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ONSOZ

Universite

yasami, genelde kaygi ve stres uretecek bir ortamm niteligini

tasimaktadir.Universite ogrencisi 17-22 yas arahgmda olduklan icin, kendi gelisim
sorunlan olan bireylerdir.Universite ogrencisi ne yetiskin nede cocuktur, bu yuzden
Cocukluktan yetiskinlige gecme doneminin sikmnlanm tasimaktadir.Kendi kimligini
bulma, toplumsal yonden yerel ve cocukluk doneminin degerlerini daha genis
toplumun ulusal ve evrensel degerlerini benimseme ve uzlastirma.toplum degerlerine
uyum saglama, sosyal Bagimsizhk, kisinin otonom hale gelebilmesi, toplumun genel
ve evrensel degerlerine, kisisel niteliklerine uygun kendi kendine bagimsiz olarak
gercekci olgunluga erisme durumundadir
Cahsmalanmda yardimci olan, degerli hocalanm, D09.Dr. H. Aydm'a ,D09.
Dr. A Ankay'a, D09.Dr. Ebru Cakrci'ya tesekkur ederim.
er'

Bu arastirmanm

anketlerini yapmam icin yardunci olan, Yakm Dogu

Universitesi ingilizce hazirhk simfi ogretim gorevlilerine ve

ogrenci arkadaslara

tesekkur ederim.
Aynca her zaman bana destek olan kizlanm Ozlem.Sinem.Aysen' e
Arkadaslanm, Munevver aktolgah. ve candan Bardakcioglu'na tesekkur ederim.

OZET

Bu cahsma 200 -2003 yuksek ogrenim yilmm guz donemi olan ekim aymda,
K.K. T. C' de Yalon Dogu -Oniversitesinde ger9ekle~tirilmi~tir.
Ttirkiye'den Kuzey Kibns Turk

Bu arastrrma,

Cumhuriyeti'ne Universite egitimi okumak icin

gelen genclerin, Anksiyete ve depresyon seviyelerine etki eden faktorleri arastirmak
amaciyla yapdmt~ttr.Ada dismdan Kuzey Kibns'a ilk kez gelen ogrencilerin KKTC
toplumunda ve -Oniversiteyasammda zorlandtklan problemlerin neler oldugu ve bu
zorlanmalann anksiyete ve depresyon seviyelerini nasil etkiledigi arastmlnusnr.
Arastirmaya K.K.T.C'ye ilk defa gelmi~,tiniversitedehazirhk suufi okuyan 124
Turkiye'li ogrenci ile, kontrol grubunu olusturan ayru smiflarda okuyan 124
KKTC'li universite ogrencisi almmisnr
Arastirmada kullarulan
demografik bilgi formu,

anketler,ara~t1rmac1tarafindan olu~turulan,sosyo

Beck Anksiyete (BAE),Ktsa Semptom Envanteri

(KSE),Beck Depresyon Envanteri (BAE) olu~turmaktadtr.
Anket formlan, gerekli birimlerden izin almarak Yalon Dogu -Oniversitesi'nin
hazirhk s1ruflanndan rastgele

secilmis simflarda ve ders

saatleri icinde

arastrrmacinin gozetimi altmda yap1lmt~ttr.Anketler,gerekli aciklamalar yapildiktan
sonra arasurmaci tarafindan dagrnlmis, yine arastirmaci tarafindan toplannusnr,
KKTC'ye gelen ogrencilerin

uyum surecini etkileyen onemli bir faktor

ergenlik problemleridir.. Arastirmaya katilan her iki grup ogrencilerinm %86.3 (208)
23 yas oncesi oldugu tesbit edilmi~tir.D0lay1s1yla da genclerin buyuk bir cogunlugu
henuz

ergen1ik problemleri devam

ederken

tiniversiteye gelmektedirler.

Ogrencilerin, hem ergen1ik problemleriyle, hem tiniversite okumarun stresiyle,
hemde yeni bir topluma ve cevreye ailesinin destegi olmadan, uyum saglamaya

cahsmasirun sonucu olusan zorlanmalar nedeniyle, anksiyete ve depresyon
yasamaktadirlar.

