastalığı (İBH) olan bireylerde 

İBH odaklı psikolojik danışmanlığın hastaların psikolojik refahını arttırmanın ve stresle 

baş etmelerini güçlendirmenin yanı sıra hastalığın nüks etme oranını azalttığını ve 

İBH'nın aktivitesini de iyileştirebileceğini göstermiştir. Bu bulgular, psikolojik 

danışmanlığın psikolojik stresle ilişkili olan İBH'lı hastalarda sağlık hizmeti kullanımını 

ve maliyetlerini de azaltabileceğini göstermiştir (Wahed, Corser, Goodhand, ve 

Rampton, 2010). Laederach-Hofmann ve diğerleri (1999) yaptıkları çalışmada diyet 

danışmanlığında psikolojik destekle birlikte düşük doz imipramin eklenmesinin, 

hastaların ilaçsız en az 6 ay boyunca kilo vermelerine yardımcı olduğunu göstermiştir. 

Sağlık psikolojisi temelinde verilen sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberlik 

hizmetlerinin ortak yönleri şunlardır:  

- Belirli bir sağlık sorunu ile başlamaktadır ve bu sağlık sorunu ile bitmektedir.  

- Kısa dönemli müdahale modelidir. 

- Sağlık sorunu ile ilişkili duygulara müdahaleyi içermektedir.  

- Sağlık ve sağlık sorunu ile ilgili eğitici kısmı bulunmaktadır. 

- Sağlık sorunu yaşayan birey ve psikolojik danışman arasında terapotik ilişki 

kurulmaktadır.  
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- Sağlık psikolojik danışmanı ve birey arasında etkili bir iletişim söz konusudur.  

- Sağlıklı davranışın teşvik edilmesi söz konusudur.  

- Hastalığın önlenmesi öncül olmakla birlikte hastalığın ilerlemesini arttıran 

problem alanlarına müdahale içermektedir.  

- Sağlık, sosyal çevreden etkilendiği için danışmanlık süreci kapsamında 

müdahale, sosyal sistemi de içerecek şekilde genişletilerek uygulanmaktadır.   

 
Türkiye’de sağlık psikolojisi temelinde sağlık psikolojik danışmanlığı ve  

rehberliği uygulamaları  

Sağlık konusu ne olursa olsun hem önleyici hem de geliştirici sağlık 

uygulamaları kapsamında sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği hizmeti 

sunulabilmektedir. Günümüzde sağlık hizmetlerinin sunumu birinci, ikinci ve üçüncü 

basamak olmak üzere üç ana başlıkta verilmektedir. Bunlardan ilki birinci basamak 

sağlık hizmetleri bireylerin sağlık sistemi ile ilk temas ettikleri aşamadır. Bu basamakta 

bireyin sağlık sorununa müdahale edilir, gerekirse sonraki basamaklara (ikinci ve 

üçüncü basamaklara) sevk yapılır. Farklı ülkelerde uygulanma sistemi değişmekle 

birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi ve sistemin vazgeçilmezi olduğu 

konusunda görüş birliği vardır (Starfield, 2003). Gerek ulusal gerekse uluslararası 

çalışmalar bu basamağın güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır (Ayhan-Başer 

vd., 2015). Türkiye’de 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm ile birinci basamak 

sağlık hizmetlerinde güçlendirmeye önem verilmiş ve ek hizmet birimleri 

oluşturulmuştur. Bunlardan bir tanesi olan sağlıklı yaşam merkezleri toplum sağlığı 

merkezlerine bağlı çalışan birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeye ve bu 

hizmetlere ulaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik hizmettir. Bu merkezlerdeki amaç 

sağlığa yönelik risklerden toplumu ve bireyi korumak ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik 

etmek (Resmî Gazete, 25/5/2018) şeklinde sıralanabilir. İkinci basamak sağlık 

hizmetleri (devlet hastanesi, özel kurumlar) ayaktan ya da yataklı teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon hizmeti veren kurumlardır. Üçüncü basamak (üniversite/ eğitim araştırma 

hastanesi) sağlık hizmetleri ise ileri tetkik ve tedavi içeren kurumlardır. Bu kurumlarda 

eğitim ve araştırma hizmetleri de verilebilmektedir (Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, 2019). Yapılan araştırmalar birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli 

düzeyde etkin kullanılmadığı, bireylerin ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine 
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daha fazla öncelik verdiğini göstermektedir (Çiçek-Gümüş ve Güngörmüş, 2020; 

Özilice, Uçku ve Akdere, 2017).   

Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuruları inceleyen bir çalışmada Aile 

Sağlığı Merkezlerine ruh sağlığı ve hastalığı ile ilgili başvuruların oldukça düşük 

olduğu saptanmıştır. Sebep olarak ruhsal hastalıkların sadece uzman hekim tarafından 

tedavi edilebileceği, aile hekimine yönelik güvensizlik ve kısıtlı zaman ayrılması olarak 

belirtilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun psikiyatrik sorunları için ikinci basamak 

(devlet hastanesi, özel kurumlar) ya da üçüncü basamak (üniversite/ eğitim araştırma 

hastanesi)  sağlık merkezlerine başvurduğu saptanmıştır (Özilice, Uçku ve Akdere, 

2017). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde verilen; koruyucu ruh sağlığı, sigara 

bırakma, çocuk gelişimi risk gruplarına yönelik danışmanlıklar gibi psikososyal destek 

çalışmaları ve yine sağlıklı bireylere yönelik hizmetler içerisinde hastalıkların ve risk 

faktörlerinin önlenmesine yönelik bireysel ve grup danışmanlık faaliyetleri, farkındalık 

eğitimleri, sağlıklı yaşlanma danışmanlığı gibi hizmetlerin (Resmî Gazete, 25/5/2018), 

Ogden’in (2012) tanımladığı sağlık psikolojisi amaçları ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Örnek olarak hastalıkların etiyolojisini belirlemek, sağlıksız davranışları 

tahmin etmek, psikoloji ve fizyoloji arasında ilişkileri belirlemek, hastalıklarda 

psikolojinin rolünü anlamak, hastalık tedavilerinde psikolojinin rolünü belirlemek, 

sağlıklı davranışlarını tespit etmek ve hastalıkların önlenmesine yönelik hizmetleri 

kapsamaktadır (Ogden, 2012). İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ise 

ağırlıklı olarak klinik ruh sağlığı danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Sağlık 

psikolojik danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerinin örgütlenmiş, planlanmış ve 

sistematik bir şekilde Türk sağlık sistemi içerisinde entegre edilmediği görülmektedir.  

 
Tartışma 

Bu çalışmada sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanı, dünyadaki 

uygulamalar ve kuramsal yaklaşımlar ile ampirik çalışmalar temelinde ele alınıp 

incelenmiştir. İncelemeler sonucunda, Türkiye’de sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği hizmetlerine yüksek düzeyde ihtiyaç olduğu ve bu noktada alanda boşluk 

olduğu görülmektedir. Tüm bunların yanında sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği alanı, diğer alanlarla da ilişkilidir. Ancak bu ilişkisel sınırlar tam olarak 

belirginleştirilmemiştir. Bu nedenle yapılan uygulamalarda ve araştırmalarda çelişkiler 
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ortaya çıkmaktadır. Özellikle sağlık alanında klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı 

hizmetleri verilmektedir. Bu alanda verilen hizmet psikopatoloji ağırlıklı olduğundan 

ruhsal sıkıntılar dışında önleyici/geliştirici ve koruyucu alanda yetersiz kalmaktadır. 

Çalışmanın bu bölümünde ilgili konular ele alınıp değerlendirilmiştir.  

Öncelikle bütün sağlık kurumlarında ve kuruluşlarında sağlık psikolojik 

danışmanlarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın en önemli nedeni, medikal bağlamda hizmet 

sunan sağlık personelinin iş yükünün çok olmasıdır. Biyo-medikal model, hastalık 

semptomları, ilaç tedavisi ve genetiğe vurgu yaparak insan bedenine odaklanmaktadır. 