Arasnrmamizdan elde ettigimiz sonuclara gore, ailesinden ilk defa aynlan
ogrencilerin, ailesinden daha once aynlrms olanlar ve halen ailesi ile yasayanlara
gore, bolumunu istemeyerek secen ogrencilerin, bolumunu isteyerek secen
ogrencilere

gore, ailesi ile yasayan ogrencilerin, yurtta yada arkadaslan ile ev

tutarak yasayan ogrencilere gore, kaldigi yerden mernnun olmayan ogrencilerin,
kaldiklan yerden mernnun olan ogrencilere gore, arkadaslan ile bazen yada hie bir
zaman gezip eglenemeyen ogrencilerin, arkadaslan ile her zaman

gezip eglenen

ogrencilere gore, her zaman ulasim sorunu yasayan ogrencilerin, nadiren ulasnn
sorunu yasayan ogrencilere gore, maddi sorun yasayan ogrencilerin ,harcamalanna
dikkat eden veya maddi sorun yasamayan ogrencilere gore, KKTC halki ile iyi
ilkiski kuramayan ogrencilerin

KKTC halki ile iyi iliski

kuran ogrencilere

gore,BAE, KSE, BDE ve KSE Alt-olcek puan ortalamalan istatiksel olarak anlamh
derecede yuksek bulunmustur. Lise bitirme basan puanmm ise BAE,KSE, BDE
puanlanm etkilemedigi ortaya crkmisnr.
Universite

ogrencilerine,

universitelerin

Rehberlik Merkezlerinin verecegi damsmanhk
psikolojisi, sosyallesme, uyum ve
becerilerini gelistirmeye yonelik
Merkezlerinde,

Universite

paylasacabilecegi.stresle

problem

Darusmanhk ve

hizmetlerinin ozellikle ergen

cozumu sorunlanyla basa cikabilme

olmahdir. Psikolojik Darusmanhk ve Rehberlik

ogrencilerine,

nasil

Psikolojik

basedebilecegi

gelecegi

ile

konulannda,

ilgili

kaygilanru

guvenle

yardim

alabilecegi bilgili,aktif,insanlarlaiyi iletisim kurabilen uzman ekipler cahsmahdir.

Summary

This research was held in T.R.N.C at Near East University in October during the first term
of 2002-2003 academic year . The aim of this research was to find out the anxiety and
depression levels and the factors influencing the Turkish students who came to T.R.N.C for
higher education.The data obtained from this research includes the problems the foreign
students who come to T.R.N.C for the first time face in society and in university life and how
these difficulties affect their anxiety and depression levels.
According to the research there are 124 Turkish students in the prep classes, who have
come to the T.R.N.C for the first time and there are 124 Turkish Cypriot University students
who form the control groups in the same classes.
The result of the research has shown that the socio-democrafic and social relations have
prepared and carried out an information form to bring out the anxiey and depression by doing
a BAE -BDE-KSE bottom level psychological measurment form.
These guestionaires have been carried out with the permission of the Near East University
under the supervision of the researcher in classes and lessons in the prep school which were
chosen randomly.The guestionaires were given out after the explanations reguired and
interview were made and collected by the researcher.
The fact that problems ansmg from adolescence still continue in university, students
directly affects the adaptation period. It has been verified that 86.3% (208) of both groups of
students in the study are younger than 23 years f age. Therefore a majority of students start
university before puberty is over. As a result of pressure arising from adolescence problems,
academic stress and an effort to adapt to a new society environment without any support
from their family, students experience psychological problems followed by anxiety and
depression.
The results of the study show that those students separated from thir families twice
have higher BAE, KSE and BDE scores than those students who were separated from their
families earlier anda re currently living them.
It has also been found that the school grades of these students have not affected the
BAE, KSE and BDE scores.
Students who did not voluntarily choosze their field of study statistically show higer
average BAE, KSE and BDE scores compared to those students who choose their field of
study by their own free will.
Those students living with their families have lower BAE, KSE, BDE score than those
students who lie in dormitories or share residense with their friends.
Students who are not happy with their residence have meaningfully higher BAE, KSE
and BDE scores than those students pleased with their dwellings.
Students who socialize with their friends regularly on average have lower BAE, KSE
and BDE scores than those who do not have a regular social life with their friends.