Oysaki doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, röntgen teknisyeni, laborant gibi sağlık 

hizmetini sunan meslek elemanları, insana hizmet etmektedirler. İnsan ise biyo-psiko-

sosyal bir varlıktır. Sadece bedensel bir varlık değildir. Bu noktada sadece biyo-medikal 

modelle değil, biyo-psiko-sosyal modelle de insanlara hizmet sunmak gerekir. Bu 

noktada psiko-sosyal model, ruh hâli, davranışlar ve ilişkilere vurgu yapan bir zihin 

odağıyla ilişkilendirilmiştir. Biyo-psiko-sosyal model ise, zihin ve beden arasındaki 

ikilemi ortadan kaldırarak bu iki model arasındaki boşluğu doldurmaya çalışır (Leong, 

Altmaier ve Johnson, 2008). Zaten kavram olarak sağlık kavramı, bütünleşik bir şekilde 

çalışmayı gerekli kılmaktadır (World Health Organization.-WHO, 2020). Bu bütünsel 

yaklaşım bireye sadece tıbbi odaklı değil aynı zamanda ruhsal ve sosyal odaklı 

yaklaşmayı da gerektirmektedir. Bir başka deyişle bireyin salt beden sağlığı alanını ele 

almak yerine fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını bir bütünü olarak değerlendirmenin 

önemi vurgulanır. Ayrıca sadece biyomedikal yöntemle sunulan hizmetlerin olumsuz 

sonuçları da görülmektedir. Örneğin sadece biyo-medikal modelle hizmet sunmak, 

sağlık meslek elemanlarının tükenmelerine neden olmaktadır (Çakır ve Tang, 2018; 

Özsoylu vd, 2017).   

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği hizmetleri, sağlık kuruluşları için 

hayatidir. Çünkü sağlık kuruluşlarının doğası incelendiğinde iki önemli nokta dikkati 

çekmektedir. Bunlardan ilki sağlık hizmetlerinin yönetimidir. Hastane başhekimliği ve 

müdürlüğü gibi birimler sağlık yönetimini temsil etmektedirler. İkinci önemli nokta ise, 

bireylerin sağlık durumlarının iyileştirilmesidir. Sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği hizmetleri tıpkı öğrenci kişilik hizmetleri (Yeşilyaprak, 2016) gibi 

“hasta/sağlıklı birey için kişilik hizmetleri” olarak ele alınabilir. Nasıl öğrenci kişilik 
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hizmetlerinden olan okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, öğretim ve 

yönetim süreçlerini destekliyorsa; sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri 

de sağlık yönetimi süreçlerini ve bireylerin sağlık durumlarını destekleyebilir. Verilecek 

sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri hastalık durumlarında çare 

bulucu/iyileştirici (-1 ile 0 arası) ve sağlık probleminin olmadığı ancak risk içeren 

durumlarda (0 ile 1 arası) önleyici/geliştirici ve koruyucu düzeyde olmalıdır (Şekil 1).   

Şekil 1  

Sağlık Psikolojik Danışmanlığı ve Rehberliği Hizmetleri 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerinin iki önemli öğesi 

bulunmaktadır: Bunlardan biri “sağlık psikolojik danışmanlığı” iken bir diğeri ise 

“sağlık rehberliğidir”. Genel olarak hizmetleri değerlendirildiğinde, iki önemli nokta 

dikkati çekmektedir: Bunlardan birincisi hastalık ya da çare bulucu hizmetler iken bir 

diğeri ise sağlık odaklı ya da önleyici, geliştirici ve koruyucu sağlık hizmetleridir. 

Sağlık psikolojik danışmanları, hastalık süreçlerinde ve sağlık kurumlarında daha çok 

çare bulucu hizmetlerde bulunurken; yaşamın diğer alanlarında ise daha çok koruyucu, 

önleyici ve geliştirici hizmetlerde bulunabilirler.  

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile sağlık danışmanlığı 

kavramlarının ve uygulamalarının günümüzde iç içe yer aldığı görülmektedir. Bu iç içe 

yer alış gerek uygulamalarda gerekse yapılan bilimsel çalışmalarda kargaşaya neden 

olmaktadır. Bu karmaşayı önlemenin yolu, sağlık psikolojik danışmanlığı ile sağlık 

danışmanlığının kavramsal açıdan farklılıklarını ortaya koymaktan geçmektedir. Sağlık 

-1 
0 +1 

Sağlıkta	çare	bulucu/iyileştirici	
psikolojik	danışmanlık	ve	rehberlik	

hizmetleri	

Sağlıkta	önleyici/geliştirici	ve	
koruyucu	psikolojik	danışmanlık	ve	

rehberlik	hizmetleri	
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psikolojik danışmanlığı ve rehberliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının bir 

alt alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerini sunma şekilleri üzerinde durmak gerekir.  

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çeşitli şekillerde sunulmaktadır. 

Bu noktada grup ya da birey olmak üzere iki önemli odak dikkati çekmektedir. Bir diğer 

konu ise yaşantı paylaşımı ile bilgi paylaşımına dayalı olarak psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri şekillenmektedir. Bilgi paylaşımına dayalı, psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetlerinde tek kişiye bilgi verildiğinde bu noktada yapılan hizmet, 

“bireysel rehberlik”, eğer bir gruba bilgi veriliyorsa, bu durumda yapılan hizmet “grup 

rehberliği” adı altında sunulmaktadır. Gerek bilgi vermede gerekse yaşantı 

paylaşımında, psikolojik danışmanlar terapötik koşulların oluşturulmasına ve psikolojik 

danışmanlık ve rehberliğin ilkelerinin uygulanmasına azami derecede dikkat 

etmektedirler (Şekil 2). Sağlık danışmanlığı hizmeti veren doktor, hemşire, ebe vd. 

sağlık personeli aldıkları eğitim gereği terapotik becerileri ve koşulları 

uygulayamamaktadırlar.  

 
Şekil 2  

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Hizmet Araçları 
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TerapöFk	Koşulları	
Oluşturma	ve	

TerapöFk	Becerileri	
Kullanma		

YaşanJ	Paylaşımı		

PsikoeğiFm		 Bireyle	Psikolojik	
Danışma	

Grupla	Psikolojik	
Danışma	



MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
Yıl: 2021        Cilt: 1        Sayı: 2

287
	

	

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği, yeni veya ayrı bir sağlık bakımı 

uzmanlığı olmaktan çok, sağlık ve esenliğe yönelik bir tutum ve yönelim olarak 

değerlendirilir (Sperry ve Carlson, 2002). Uluslararası alanyazını incelendiğinde 

“counseling” kelimesinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik terimini karşılamak 

amacıyla kullanıldığı ve tanımlandığı görülmektedir. Yine Türkçe karşılığı olarak da 

“psikolojik danışma” şeklinde çevrilmektedir.  “Health counseling” kavramı da “sağlık 

psikolojik danışmanlığı” terimi yerine kullanılmaktadır. Ancak literatürde bu kavramın 

bazen “sağlık danışmanlığı” olarak kullanıldığı, psikolog ve psikolojik danışmanların 

dışında sağlıkla ilgili verilen hizmetlerin tamamı için kullanıldığı söylenebilir. Örnek 

olarak hemşire merkezli güçlendirici sağlık danışmanlığı çalışması (Poskiparta vd., 

2001), hemşirelerin sağlık danışmanlığında sağlık davranışlarına ilişkin motivasyon 

oluşturmak için hastalara sordukları soruların araştırılması (Poskiparta, Kettunen ve 

Liimatainen 1998), ilerleyen hastalıkta bakım koordinasyonu ve sağlık danışmanlığının 

etkinliği (Engelhardt vd., 2009) verilebilir. Sağlık danışmanlığı altında yapılan 

uygulamalarda bilgi verme ağırlıklı çalışıldığı psikolojik müdahale yapılmadığı 

görülmektedir. Literatürdeki bu karmaşanın önüne geçebilmek için “Sağlık psikolojik 

danışmanlığı” kullanımı tercih edilmiştir. Sonuç olarak sağlık psikolojik danışmanları 

sundukları hizmetlerde bilgi verme, yaşantı paylaşımı gibi noktalara odaklanırken, 

terapötik becerileri, terapötik koşulları, psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ilkelerini 

göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Oysaki diğer meslek elemanlarının verdiği 

sağlık danışmanlığı hizmetlerinde,  daha çok bilgi vermeye odaklanılmaktadır. Bu 

sebeple sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinin sunulmasında bir 

paradigma ihtiyacı doğmaktadır.  

Sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği hizmetleri daha önce de belirtildiği 

gibi iki önemli noktada yürütülebilir. Bunlardan birincisi “hastalık ya da çare bulucu” 

hizmetler iken bir diğeri ise “sağlık odaklı ya da önleyici, geliştirici ve koruyucu” 

sağlık hizmetleridir. Özellikle sağlık kurumlarında ve kuruluşlarında hastalık ya da çare 

bulucu sağlık psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bu 

noktada okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden farklı olarak 

geleneksel hizmetler modelinin sağlık kuruluşlarındaki psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri için uygun olduğu düşünülebilir. Öte yandan sağlık odaklı ya da 

geliştirici, önleyici ve koruyucu sağlık psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
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için ise gelişimsel psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri daha uygun 

görülmektedir.  

Alan literatüründe yapılan incelemede sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği ile ilgili makale çalışmaları (Migliore vd., 2009; Montesi, 2014; Wahed vd., 

2010) ve kitap çalışmaları (Blonna,  Loschiavo ve Watter,  2011; Sperry ve Carlson, 

2002) olmakla birlikte bu hizmetin kapsamlı ve sistemli bir şekilde yürütüldüğü 

uygulama bulunmamaktadır. Ayrıca ruh sağlığı uzmanlarına (psikiyatrist, psikolog, 

psikolojik danışman ve psikiyatri hemşiresi) bu alana yönelik bir eğitim 

verilmemektedir. Uluslararası alanda Amerika’daki “Psikolojik Danışmalık ve İlgili 

Eğitim Programları Akreditasyonu Kurulu” tarafından belirlenen standartlarda giriş 

seviyesi uzmanlık alanları bağımlılık psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik 

danışmanlığı, klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı, klinik rehabilitasyon, üniversite 

danışmanlığı ve öğrenci işleri, evlilik-çift ve aile danışmanlığı, okul psikolojik 

danışmanlığı ve rehabilitasyon danışmanlığı şeklinde sınıflandırılmıştır (CACREP, 

2016). Ülkemizde ise psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi lisans düzeyinde ve 

lisansüstü düzeyde verilmekle birlikte aile danışmanlığı, klinik psikoloji, uygulamalı 

psikoloji alt alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Sağlık psikolojik 

danışmanlığı ve rehberliği ayrı bir alan olarak değerlendirilmemekle birlikte psikolojik 

danışmanlık ve rehberliğin birçok alt alanı ile ilişkilendirilebilir. Özellikle klinik ruh 

sağlığı psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ile ortak yönleri 

olmakla birlikte sağlık hizmetleri dışında da ihtiyaç duyulan bütün alanlarda 

kullanılabilecek yaklaşım hâline gelmektedir. Bu nedenle cevaplanması gereken bazı 

sorular bulunmaktadır. Bunlar; sağlık psikolojik danışmanlığı hizmetini kim verecek, 

faydalanıcıları kimler olacak, bu alana özgü sınırlılıklar neler, sağlık psikolojik 

danışmanlığı nerede ve nasıl uygulanılacak şeklinde ifade edilebilir. Yapılan bu derleme 

ile sağlık psikolojik danışmanlığının uygulanmasına yönelik soruların cevaplanabilmesi 

için bir model ihtiyacı belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Sonuç ve Öneriler 

 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, başlangıcından bugüne genel olarak 

dört yaklaşım (kriz, iyileştirici/çare bulucu, önleyici ve gelişimsel) etrafında şekillenmiş 

ve gelişimini sürdürmüştür (Myrick, 2011). Bu yaklaşımlara kısaca bakalım: Kriz 

yaklaşımı, olağanüstü durumlarda insanların kendilerinin ya da başkalarının refahı 

tehdit edildiği durumlarda yapılan müdahale şeklinde tanımlanabilir (Myrick, 2011). 

Ancak bu yaklaşımda kriz olmayan durumlardaki önleme, koruma ve geliştirme 

hizmetlerine yönelik müdahale tanımlanmamıştır. Uyum sağlayıcı (iyileştirici/çare 

bulucu) yaklaşım, durumları düzeltmeye, durumu iyileştirmeye dönük hizmetlerdir 

(Yeşilyaprak, 2019). Bu yaklaşımda da önleyici ve koruyucu hizmetler belirtilmemiştir. 

Sağlık psikolojik danışmanlığının alanının kapsamlı olması (Blonna, Loschiavo ve 

Watter, 2011) mevcut modellerin uygulanmasında sınırlılıklara sebep olmaktadır. Bu 

sebeple hem psikopatolojiyi (ruh sağlığı danışmanlığı) hem rehberlik hizmetlerini hem 

de biyo-psiko-sosyal sağlık temelini içerecek biçimde yeni bir model önerisine ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir.  

Sağlık psikolojik danışmanlığının amacı semptomları azaltmak, sağlık durumunu 

iyileştirmek, yaşam tarzını değiştirerek olumlu sağlık davranışlarını ve bir tedavi 

sürecine uyumu artırmaktır (Sperry ve Carlson, 2002). Sağlık psikolojik danışmanlığı 

ve rehberliği; sağlığın teşviki, geliştirilmesi ve sağlık eğitimi alanlarında üç önleme 

düzeyinden herhangi birini hedefleyebilir. Birincil önleme danışmanlığında, 

danışanların sağlık problemini her zaman geliştirme risklerini azaltmak için ihtiyaç 

duydukları bilgi, beceri ve davranışların öğretilmesi amaçlanır. Birincil önleme 

faaliyetlerinde bulunanlar, sorunu olmayan ve sorun geliştirme riski olan danışanlarla 

çalışır. İkincil önleme danışmanlığı, erken teşhis ve hızlı tedavi düşünülen bir sağlık 

sorununun ilerlemesini önlemeye çalışır. İkincil önleme faaliyetlerinde bulunanlar, 

problemi olan danışanlarla ve problemi olan bireyleri keşfetme olasılığının olduğu 

topluluklarla çalışırlar. Üçüncül önleme danışmanlığı, danışanların çeşitli sağlık 

sorunları ile ilişkili engellerle ve komplikasyonlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaya 

odaklanır. Bu tür bir danışmanlık, danışanların engellerini anlamalarına yardımcı 

olmak, işleyişini geri kazanmak, danışanlara yeni beceriler öğretmek ve engelleriyle 

ilişkili zorluklara uyum sağlamalarına yardımcı olmak ile ilişkilidir (Blonna,  Loschiavo 
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ve Watter,  2011). Alanyazını çerçevesinde belirtilen üç önleme düzeyi ve sağlık 

eğitimi, sağlığın teşviki ve geliştirmesi alanları temel alınarak bir model önerisi 

sunulmuştur. Üç önleme düzeyinden herhangi birisi hedef alındığında verilecek 

hizmetlerin içeriğini özetleyelim:  

Sağlığın teşviki; bireylerin sağlık motivasyonlarının oluşması, fiziksel sağlık ve 

psikolojileri arasındaki ilişkilerde farkındalık kazanmaları, hastalığın etiyolojisinde 

düşüncelerin, davranışların ve duyguların rolü ile ilgili farkındalıkları sürecin istikrarlı 

devam etmesine katkı sağlayacak ve sağlıklı davranış kalıplarının kazanılmasında 

motivasyonu canlı tutacaktır.  

Sağlık eğitimi; bu alanda bireyin hastalığını tanıması, yanlış inançların 

öğrenilmesi, sağlıklı olma hâli üzerine sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğin 

eğitici ve bilgi aktarıcı alanını oluşturmaktadır. Bu alan içerisinde bireysel ve grup 

rehberlik hizmetleri verilebilir. Yine bu birey sağlık eğitimi alanı ile hastalık süreci, 

hastalık sonrası, uyum ve oryantasyon hizmetleri alabilir.  

Ruh sağlığı; alan literatüründe ayrı olarak ele alınmayan ve çoğunlukla ruh 

sağlığı danışmanlığı ile karıştırılan bir alan olarak modele ruh sağlığı alanı eklenerek 

ayrı başlık şeklinde önerilmiştir. Bu alanda ruh sağlığının psikopatolojisi üzerine değil 

fiziksel hastalık ile ruh sağlığı arasındaki bağlamda, ruh sağlının hastalığa etkisi ve 

hastalığın ruh sağlığına etkisi üzerinde çalışılarak salt psikopatolojik bir yaklaşımdan 

öte biyopsikososyal iyilik hâline odaklanılması hedeflenmiştir. Bu alanda örnek olarak 

bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda psikoeğitim, bireysel ve grupla psikolojik danışma 

hizmetleri verilebilir.  