Those students who live a transportation problem have on average a lower BAE, KSE,
BDE score than those who seldom have transportation problems.
Students who have financial problems have higer BAE, KSE, BDE score than those
students who have fewer financial problems.
Those students who couldn't from good relations with the people of TRNC have higer
BAE, KSE, BDE scores than those who have good relations with the TRNC people.
Universities should understand the importance of the services of the psychological
consultancy. The consultancy services of the guidance centers should be aimed for the
puberty and the adaptation problems of the students. Therefore, the people who work in these
centers must be trustworthy professionals who are able to share the student's future fears and
are ready to provied solutions for them.
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BOLUM I

Gi:RiS
Cagirmzm

gencligi

sosyo-ekonomik

kulturel

yapisi, sorunsal yonleri,

gelecege yonelik kaygr ve beklentileri ile uzerinde en 90k durulan toplum kesimini
olusturmaktadir.

Bu kesim icinde ise hie

kuskusuz en kritik donem universite

donemidir.
Universite

ogrencilerinin

onemli

bir sorunu,

kendi "benligine"

iliskin

kimligini kazanmasidir. Benlik, kisinin "ben ne neyim?", "hen kimim?" gibi sorulara
verdigi cevaptir. Bireyin bir cinsiyet gurubunun icinde bir kisi, bir meslek gurubunun
ve bir toplumun uyesi olarak, bu sorulara verdigi cevaplar, yeterli veya yetersiz
oldugu,

grup ve toplum

icindeki

yeri hakkmdaki

algilan,

bireyin

kimliginin

temellerini olusturur. Bireyin kimligini bulma sureci hemen her gencin yasadig: bir
mucadeledir. Bu sure icinde bireyin ailesine bagrmlrligi azahr, birey bagimsiz bir kisi
olarak toplumsal

degerleri yeni bastan gozden gecirir ve ne oldugu hakkmda

kendisine bir yol bulmaya cahsir.
Gencler,

bazen kendi

kisilik catismalarmdan,

bazen sosyal catismalardan,

bazende ailenin yetistirrne tarzmdan kaynaklanan olumsuzluklardan dolayi disiplinli
calisamamakta,

yasadigi sosyal ortamda

sorumluluklanm

yuzden de cevresiyle uyum problemleri yasamaktadir.
psikolojik

bunahmlara,

sosyal catismalara,

yarine getirememekte bu
Uyum problemleri

anksiyete

ve depresyona

kiside
neden

olmaktadir.
Universite egitimi okumak icin ada dismdan, goc ederek ilk defa KKTC'ye
gelerek,

bu yeni ve yabanci ortamda, ahsik olduklan aile duzeninin ve desteginin

olmamasi, dolayisi ile de universite yasarmyla ilgili, barmma, ulasim, yeme, icme
temizlik,

gibi yeni yasam duzenini

kaygilanmasma

olusturmayi

neden olabilir.

1

basarabilecekmiyim

dusuncesi

Universite

ogrenc1smm

18-25 oldugu icin henuz

yas arahgi

cagmda oldugu icin, kimlik olusumu tamamlanmanustir

ergenlik

ve benlik catismalan, duygu

karmasasi devam etmektedir. Ailenin manevi destegine, ailesi tarafmdan sevilmeye,
anlayisa, hosgoruye

icinde huzurla yasayacagi

yuvaya ihtiyaci vardir.Butun

bu

psikolojik olgulara en 90k ihtiyac duydugu ergenlik donerninde, boyle bir ortamdan
aynlarak

tarumadigi bir yerde yanhz basma

yasamaya baslamak sikinti ve endise

duymasma neden olabilir.
KKTC'ye geltneden once ekonomik ve duygusal yonden hep ailesine bagh
olarak ailesinin yanmda yasayan gerrcin
nedenlede gene, ailesiz,

kendine guveni gelismemis olabilir. Bu

yanhz basma kaldigi zaman, nerde nasil hareket edecegini

bilemez, bocalamalar ve uyumsuzluklar yasayabilir.
Uyum, insanm bulundugu ortamm kurallanrn, gerekliliklerini benimseyerek,
o ortama psikolojik

olarak entegre olup uzerine dusen sorumluluklan

yerine

getirerek,

mutlu olmasmi becerebilmesidir. Kisinin yasadigi topluma kendini kabul

ettirmesi,

kendisinin o topluma bakis acisiyla

baglantihdir. Bulundugu toplumun

kendisini mutlu edecek yonlerini gorernez, hep olumsuz yonlerini on plana cikanrsa,
uyum problemleri yasar.
Sosyallesme bebeklikten itibaren, ilk once ailede baslar. Ailenin, cocugu
bulundugu

topluma

benimsetmesi,

ahstirmasi,

baska

o

topluluklara

toplumun
uyumu,

kurallanna

baska

uyma

kulturlere

gerekliligini

entegre

olmayi

kolaylastmr.
Hayanrmzin

her alamnda, evde, okulda, i~ hayatmda kurallar vardir. Bu

kurallar hayatm duzeni icin sarttir.Buyukler

kurallann

yasayarak

ogrenmislerdir.