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi; sağlığın teşviki, sağlık eğitimi ve ruh 

sağlığı alanlarının temelinde sağlığın korunması ve geliştirilmesine odaklanılarak hem 

sağlıksız davranışların belirlenmesi hem sağlık motivasyonun kazanılması hem de 

yaşam becerilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir. Öncelikli olarak belirlenen sağlıksız 

davranışlar ile risk faktörleri üzerinde çalışılır (ör. sigara kullanımı, egzersiz ve aktivite 

azlığı, alkol kullanımı, diyet). Sağlıksız alışkanlıklar yaşamın her alanını ve yaşam 

kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir (Chwalısz ve Obasi, 2008). Sağlığın 

geliştirilmesi alanının önemli bir parçası, risk ve koruyucu faktörler üzerinde 

durulduktan sonra DSÖ (2003) tarafından tanımlanan yaşam becerileri üzerinde 
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çalışmak şeklinde değerlendirilebilir. Yaşam becerileri, “bireylerin günlük yaşamın 

talepleri ve zorluklarıyla etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan uyarlanabilir ve 

olumlu davranış becerileridir”. Özellikle yaşam becerileri, insanların bilinçli kararlar 

vermelerine, problem çözmelerine, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine, etkili iletişim 

kurmalarına, sağlıklı ilişkiler kurmalarına, başkalarıyla empati kurmalarına, sağlıklı ve 

üretken bir şekilde yaşamlarıyla başa çıkmalarına ve bunları yönetmelerine yardımcı 

olan bir grup psikososyal yeterlilik ve kişilerarası becerilerdir (WHO, 2003).  

Doğası gereği sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği hizmeti sunulurken, 

sağlık psikolojik danışmanı ve hasta arasındaki ilişkide verilecek olan hizmetin etkili 

olabilmesi için bazı araçlara ihtiyaç olacaktır. Bu araçlar; psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik ilkeleri, terapotik beceriler, terapotik koşullar, terapotik ilişki, kaynaklar, 

zaman, bireyi tanıma teknikleri, bireyle ve grupla psikolojik danışma, psikoeğitim 

şeklinde sıralanabilir.  Sağlık psikolojik danışmanlığının uygulanma aşamaları, kimlere 

verileceği, verilen hizmetin düzeyi ve amaçlar alanyazını çerçevesinde Şekil 3’te 

gösterilmektedir.  
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Şekil 3  

Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Müdahale Modeli 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

BİRİNCİL ÖNLEME 

Hastalık riski geliştirme 
riski olan bireylere ya da 
gruplara hastalık riskini 

azaltmak için bilgi, beceri 
ve davranışların öğretilmesi 

SAĞLIĞIN TEŞVİKİ 

-Psikoloji ve fizyoloji 
arasındaki bağın 

belirlenmesi,                         
-Hastalığın etiyolojisinde 

Düşünce/Duygu/davranışın 
rolü 

SAĞLIK 
PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIĞI VE 
REHBERLİĞİ 

İKİNCİL ÖNLEME 

Hasta olan bireylerin ya da 
grupların hastalığının erken 
teşhisine katkıda bulunmak 
ve hastalığın ilerlemesini 

önlemek	

ÜÇÜNCÜL ÖNLEME 

Kronik ve komplike sağlık 
sorunu olan bireylere ya da 

gruplara içgörü kazandırmak, 
güçlüklere uyumda yardımcı 

olmak, yeni beceriler 
kazandırmak 

SAĞLIK EĞİTİMİ 

-Sağlıklı olma hâli            
-Hastalık etiyolojisi           

-Hastalık süreci                
-Hastalık sonrası              

-Bilgi toplama ve yayma    
-Uyum  

RUH SAĞLIĞI 

-Hastalığın ruh sağlığına 
etkisi                                    

-Ruh sağlığının hastalığa 
etkisi                                    

-Bireysel psikolojik 
danışma                               

-Grupla psikolojik danışma 

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE 
GELİŞTİRİLMESİ 

-Sağlık motivasyonun arttırılması   
-Sağlıksız davranışların 

belirlenmesi                                    
-Yaşam becerilerinin öğretilmesi 

ARAÇLAR 

*Zaman                            
*İlişki                   

*Kaynaklar                 
*PDR İlkeleri       

*Terapotik Beceriler 
*Bireysel Rehberlik    

*Grup Rehberliği 

ARAÇLAR 

*Bireyi tanıma teknikleri 
*Bireysel Psikolojik 

Danışma                 
*Grupla Psikolojik 

Danışma         
*Psikoeğitim 
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İncelenen literatür bilgileri özetlenecek olursa sağlık danışmanlığının ve ruh 

sağlığı danışmanlığının çok geniş uygulama alanları olduğu görülmektedir. Sağlık 

danışmanlığının bilgi verme, yönlendirme, hastalığı tanıma, önleme, güçlendirme ve 

uyum sağlama gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu hizmeti alınacak hizmetin düzeyine 

göre hemşirelerin ve doktorların verdikleri görülmektedir. Ruh sağlığı danışmanlığının 

ise bir ruh sağlığı uzmanı (psikiyatrist, psikolog ya da psikolojik danışman)  tarafından 

psikopatoloji ekseninde hizmet verdiği görülmektedir. Sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği alanının ise, fiziksel hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasında, psikolojik 

sorunların önlenmesinde, yaşanan sıkıntının ve sosyal problemlerin azaltılmasında ve 

daha sağlıklı bir varoluşa odaklanarak Ogden (2012)’in belirttiği sağlık psikolojisi 

temelinde biyo-psiko-sosyal model ve sağlıkta süreklilik çerçevesinde kendisine alan 

oluşturduğu görülmektedir. Bu bütüncül ve biyo-psiko-sosyal yönelim sayesinde odak 

noktası fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik olarak da ifade edilebilir (Sperry ve Carlson, 

2002). Bu sayede sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliğinde fiziksel hastalıkla 

ilgili duygularla çalışma fırsatı tanınırken koruyucu ve geliştirici yönüyle de bilgi verme 

imkânı sağlayarak kapsamlı bir müdahale alanı oluşturur. Kapsamlı bir alan olması bazı 

tanımlama güçlüklerine sebep olmakla birlikte, özellikle birinci basamak sağlık 

hizmetlerindeki etkinliğin arttırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. İlerideki 

araştırmacılar için sağlık psikolojik danışmanlığına dair uygulama modelinin 

geliştirilmesi ve sağlık psikolojik danışmanlığı alanında uygulama kısıtlılıklarının 

tespiti, alanda çalışan psikolog ve psikolojik danışmanlara yararlı olacaktır. Ayrıca 

sağlık psikolojik danışmanlığı alanında etkin hizmet sunulmasının, toplum sağlığı 

açısından da hem önleyici ve güçlendirici hem de iyileştirici etkileri arttıracağı 

düşünülmektedir. 

Tüm bunların yanında, sağlık psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanında 

lisansüstü eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Bu programlarda; sağlık psikolojik 

danışmanlığı ve rehberliği için hangi derslerin olacağı, hangi konularda bilimsel 

çalışmaların yapılacağı ve sağlık kurumlarının sağlık psikolojik danışmanlığı ve 

rehberliği için ihtiyaçlarının neler olduğu gibi pek çok konu ele alınabilir. Özellikle 

sağlık psikolojik danışmanlığı için ruhsal ve fiziksel hastalıkla hastalıkların tedavisi, 

sağlık sistemi gibi konularda bilgilerin ve becerilerin ilgili alanda çalışacak psikolojik 

danışmanlara öğretilmesi de önemli görülmektedir.  
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Summary 

Being healthy is a necessary and desirable condition in the ordinary course of 
life. For this reason, the need and demand for health-related fields is increasing. Health 
counseling and guidance, which is one of these fields, is an important field in the world 
and in Turkey. The fact that the field is comprehensive, and the framework is not clearly 
defined can also cause confusion in practice. In this study, health counseling and 
guidance, which is an important field in psychological counseling and guidance, has 
been examined. When the field literature is examined, it has been seen that "health 
counseling" is generally used by many occupational groups. It is seen that the health 
counseling services provided other than mental health counselors remain at the level of 
providing information. It has been determined that there are not enough studies in the 
fields of psychological and social health in the services provided. 