yasamadiklan

nedenlerini

analayamazlar

kolaylastirmak

icin once

Oysa

cocuklar

nedenini
icin

ve cogu zamanda kabul etmezler.
anne ve baba,kurallann

hayatm icinde
gerekliliklerin

Kurallara

uyumu

hayat icindeki gerekliliklerini

aciklamali, ev icinde aile fertlerinin ortaklasa kararlanyla kurallar konulmah, uyum
saglamada anne ve baba oncelikle bu kurallara uyarak cocuklara ornek olamahdrr.
Boylelikle cocuk duzenin kurallanna

uymayi "model alarak" ogrenip, kurallara,

uyma gerekliligini ozumsemis olacaktir. Daha cocuklukta bu egitimi alan bir gene

2

ailesinin olmadigi yerde de aym disiplinle hareket
sekile kendisininde
ozdeslestirme

istegi ve katkilanyla

yetenegini

gelistirmistir

eder. Cunku kisi

sosyallestirilmis,

bilincli bir

cevresiyle

Boyle bir kisi yeni kanldrgi

kendini
ortamlarda

karsilasacagi sosyal ve duygusal problemlerin ustesinden gelebilir.
Universite ortami cok kozmopolit bir topluluk oldugu ve bir cok kulturden
insam banndirdigi

icin

uyum sureci uzun olabilir. Cunku kisinin kendisine,

ait

olabilecegi, icinde kendini rahat hissedecegi bir grup bulmasi ve o grupta kendine
yer edinebilmesi, guven duymasi bir sureci gerektirir. Bu surecte olumsuz duygular
sikmtilar yasanabilir. Bu olumsuz psikoloji ogrencinin
derslere konsantrasyonunu

cevreyle ilskilerini bozarak,

lumsuz etkileyebilir, dolayisi ile akademik

basansiru da

engelleyebilir.
Kuzey Kibns Turk Cumhuruyeti,

diplomasi Turkiye' de

ve baska Dunya

ulkeleri tarafmdan kabul edilen, yabanci dilde egitim veren universitelere
Bu universitelerin

sahiptir.

bazilan vakif unuversiteleri, bazilanda ozel universitelerdir.

Turkiye' de

OSS smavim kazanmis ancak cesitli nedenlerle Turkiye'deki

-Oniversitelere kayit yaptiramamis, bir cok ogrenci Kuzey Kibns Turk Cumhuriye'ti
Universitelerine muracaat etmektedirler.
Bu arastirmada, ada disindan Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'ne
egitimi okumak

icin gelen

ogrenciler

universite

ne gibi kisisel ve sosyal problemler

yasiyorlar", yasadiklari problemler anksiyete ve depresyon seviyelerine olumsuz etki
ediyormu?.

Kuzey Kibns' ta aileleri ile yasayan ve aileleri ile ayru ortamda,

universite egitimi alan Kuzey Kibns'h

ogrencilerin

seviyeleri, adaya disardan gelen ogrencilerin

anksiyete, kaygi, ve depresyon

anksiyete ve depresyon

seviyeleri

arasmda fark varrm ? Arastirma ve kontrol gurubu olarak ele aldignniz iki gurup
ogrencinin anksiyete ve depresyon puanlanru karsilastirmak
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hedeflenmistir.

Arasurmanm Amaci ve Onemi
Arastirmada;

Turkiyeden Kuzey Kibns

okumak icin gelen Turkiye'Ii

cgrencilerle,

okuyan Kibns'Ir Turk ogrencilerin
faktorler

nelerdir,

arastirarak

Kuzey Kibns' ta unuversite egitimi

Ank:siyete ve depresyon

iki gurubun

unuversite

Turk Cumhuriyeti'ne

anksiyete

duzeylerini

ve depresyon

etkileyen
seviyelerini

karsilasnrmak amaclanrmstir.
Universite ogrencileri ergenlik cagmda olduklan icin.ergenlige

has ruhsal

bunalimlan devam etmektedir. Ergenlik, ailenin psikolojik ve sosyolojik destegine en

cok ihtiyac olundugu bir
aynlarak.universite

donemdir. Bu

kritik donemde ailesinden

ilk defa

egitimi almak icin, hie tarumadigi bir yere giderek, ogrencinin

ahsik oldugu aile desteginden yoksun olarak, kisisel, sosyal ve okul hayatmi devam
ettirebilmesi kiside zorlanmalara sebep olmakta ve bu zorlanmalar
depresyon

seviyelerini

olumsuz etkilemektedir.

beraber yasayan ogrencilerin

Aksi olarakta

anksiyete ve

halen aileleriyle

depresyon ve anksiyete seviyeleri ise daha dusuk

oldugu dusunulmektedir.
Bu baglamda
gorevler

KKTC

Universitelerinin

dusmektedir.Ogrencinin

kontak kurularak, ona
ekonomik

ve

Universite,

kulturel

"Basarabilecekmiyim"

daha KKTC'ye

adrmmi atmadan

yiyecek, saghk, bannak,

yasarru

anksiyetesini

Rehberlik Merkezlerine

hakkmda

bilgi

ogrenciyle

KKTC'nin

verilmesi,

onemli

sosyo

ogrencinin

hafifletmis olacaktir. Diger onemli konuda, ilk

defa gittigi KKTC'de basi sikrstigmda, kendisine yardirn edecek guvenilir birilerinin
bulunmasi dusuncesi, ogrencinin yeni bir hayata tek basma baslamak icin guven ve
cesaret hissetmesine

sebep olacaktir.

Problem
Turkiye Cumhuriyeti'nden
okumak icin

ailesinden ilk defa aynlarak Universite egitimi

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'ne

gelen

destegi olmadan ilk defa geldikleri yabanci bir iilkede,

cgrencilerin,

ailelerinin

yeni yasam ve sosyal

cevrelerini olusturmada karsilastiklan sorunlarla bas ederken, anksiyete ve depresyon
seviyelerini etkileyen faktorler nelerdir?
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Ada dismdan,

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti universitelerine.universite

okumak icin, ailelerinden
universite ogrencilerinin

ve ahsik olduklan,sosyal

cevresinden aynlarak gelen,

anksiyete ve depresyon seviyeleri ile KKTC'de aileleri ile

yasayan, dolayisi ile butun yasamsal ihtiyaclan,

maddi ve manevi destegi ahsik

oldugu sekilde devam eden Kuzey Kibnsh Universite

ogrencilerinin anksiyete ve

depresyon seviyeleri arasmda fark varrrudir ?

Alt Problemler
-Arastirmaya

katilan ogrencilerin,

cinsiyetleri

arasmda, anksiyete ve depresyon

puanlannda fark var rm?
-Universite ogrencisinin yasmm anksiyete ve depresyon puanlarma etkisi var mi?
-Ogrencilerin okuduklan smifm anksiyete ve depresyon puanlarma etkisi var rm?
- Lise basan puammn anksiyete ve depresyon puanlanna etkisi var rm?
-Universiteye baslamadan once, kiminle ve nerede kaldrgi anksiyete ve depresyon
puanlanna etkisi varrm?
-Alesinden ilk defa aynlmasi ve ailesinin destegini alamamasmm

anksiyete ve

depresyon puanlanna etkisi varmi?
-Okuyacagi bolumu kendisinin secip, secmemesi anksiyete ve depresyon puanlanm
nasil etkiler?
- Y asadiklan yerden ve yasadiklan kisilerden memnun olup olmamalan anksiyete ve
depresyon puanlanm nasil etkiler?
-Arkadaslanyla iliskileri anksiyete ve depresyon puanlanm etkiler mi?
-Ulasim sorununun yasanmasi anksiyete ve depresyon puanlanru nasil etkiler?
-Sosyo-ekonomik

problemler anksiyete ve depresyon puanlanm nasil etkiler?
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-ilk defa gelinen yorenin halki ile sosyal uyumsuzluk

yasamak

anksiyete

ve

ogrencileri

ile

depresyon puanlanni nasil etkiler.?

Snnrhhklar
l-Arastirma orneklemleri

sadece Yakm Dogu

Universitesi'nin

suurhdir.
2-Ara~tirma 248 ogrenci ile smirhdir.
3- Arastirma gurubu, baska uyruk ve ulkelerden gelen ogrencilerin dahil edilemeden
TC'li ogrencilerte snnrhdir.
4- Arastirmanm bagimsiz degiskenleri olan kisisel

bilgi ve uyum ile ilgili bilgiler

ogrencilerin kendilerinden toplanan bilgilerle simrhdir.
5- Sosyo-demagrafik sorularmm

genisletilememistir.