The causes and course of health problems have been conceptualized using 
different theoretical models, including bio-medical, psycho-social and, more recently, 
bio-psycho-social models. From a biopsychosocial perspective, health is expressed as a 
state of complete well-being (Leong, Altmaier & Johnson, 2008). This holistic approach 
requires approaching the individual not only with a medical focus, but also with a focus 
on spiritual and social areas. The need for health counseling and guidance, which is an 
important field with both biopsychosocial and preventive health, is increasing. In this 
context, the field of health counseling and guidance can be considered as a necessity for 
providing health services with its protective/preventive and remedy feature. 

Health counseling and guidance has two main functions. 1) helping the client 
understand and cope with the emotions associated with health problems, and 2) helping 
clients develop and adapt to the therapeutic context (Blonna, Loschiavo, & Watter, 
2011). There are many concepts in the literature on health psychological counseling and 
guidance. These can be listed as health psychology, health education and health 
promotion. Health psychology emphasizes the role of psychological factors in the cause, 
progression, and consequences of health and disease (Ogden, 2012). Health education 
tries to motivate the individual to accept a behavior change process by directly affecting 
the value, belief, and attitude systems, especially when the individual is at risk or is 
assumed to be affected by the disease (Whitehead, 2004). Personal changeable lifestyle 
habits that lead to the disease process are discussed in health promotion studies. Some 
of these habits can be expressed as lifestyle changes such as quality of life, regular 
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exercise, eating nutritious foods, avoiding tobacco and excessive alcohol, learning to 
manage stress, clarifying lifestyle values, and achieving. As the primary way to achieve 
these goals, health status can be improved, and diseases can be prevented thanks to the 
habits to be gained through health psychological counseling (Sperry & Carlson, 2002). 

When we look at the common aspects of health psychological counseling and 
guidance services given on the basis of health psychology; It starts with a certain health 
problem and ends with this health problem, it is a short-term intervention model, the 
emotions associated with the health problem are intervened, there is an educational 
section about the health and health problem, the therapeutic relationship is established 
between the individual who has a health problem and the psychological counselor, there 
is the promotion of healthy behavior, the prevention of the disease is a prerequisite. 

In this study, the field of health psychological counseling and guidance has been 
discussed and examined on the basis of practices in the world, theoretical approaches 
and empirical studies. As a result of the examinations, it is seen that there is a high level 
of need for health psychological counseling and guidance services in Turkey and there 
is a gap in the field at this point. In addition to all these, the field of health 
psychological counseling and guidance is also related to other fields. However, these 
relational boundaries are not fully clarified. For this reason, contradictions arise in 
practices and research. Especially in the field of health, clinical mental health 
psychological counseling services are provided. Since the service provided in this field 
is mainly psychopathology, it is insufficient in the preventive/developing and protective 
fields except for mental problems. In response to this need, a model proposal was 
presented based on the three levels of prevention and health education, health promotion 
and development specified in the literature. In the content of the services to be provided 
when any of the three prevention levels are targeted: services are provided in the fields 
of health promotion, health education, mental health, health protection and 
development. In the vehicles needed while providing these services; psychological 
counseling and guidance principles, therapeutic skills, therapeutic conditions, 
therapeutic relationship, resources, time, techniques to get to know the individual, 
counseling with individuals and groups, and psychoeducation. As a result, it is predicted 
that the model proposed with this holistic approach will contribute to the field literature 
in terms of the importance and use of health psychological counseling and guidance, 
which is not sufficiently known in the field of health in our country. 
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Öz: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yaşam becerileri ile problematik internet 
kullanımları arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel bir çalışma olan 
bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 440 kız (%62,7) ve 262 erkek 
(%37,3) olmak üzere Konya ilindeki 702 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada verileri 
toplamak amacıyla Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Yaşam Becerileri Ölçeği ve 
araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin ana-
lizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmış ve bağımsız gruplar t testi, tek yönlü ANOVA 
testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ile çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. 
Araştırma sonucunda cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin problematik internet 
kullanımı puan ortalamalarında anlamlı fark bulunmamıştır. Hafta içi ve hafta sonu 8 saat ve 
üzeri internet kullanan üniversite öğrencilerinin problematik internet kullanımı puanları, interneti 
günlük ortalama 0-2 saat, 2-4 saat, 4-6 saat ve 6-8 saat ve üzeri kullanan üniversite öğrencilerinin 
puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. İnterneti oyun amaçlı kullanan üniver-
site öğrencilerinin problematik internet kullanımı puanları sosyal paylaşım, bilgi edinme, eğlen-
ce ve iletişim amaçlı kullanan üniversite öğrencilerinin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Uykusu düzensiz üniversite öğrencilerinin, uykusu düzenli öğrencilere göre 
problematik internet kullanım düzeyleri daha yüksektir. Bunlara ek olarak problematik internet 
kullanımı ile yaşam becerilerinin tüm alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu 
ve yaşam becerilerinin üniversite öğrencilerinin problematik internet kullanımı düzeyine ilişkin 
varyansın %5’ini açıkladığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, yaşam becerileri, problematik internet kullanımı.
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PREDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS’ 
PROBLEMATIC INTERNET USE BY  

LIFE SKILLS USE IN THE COVID-19 PANDEMIC  

Abstract: The aim of this study is to examine the relationship between problematic inter-

net use and life skills levels of university students. Correlational research model was used in this 

study. The study group of the research is consisted of 702 university students studying in Konya. 

The Young’s Internet Addiction Test Short Form, the Life Skills Scale and the Personal Informati-

on Form prepared by the researcher were used in the study by the purpose of collecting data. The 

SPSS 25.0 package program was used in the analysis of the research data, and it was benefited 

from independent groups t test, one-way ANOVA test, Product-Moment Correlation Coefficient, 

and multiple regression analysis test. As a result of the research, no significant difference was 

found in the problematic internet use mean scores of university students according to the gender 

variable. Problematic internet use scores of university students who use the internet for 8 hours 

or more on weekdays and weekends differ significantly from the average scores of university 

students who use the internet for 0-2 hours, 2-4 hours, 4-6 hours, and 6-8 hours or more per day. 

Problematic internet use scores of university students who use the internet for games differ sig-

nificantly from the average scores of university students who use the internet for social sharing, 

obtaining information, entertainment, and communication. Problematic internet use scores of uni-

versity students with irregular sleep are higher than those with regular sleep. A significant level of 

negative correlation was found between problematic internet use mean scores and all sub-dimen-

sions of life skills. It was found that life skills predicted 5% of the variance related to the internet 

addiction level of university students.  

Keywords: University students, life skills, problematic internet use.
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Öz: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkan CO-

VID-19 salgını sürecinde online olarak yürütülmek zorunda kalınan rehberlik hizmetlerinin 

olumlu ve olumsuz yönlerinin neler olduğuna ilişkin psikolojik danışmanların bakış açılarını or-

taya koymaktır. Nitel paradigmaya uygun olarak tasarlanan bu araştırmada fenomenolojik desen 

kullanılmış ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle 11 psikolojik danışman katılımcı olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular salgın sürecinde toplumun ve işverenlerin psikolojik danış-

manlardan beklentilerinin hem artış gösterdiğine hem de çeşitlendiğine; okulla ilişkili sorunlarda 

azalma yaşanırken teknoloji bağımlılığı, motivasyon kaybı, depresyon, isteksizlik, dikkat dağı-

nıklığı ve özgüven kaybı vakalarında artış yaşandığına; uzaktan eğitim platformlarının faydala-

rına ilişkin fikir ayrılıklarının bulunduğuna; salgın sürecinde farklı türde rehberlik hizmetlerinin 

online olarak sunulduğuna; online rehberlik hizmetlerinde bireylerin bedensel tepkilerini gözlem-

leyemiyor olma ve empati kurma konusunda güçlükler bulunduğuna işaret etmektedir. Bu bağ-

lamda psikolojik danışmanların bu süreçte yeni teknolojilerin kullanımı konusunda eksiklikleri 

olduğu, online rehberlik hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için altyapının ve insan 

kaynaklarının olgunlaşması gerektiği belirlenmiştir.  Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, psikolojik danışma, online rehberlik, online danışma.
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING
DURING THE COVID-19 PANDEMIC  

Abstract: The aim of this study is to reveal the perspectives of psychological counselors 

regarding the positive and negative aspects of the online guidance services during the COVID-19 

pandemic that first appeared in Turkey on March 11, 2020. In this study, which was designed 

in accordance with the qualitative paradigm, a phenomenological design was used, and 11 psy-

chological counselors were determined as participants using convenience sampling method. The 

findings show that the expectations of the society and employers from psychological counselors 

both increased and diversified during the pandemic; While there is a decrease in school-related 

problems, there is an increase in cases of technology addiction, loss of motivation, depression, re-

luctance, distraction and loss of self-confidence; there are differences of opinion regarding the be-

nefits of distance education platforms; that different types of guidance services are offered online 

during the pandemic; points out that there are difficulties in not being able to observe the bodily 

reactions of individuals in online guidance services and in establishing empathy. In this context, 

it has been determined that psychological counselors have deficiencies in the use of new techno-

logies in this process, and that the infrastructure and human resources need to mature to carry out 

online guidance services in a healthy way. The results are discussed in the light of the literature.   