Sayilnlar
1- Arastirmaya katilan

kisilerin anket formlanm kimseden etkilenmeden

gercegi

yansitacak bicimde cevapladiklan kabul edilmektedir.
2- Orneklem sayisinm evreni temsil ettigi kabul edilmektedir.
3- Veri analizlerinin problemi aciklayici nitelikte oldugu kabul edilmektedir.
4-Ara~t1rma sonuclanmn
yontemleri

kullamlrrus

hesaplanmasmda

SPSS prograrru, x, t ve p test hesaplama

olup, elde edilen verilerin

arastmlan

olgunun dogru

sonucunu acikladrgi kabul edilmistir.
5- Bilgi toplamak icin kullamlan Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Kisa Semptom
Envanteri (KSE), Beck Depresyon Envanteri (BDE) nin gecerli ve guvenilir oldugu
kabul edilmistir.
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Tammlar
Uyum
Uyum bireyin sahip oldugu, ozelliklerinin kendi benligiyle icinde bulundugu
cevre

arasmda dengeli bir iliski kurabilmesi

ve bu iliskiyi surdurebilmesidir

(Yavuzer, 2001 :228).
Sosyallesme (sosyallesme)
Sosyallesme.insarun kendisiyle ve baskalanyla bir arada ve gitgide insanlarla
daha iyi gecinme yetenegini kazanmasidir.

(Sorenson,1975:57).

Bir insamn, toplum icinde konusma, tavir ve hareketleri ile beliren, oldukca
surekli davranis bicimidir (Cebiroglu, 1994: 107).

Ergenlik
Ergenlik donemi,

kizlarda

11-20 yas, erkeklerde

13-20 yas aralannda,

biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal acidan bir gelisme ve olgunlasmanm

yer

aldigi, cocukluktan eriskinlige gecis donemidir (Yavuzer, 2001 :26).

Depresyon
Depresyon, insarun yasama istek ve zevkinin kayboldugu, kisinin kendisini
derin bir keder icinde hissettigi, gelecege iliskin karamsar, kotumser, gecmise iliskin
yogun bir pismanhk,

sucluluk duygu ve dusuncelerinin

tasmdigi,

bazen olum

dusuncesi, bazen de olum ve sonucunda olumun olabildigi; uyku, istah, cinsel istek
gibi fizyolojik

bozukluklann oldugu bir hastaliktir (Alper, 1999: 19).

Anksiyete
Bir sey hakkmdaki

belirsizlik

ve nesne eksikligi

duygusal baskidir (Freud, 1999:299).
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durumunun

kiside yarattigi

Kisaltmalar
BAE:

Back Aksiyete Envanteri.

BDE:

Back Depresyon Envanteri

KSE:

Kisa Semptom Envanteri

N:

Dye sayrsi

0KB:

Obsesif Kompulsiv Bozukluklar

P:

Pearson momentler carpim korelasyon katsayisi

ss

Standart Sapma

T:

iki ortalama arasmdaki farkm onemlilik derecesi

x-.

Katogorik degiskenler icin ki-kare
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BOLUM II

KURAMSALTEMELLER
Uyum
Uyum,

bireyin

icinde

bulundugu

gurup

ogrenerek, kendi kisiligi ile butunlestirmesi,

ya da toplumun

o cevreye uyum saglamasi

degerlerini
demektir

(Tezcan, 1996: 4 5).
Uyum, kendini ve cevresini gercekci bir bicimde algilama.kisilik butunlugune
ve duygusal olgunluga sahip olma,kendine guvenme.hosgorulu
bagrmsiz davranabilme gibi ozelliklerdir
Uyum,dengeli

olma ve cevreden

(Yorukoglu, 1981:83)

ve saghkli olrnak, bir anlarnda kisinin kendisiyle bansik ve

cevresiyle uyumlu olmasi ve kisinin kendi gereksinimleri ile cevresi arasmda ahenkli
iliskiler kurmasi ve

surdurmesi ise saghkh bir benlik kavrarm ve kisinin kendini

kabulu ile gerceklesir ( K1h991, 1981: 56).
Uyum kavrarm, ruh saghgi ve "normallik" olcut almarak dusunuldugunde
cevresiyle

bireyin

ve ozellikle

sosyal

cevreyle

etkilesimi.gereksinmelerini

doyurmada ve ondan beklenenleri karsilamada nasil davrandigr da goz onune ahmr.
Buna gore.ruh saghgr veya "normallik", belli bir kulturde yasayan bireyin kendisi ve
cevresindeki kisilerle ve toplumla bans icinde olmasi, surekli ve dinamik bir denge,
duzen ve uyum saglayabilmesi, olarak tammlamr (Yavuzer, 1995:89).
Bir cogumuz bizi tehdit eden veya stres yuklu situasyonlarla

yuz yuze

geldigimizde endiseli ve gergin olruz.Bu endise dolu kaygi ve gerginlik hisleri ile
her gun karsilasir ve bu hisleri degisik derecelerde tasmz. Onemli olan kaygmm turu
ve derecesidir. Gunluk yasamm merkezi haline girer ve kiside bu kaygi uzerinde
yogunlasirsa

o zaman bu kisi en kucuk bir guclukle bile

bas edemez duruma

girer,uyumu bozulur ve degisik davrarns bozukluklan gelistirir (Arkonac, 1993 :264).
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Uyum dinamik bir surectir ve bireyin cevresinde yer alan degisikliklere karsi
gelistirdigi tepkilerle saglamr. Uyum duzeyi iki temel etmen

etrafmda belirlenir.

Bireyin kisisel ozellikleri ve etrafmda karsilasngi durumlar. Diger canh varhklarda
onemli farkhhklar
guctur.

gosteren

insamn uyum duzeyinin

Cunku insanm basan

ve yenilgisi,

surdurebilmis

olmasiyla

olculemez.

degerlendirilir

(Genctan, 1998: 14).

Dunya

yanhzca
icindeki

degerlendirilmesi

oldukca

temel

varhgmi

kendine

biyolojik

ozgu yeri ile de

Uyumlu cocuklar yetistrrnek icin, oncelikle aile icinde uyum olma sr gerekir.
Anne babanm duygusal olarak kendi ailesinden bagimsiz olmasi, anne ve babamn

oz

guven duzeylerinin yuksekligi.eslerin uyumlu bir iliski icinde olmasi.nasil mutlu bir
aile yaranciligmm bilincinde olmak, uygun sosyal ortam ve genis maddi olanaklann
olmasi cocugu uyumlu kilabilir etkenlerdir (Humphreys, 1994 :26).
Biyolojik temelden baslayarak, zenginlesen anne sevgisinin yetersiz olusu,
cocugun duygusal besinden yoksun buyumesine neden olur ki bu da beraberinde
cesitli uyum ve davrarus bozukluklan

getirir.Cunku.sevgi

yoksunu olan cocuk

kendini dislanrrus olarak dusunur.Aynca

anne-babasmm asm baskisi ile karsilasan,

ya da surekli asagilanan, baska kardes ya da arkadaslanyla kiyaslanan cocuk, ya da
genclik cagma geldigi halde kendi basma tirnagim kesme, ayakkabilanni

baglama,

banyo yapma, giyinme firsatiru bulamayan cocukta kendine guvensizlik hissetmesi
uyum bozukluklannm temelini olusturur (Yavuzer, 1995 :3 8,87).
Kiside uyum aksamalan, bebeklik,okul oncesi.okul cocukluguna ve ergenlige
geciste

gorulebilir. Cocuk surekli degismekte ve gelismekte oldugundan gosterdigi

ruhsal

bozukluk

ciddi

de

gorulse

cocugun

olgunlasmasi

ile

duzelebilir

(Cebiroglu, 1994:98)
Aynca genclik.orta yashhk.ihtiyarhk

gibi yasamm degisik caglannda degisik

sosyal konum icine girilebilir ve bu sosyal konumlar bireyin farkh bicimlerde
davranmasmi gerektirebilir ( Cuceloglu 1991: 3 9 5 ).
Uyumsuzluklara

neden

kaynaklanan etkenlerdir.Bazi

olan

cevresel

etkenlerden

en onemlisi

aileden

cocuklar evde melek gibi iken disarda ya da okulda

tamamen farkh olabilirler. Bunun nedeni, ana-babalarm
10

cocuklanna

davrams ve

~
~

·~~sru~
,,~~
~'

/JJ

tepkilerinden

ev icindeki tutumlarmdan

kaynaklamr.