Keywords: COVID-19, psychological counseling, online guidance, online counseling.
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MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KILAVUZU 

 

A. GENEL POLİTİKALAR 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; Millî Eğitim Bakanlığı Özel 

Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan altı aylık, 

hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide; özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma 

alanında yapılan derleme, nicel, nitel ve karma yöntemi kullanan araştırmalara yer 

verilmektedir. 

1. AMAÇ 

Eğitim, öğretim, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

alanlarına ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin bilimsel ve akademik 

platformlarda paylaşılmasına ve tartışılmasına fırsat sunmaktır. 

2. KAPSAM 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisinde eğitim, özel eğitim, rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde 

araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya 

koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ve güncel olma ölçütleri dikkate alınır.  

3. YAYIN İLKELERİ 

Dergide yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında 

yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Sempozyum 

veya kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde bilimsel toplantının adı, yeri 

ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen 

çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve 

numarasına yer verilmelidir. 

4. YAYIN VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Millî Eğitim dergisinin bir Yayın Kurulu ve Ön İnceleme Kurulu vardır. 

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar ilk olarak Ön İnceleme Kurulunca incelenir. 

Bu aşamada yazılar üç açıdan ele alınır; 

a. Başvuru şartlarına uygunluk  

İstenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi 
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b. Derginin yazım kurallarına uygunluk 

Dilin doğru kullanımı ve akıcılık, imlâ kuralları, makale kelime sayısı, öz kelime 

sayısı, anahtar kelime sayısı, yabancı dildeki karşılıklarının uyumu, kaynakça kuralları 

vb. 

c. Derginin kapsamına ve bilimsel gerekliliklere uygunluk 

Ön İnceleme veya Yayın Kurulunca uygun bulunan makaleler, alanında ortaya 

koyduğu eser ve çalışmalarıyla tanınmış üç hakeme gönderilir. Yazı hakkında iki 

olumlu ya da iki olumsuz rapor alınıncaya kadar hakemlik süreci yürütülür. Hakem 

raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporları makale sahiplerine 

gönderilmez. Hakem süreci ortalama üç ayda tamamlanır. Bazı durumlarda bu süre 

uzayabilir. Hakemlik süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi Dergipark Sayfasındaki "Kör 

Hakemlik Sistemi" bölümünde detaylı olarak yer almaktadır. 

Yazarlar; hakemlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini 

dikkate almak zorundadır. Katılmadıkları hususlar olduğunda bunları gerekçeleri ile 

birlikte yazılı olarak açıklama hakkına sahiptirler. Yayımlanacak yazılarda esasa 

yönelik olmayan küçük düzeltmeler Yayın Kurulu veya editörlük birimi tarafından 

yapılabilir. Yayımlanan yazılardaki bulgu ve görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Basılan sayılar, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

https://orgm.meb.gov.tr/ web sayfasında, ULAKBİM ODİS ve Dergipark’ta yayımlanır. 

Derginin ilk sayısı ile ilgili iş ve işlemler MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Telif Hakkı Devri 

formunun olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra Etik Kurulu Onayı gerektiren 

araştırma makalelerinde Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul 

adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son 

sayfasında yer alıp almadığı incelenir. Her makale için Etik Kurul Onayı 

gerekmeyebilir. Olgu sunumlarında ise bilgilendirilmiş gönüllü onam/olur formunun 

imzalatıldığına dair bilgilerin olup olmadığı teyit edilir. Herhangi bir eksiklik olması 

halinde, gerekli evrak ve bilgilerin sağlanması için çalışmanın sorumlu yazarına iletilir. 

Bu aşamadan geçen çalışmalar şablon ve yazım kurallarına uygunluk açısından 

değerlendirilir. 
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Güncel eğitim uygulamalarına dönüklüğü, amaç, yöntem ve sonuç gibi temel 

bilimsel özellikleri taşıyıp taşımadığı, yapılan araştırmalardaki örneklemin nitelik ve 

niceliği, güncel olup olmadığı, sonuç ve önerilerin araştırma bulgularıyla uyumu, 

eğitime katkıları vb. şartların herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya başvuru 

belgeleri eksik olan yazılar Ön İnceleme Kurulu kararıyla doğrudan reddedilir. Ayrıca 

derginin kapsamı dışında yer alan çalışmalar, diğer koşulları sağlayıp sağlamadığına 

bakılmaksızın iade edilir. Sayıca çok olan bu tür yazılar için tek tek uzun açıklamalarla 

ret gerekçeleri oluşturulmaz. 

Bazı çalışmaların iadeyi gerektirmeyecek ölçüde eksiklikleri olması halinde 

sistem üzerinden yazara mesaj gönderilerek düzeltme istenir. Bu mesajların takibi 

yazarın sorumluluğundadır. 

İncelenen makaleler gerektiğinde bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere 

Yayın Kuruluna sunulur. Yayın ilkeleri bakımından uygun bulunan makaleler intihal 

denetiminden geçirilir. Bu amaçla makale sahipleri, uluslararası kabul gören benzerlik 

tarama programlarından birini (örneğin iThenticate, turnitin vb.) kullanarak oluşturulan 

benzerlik sonuç raporunu makale ekinde göndermek zorundadırlar. Benzerlik oranıyla 

ilgili karar verme yetkisi Ön İnceleme Kuruluna ait olup kurul, doğrudan ret veya 

düzetme isteğinde bulunabilir. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi açısından Millî Eğitim 

Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi tarafından benimsenen benzerlik oranı gizli tutulur. 

Dergide maksimum benzerlik oranı, dergi şablonu, kaynakça ve ekler hariç olmak, aynı 

kaynaktan yapılacak alıntılarda –kendi yayınları dahil- benzerlik oranı % 3’ten az olmak 

ve tamamı bir ya da iki kaynaktan olmamak üzere, %10’a kadar kabul edilebilir. 

Benzerlik oranı eğer %10-15 arasında ise bu durumda makaleler yazarlarına geri 

gönderilerek düzeltmesi için geri gönderilir. Benzerlik oranı %15’in üzerinde olan 

çalışmalar ise doğrudan reddedilir. 

 

B. MAKALENİN YAZIM KURALLARI VE YAPISI 

1. YAZIM DİLİ 

Yazım dili Türkçedir, ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek 

şekilde İngilizce yazılara da yer verilebilir. Yayımlanacak yazıların Türkçe özetlerinin 

yanında İngilizce özetleri de gönderilmelidir. Özetler ve anahtar kelimeler -Türkçe ve 

İngilizce olarak- APA 6 yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazılarda Türk Dil 
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Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda belirtilen güncel yazım kurallarına uyulması 

zorunludur. 

2. YAZIM KURALLARI  

Gönderilen makaleler yayın etiğine ve APA 6 yazım kurallarına uygun olmalıdır. 

Makalelerin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen 

gösterilmelidir: 

a. Makalelerin bir başlığı bulunmalıdır. 

b. Makale türü yazılmalıdır. 

c. Yazar adları, unvanları, kurumları, adresleri, e-posta adresleri, ORCID 

bilgileri belirtilmelidir. 

ç. Türkçe ve İngilizce özet ile anahtar kelimeler yer almalıdır. 

d. Makale; çalışmanın amaç, kapsam, çalışma yöntemlerini belirten bir giriş 

bölümüyle başlamalı; veriler, gözlemler, görüşler, yorumlar, tartışmalar gibi ara ve alt 

bölümlerle devam etmeli, tartışma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tartışmalar) bölümüyle 

son bulmalıdır. 

e. Katkı (varsa) belirtilmelidir. 

f. Yazının sonuna kaynaklar dizini eklenmelidir. 

2.1. Başlık 

Türkçe ve İngilizce olarak konuyu en iyi şekilde belirtmeli, on beş kelimeyi 

geçmemelidir, Başlık 12 punto Times New Roman yazı karakterinde, satır aralığı tek 

olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Başlık düzeyleri ile ilgili biçimsel 

özellikler için Tablo 1’e bakınız. 

Tablo 1. 

Araştırmalarda Kullanılan Başlıkların Düzeyleri ve Biçimsel Özellikleri 
Başlık Düzeyi Yazılış Biçimi 

1 Ortalanmış, Koyu ve Yalnızca Baş Harfleri Büyük Başlık 

2 Sola Yaslanmış, Koyu ve Yalnızca Baş Harfleri Büyük Başlık 

3 Sekmeyle başlanmış, koyu, yalnızca cümle başındaki sözcüğün 
baş harfi büyük ve noktayla biten paragraf başlığı. 

4 Sekmeyle başlanmış, koyu, italik, yalnızca cümle başındaki 
sözcüğün baş harfi büyük ve noktayla biten paragraf başlığı. 

5 Sekmeyle başlamış, italik, yalnızca cümle başındaki sözcüğün baş 
harfi büyük ve noktayla biten paragraf başı. 
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2.2. Yazar Adları ve Adresleri 

Yazar ad ve soyadları ilk harfleri 12 punto büyüklüğünde, koyu renkte ve Times 

New Roman yazı karakterinde sayfanın ortasında yer almalıdır. Eğer yazarların ikinci 

isimleri var ise ilk isim tam yazılmalı, ikinci ismin yalnızca baş harfi yazılıp nokta 

konmalıdır. Ayrıca adresler normal eğik karakterle yazılmalıdır. 

2.3. Makale 

2.3.1. Öz, Abstract, Summary 

2.3.1.1. Öz 

Öz kısmı 150-250 kelime arasında olmalıdır. Öz, yazının tümünü en kısa ve öz 

(özellikle çalışmanın amacını, araştırma yöntemini ve bulguları) yansıtacak nitelikte 

olmalıdır. Özün başlığı “Öz” şeklinde ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Metin 

kısmı iki yana yaslı ve 9 punto ile yazılmalıdır. Tek paragraf olmalıdır. Öz içinde; 

yararlanılan kaynaklar, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özün altında bir satır boşluk 

bırakılarak anahtar sözcük yazılmalıdır. Makalenin “öz” başlığı altındaki tüm sayılar 

rakamla yazılmalıdır. Anahtar sözcükler en az üç, en fazla yedi kelime olacak şekilde, 

sadece küçük harflerle aralarına virgül konularak yazılmalıdır.  

 2.3.1.2 Abstract 

Abstract bölümü, Türkçe makalelerde İngilizce olmak üzere 150-250 kelime 

arasında çalışmanın amacını, araştırma yöntemini ve bulguları özetlenerek yazılır. 

2.3.1.3 Summary (Geniş Özet) 

Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük 

uzunluğunda geniş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özet, araştırmanın amacı, 

yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler başlıklarını içerecek şekilde olmalıdır. 

Ayrıca makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde 

düzenlenmelidir. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemeli; tablo veya şekil 

kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır. 

2.3.2. Ana Metin: Çalışmada konuyla ilgili araştırmaların özetlendiği ve 

çalışmanın amacının belirtildiğibir giriş bölümü yer almalı; yöntem kısmında 

araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri 

toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem 

kısmında detaylandırılmalıdır. Bulgular kısmında Girişte belirtilen alt problem veya 

hipotezlerin sunuluş sırasına uygun biçimde analiz sonuçları tablo, şekil, grafik ya da 
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resimler yolu ile açıklanır. Tartışma kısmında araştırmanın bulguları diğer araştırma 

sonuçlarıyla karşılaştırılır ve tartışılır. Ardından bulgulara dayalı olarak uygulayıcılara 

ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulur. Ayrıca “Kaynakça” ve varsa “Ekler” 

yer alır ve varsa alt başlıklar verilmelidir. Makale A4 boyutunda sayfa üzerine, 

bilgisayarda 1,5 satır aralıkla ve 12 punto (Times New Roman yazı karakteri) ile 

yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3 cm’lik boşluk bırakılmalı ve sayfalar 

numaralandırılmalıdır. Yazılar 4000 ile 6000 sözcük arasında olmalıdır. 

2.3.2.1. Giriş bölümünde,  problemin neden önemli olduğu, araştırmanın 

alandaki önceki çalışmalarla olan bağlantısı, özgün yönleri ve taşıdığı farklılıkları, 

araştırmanın temel ve alt amaçları ile hipotezleri ve bunların varsa kuramla olan 

bağlantıları, kurama ve uygulamaya olan katkıları ile araştırmanın amacı ve alt amaçları 

yer almalıdır.  

2.3.2.2. Makalenin yöntem bölümünde, araştırma modeli, evren-

örneklem/çalışma grubunun seçim süreci, kullanılan ölçme araçları (geliştirme-

uyarlama, geçerlik ve güvenirlik, uygulanması, puanlanması vb.), deneysel bir çalışma 

ise yapılan müdahale, verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler ve bu 

yöntemlerin varsayımlarını karşılama durumu ile ilgili bilgiler yer almalıdır. 

2.3.2.3. Makalenin bulgularının sunulduğu bölümde, araştırmanın bulguları alt 

amaçların verildiği sırayla ayrıntılı biçimde sunulmalıdır. Araştırmacının beklentisine 

aykırı bulgular da dahil olmak üzere tüm bulgulardan söz edilmelidir. Bulguların 

sunumunda gerekli yerlere tablolar (çizelgeler) konulabilir. Bununla birlikte bulguların 

anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde gerekli görülen betimsel istatistikler de rapor 

edilebilir. 

2.3.2.4. Makalenin bulgularının tartışıldığı, sonuç ve önerilerin yer aldığı 

bölümde, bulgular sunulduktan sonra araştırma hipotezleri ışığında ve ilgili alanyazın 

çerçevesinde yorumlanmalıdır. Alanyazındaki bilgilerle desteklenip desteklenmediği ile 

birlikte desteklenmiyorsa muhtemel nedenleri belirtilmelidir. Ayrıca bulgulardan yola 

çıkarak amaçlar doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ile uygulayıcılara ve araştırmacılara 

yönelik önerilere yer verilmelidir. Araştırmanın sınırlılıkları kapsamında bulgular 

tartışılmalıdır. 

2.3.2.5. Makalenin kaynakça bölümünde, “Kaynakça” sözcüğünün ilk harfi 

büyük diğer harfler küçük olacak şekilde yeni bir sayfaya ve sayfanın üst kısmına 
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ortalanmış biçimde yazılmalıdır. Metin içinde ve kaynakça listesinde kaynak türlerinin 

yazımı ile ilgili 6.6.Kaynaklar Dizini bölümünden yararlanınız. 

2.3.2.6. Makalenin ekler bölümünde, araştırmada yalnızca bir ek varsa buna 

“Ek” başlığı konulmalıdır. Birden fazla ek olması durumunda bu eklere ana metinde söz 

edildiği sıraya göre büyük harf verilmelidir (Ek A, Ek B gibi). Her Ek’in bir başlığı 

olmalı ve Ekler’den metinde bu başlıklarla söz edilmelidir. Her Ek’e ayrı bir sayfadan 

başlanmalıdır. Ek başlığı sayfanın üst kısmında ortalanmış, ilk harfi büyük ve diğerleri 

küçük olarak yazılmalıdır. Eklerde metinde olduğu gibi tablo, şekil ve denklemler yer 

alabilir. 

2.3.3. Tablo ve Şekiller: Şekiller, küçültmede ve basımda sorun yaratmayacak 

çözünürlükte, düzgün ve yeterli çizgi kalınlığı tercih edilerek çizilmelidir. Her şekil ayrı 

bir sayfada bulunmalıdır. “1”den başlamak üzere her şekil ayrı ayrı numaralandırılmalı 

ve her şeklin altına başlığı yazılmalıdır. Şekil alt başlığı, baş harf büyük ve italik olarak 

yazılmalı ve koyu olmamalıdır. Şekiller metinde yazan ifadeleri tekrar etmemeli, 

yalnızca önemli etmenleri sergilemelidir. Araştırmadaki tüm şekiller tutarlı olmalıdır. 

Makalede grafik, harita, model, görsel gibi tüm gösterimler şekil olarak 

adlandırılmalıdır. 

Her tablo için kısa, anlaşılır ve açıklayıcı bir başlık kullanılmalıdır. Tablo başlığı 

tablo numarasının altında paragraf girintisi olmadan sola yaslı, sözcüklerin ilk harfi 

büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo notlarının hepsi tablonun altına 

yerleştirilmelidir. Tabloda, dikey çizgi kullanılmamalıdır. 

6.3.4. Çizelgeler: Şekiller gibi “1”den başlayarak ayrı ayrı numaralandırılmalı 

ve numaralar her çizelgenin üstüne başlığıyla birlikte yazılmalıdır. Şekil ve çizelgelerin 

başlıkları, kısa ve öz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük 

yazılmalıdır. Gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve 

çizelgelerin hemen altında verilmelidir. 

6.3.5. Resimler: Yüksek çözünürlüklü (en az 300 dpi), parlak ve net olmalıdır. 

Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler on sayfayı 

aşmamalıdır. Metin içindeki yerlerine yerleştirilmiş olarak gönderilmelidir. Bu 

görsellerin baskıda net çıkmayacağının düşünülmesi durumunda yazarından orijinali 

istenir. 



Mi̇llî Eği̇ti̇m Özel Eği̇ti̇m ve Rehberli̇k Dergi̇si̇ 
Yayin İlkeleri̇ ve Yazim Kurallari

382

 

 

6.3.6. Metin İçinde Kaynak Verme: Metin içinde kaynak vermede aşağıdaki 

kurallara uyulmalı ve örnekler esas alınmalıdır. Kesinlikle dipnot şeklinde kaynak 

gösterilmemelidir. 

a. Metin içinde tek yazarlı kaynaklara atıf yapılırken aşağıdaki örnekte olduğu 

gibi araştırıcının soyadı, eserin yayım tarihi parantez içinde verilir: Köksoy (1998)  

Birden çok kaynağın söz konusu olduğu durumlarda, alfabetik sıra izlenir ve 

kaynakların aralarına noktalı virgül (;) konularak aşağıdaki gibi yazılır: 

(Aktaş, 1990; Bilgegil, 1970; Kaplan, 1974) 

b. Metin içinde 6 yazardan daha fazla yazarı olan çok yazarlı yayınlara 

değinilirken aşağıdaki gibi ilk yazarın soyadı belirtilmeli, diğerleri için “vd.” ifadesi 

kullanılmalıdır. Ancak kaynaklar dizininde bütün yazarların isimleri yer almalıdır: 

(İpekten vd., 1975) 

c. Ulaşılamayan bir yayına metin içinde değinilirken bu kaynakla birlikte 

alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki gibi belirtilmelidir: 

(Köprülü, 1911, aktaran; Çelik, 1998) 

ç. Kişisel görüşmelere metin içinde görüşme yapılan kişinin soyadı ve görüşme 

tarihi belirtilerek değinilmelidir. Ayrıca bu görüşmeler kaynaklar dizininde 

belirtilmelidir: 

(A.Tarakçı, kişisel görüşme, 01.01. 2004) 

6.5. Katkı Belirtme 

Yazarın dışında makaleye katkısı bulunanlar varsa yazının sonunda bu isimler 

ayrıca belirtilmelidir. 

6.6. Kaynaklar Dizini 

Kaynaklar dizini, yazar soyadlarını esas alan alfabetik bir sırayla aşağıdaki 

kurallara göre hazırlanmalıdır. Dergide yazım birliği sağlanması açısından büyük / 

küçük harf kullanımı aşağıdaki örneklerde verildiği gibi düzenlenmelidir. Kaynakça 

uluslararası kaynak yazım biçimlerinden APA 6’ya uygun olmalıdır. 

6.6.1. Süreli Yayınlar 

Yazar adları, tarih, makalenin başlığı, süreli yayının adı (kısaltılmamış ve koyu), 

cilt numarası, (sayı numarası), sayfa numarası: 

Bozan, M. (2004). Bölge yönetimi ve eğitim bölgeleri kavramı. Millî Eğitim Dergisi, 

161, 95-111. 
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6.6.2. Bildiriler 

Yazar adları, tarih, bildirinin başlığı, sempozyumun veya kongrenin adı, 

editörler, basımevi, cilt numarası, düzenlendiği yerin adı, sayfa numarası: 

Özek, N., Maskan, A. K. ve Gönen, S. (1998). Fizik öğrenimi ile ilgili 

motivasyonel faktörler konusunda bir çalışma, III.Fen Bilimleri Sempozyumu içinde (s. 

91-93). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon. 

6.6.3. Kitaplar 

Yazar adları, tarih, kitabın adı (ilk harfleri büyük ve italik), basıldığı şehrin adı, 

yayınevi: 

Özbalcı, M. (1997). Mehmet Rauf’un Romanlarında Şahıslar Kadrosu.İstanbul: 

Millî Eğitim Basımevi. 

6.6.4. Raporlar ve Tezler 

Yazar adları, tarih, raporun veya tezin başlığı, kuruluş veya üniversitenin adı, 

(yayımlanıp-yayımlanmadığı, raporun veya tezin türü), şehir adı: 

Yıldız,  A. D. (1999). Selim İleri’nin Romanları Üzerine “Okur Merkezli” Bir 

Yaklaşım.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. 

6.6.5. İnternetten Alınan Bilgiler 

İnternet adresi, yazının ve yazarının adı, internette yayımlanma tarihi: 

MEB. (2019). 2023 eğitim vizyonu.(20.04.2019 tarihinde 

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.) 

 

6.6.7. Bunların dışındaki alıntılar için APA 6 standartlarına uyulmalıdır. 

 

C. DİĞER HUSUSLAR 

Metin içinde geçen bir basamaklı sayılar yazıyla, iki basamaklı sayılar cümle 

başında değilse rakamlarla yazılmalıdır. Cümlelere rakamla başlanmamalıdır. 

Dergi basıldığı için makalelerde harfler siyah olur, renkli tablo ya da şekil 

konulmaz. 

Makalede geçen bir kavramın ya da bir kurum adının kısaltması (MEB, TÜİK) 
kullanılacaksa, ilk geçtiği yerde açık adı yazılır yanında parantez içinde kısaltması 
verilir, daha sonra kısaltması kullanılır. 

Eğer çalışmanın tarihi belirtilmemişse ayraç içinde tarih yok (t.y.) yazılmalıdır. 
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Yayımlanmasına karar verilen makaleler için yazar(lar)ından ücret alınmaz, 
yazar(lar)a ücret ödenmez. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, ücretli olarak 
da satılmaz. 

Makale gönderen yazarlar, Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; yayın 
ilkelerinde belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. 

 
 

Ç. MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ 
Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; her şeyden önce bilime ve 

bilimsel yayın etiğine uygun şekilde, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma 
alanlarına katkıda bulunabilecek nitelikli çalışmaları, alanında uzman hakemlerin 
denetimleriyle yayınlama hedefindedir. Objektif ve kör hakemlik sistemine uygun bir 
değerlendirme ve yayın süreci önemsenmektedir. Bu nedenle yazarların bütün süreci 
Dergipark sistemi üzerinden yürütmesi ve takip etmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili 
görevlilerin kişisel e-postalarına veya derginin e-postalarına gönderilen yazılar kör 
hakemlik sistemine uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmaz. 
Makale göndermek için aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak göndermek için 
aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak ozelegitimrehberlikdergisi@meb.gov.tr 
adresinden sisteme yüklenmelidir. 

İstenen Belgeler 
1. Makale adı, makale türü, yazar adları, yazarların iletişim bilgileri (E-posta, 

telefon, görev yeri) ve ORCID bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi 
2. Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyası formatında) 
3. Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında) 
4. Benzerlik raporu (PDF formatında, dergi şablonu, kaynakça ve ekler hariç 

raporun tamamı) 
5. Telif Hakkı Devir Formu  
6. Etik Kurul İzin Belgesi 
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