z

Bunlar ana-bab~~m

LIB.R
zayif -ARY

ozguveni, ana-baba arasmdaki zayif iliski, ana-baba ve cocuklar arasmd~ ~;y1f

Or::,,~

iliskiler, ana-abadan birinin olum, aynhk, terk etme ya da bosanma, nedeniyle ka:'1l:T;::E!~
ana-babamn istenmeyen davraruslan,
surekli iliskinin eksikligi.toplumda
orneklik etmesi, (aylakhk,
aliskanhgi,
standartlan,

vb), ana-babahk
cocuklann

yasamm ilk iiy yilmda ana-babadan biri ile
kabul edilemez olan davraruslara ana-babamn

almgahk,

edilgenlik,sarho§luk,bag1mhhkyapan

becerilerinin

buyuduklerinde

madde

zayifhgi, degerleri, ahlaki olcutleri ve
uymak durumunda

olduklan

daha genis

kulturden farkh olan alt kulturel birikim, kardesler arasmda rekabet ve dusmanhk
durumu, cocukta toplum icinde ya da okulda disiplin problemlerine ve cevresiyle
uyumsuzluguna

neden oluyor (Humphreys,1998:37).

Maslowa (1954) gore psikolojik bakimdan saghkli olabilmek bireyin once
biyolojik ve temel gereksinimlerinin,daha

sonra guven icinde olma, sevme, sevilme,

ait olma, kabul gorme, kendisine saygi ve kendini gerceklestirme

gibi psikolojik

gereksinimlerinin doyurulmasi gerekir (Akt. Tanyildiz-Alberten, 1993 ).
Sosyallesme (Toplumsallasma)
Bireysellesme
yasam

yani toplumsallasma,

deneyimlerinin,

bireysel

cevrenin sagladigi ogrenme, egitim ve

davraruslann

bicimlenerek.toplumsal

davrarus

oruntulerinin olusmasidir (Oztiirk,2001: 15).
Sosyallesme, sosyal gelisme, kisinin icinde yasadigi, toplum tarafmdan kabul
edilebilir bicimde davranmayi ogrenme surecidir. Sosyal cevrenin sagladigi egitim
yoluyla bireysel ozelliklerin ve davraruslann sekillenmesidir (Atkinson,1995:853).
Bir baska deyisle sosyallesme, insanm kendisiyle ve baskalanyla bir arada ve
gitgide insanlarla daha iyi gecinme yetenegini kazanmasidir.

Sosyallesme kisisel

ozelliklerden ayn ve bagimsiz degildir. Sosyal buyume, bedeni buyume ve zihni
gelismeyle

heyecanlarla,

kisilikle,

ruh

saghgi

ile

yakmdan

baglanuhdir

( Sorenson, 197 5: 5 7).
Sosyallesme

ilk aile kurumunda, Insanm daha bebekken baska insanlara

tepkiler vermesi ile baslar. Cocugun diger insanlarla olan sosyal iliskilerinin nasil
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olacagi hayatmm ilk yillanndaki ogrenmelerine baghdir. Bu bakimdan ana-baba ve
diger yetiskinlerin sosyal davraruslan cok onernlidir (Kulaksizoglu, 1998:73).
Cocuk okul cagma geldigi zaman, icinde bulundugu arkadas gurubu onun
sosyal tavirlanm etkiler. Bu sosyal tavirlar, cocugun genellikle diger bireylere ve
sosyal yasama karsi tum tavirlanni icerir. Bir dereceye kadar ailede kazamlan bu
tavirlar cocugun arkadas gurubuyla olan deneyimleri sonucu degisebilir. Cocuk daha
bencil ve saldirgan olur. Buna karsilikdaha fazla gurup bilincine sahip, yardim sever
olur (Yavuzer,1995:178).
Wunt(1832-1902) bireysel davramsla, sosyal davramsi birbirinden tamamen
ayirmaktadir. Bilinclilik; bireyselligi, kulturde kollektifligi ifade etmektedir. Bu -09
kavramdan, bireysellik; bir insanm digerinden bireysel olarak izalasyonudur. Kultur
bireyle diger insanlar arasmdaki aymmi kanstmr ve bireyi yok sayarak hepsini icne
ahr, bilinclilikse ; o anda tapilanlann.yasananlann, olup bitenin nedenini farkma
varmaktir (Arkonac, 1999:10 ).
Piage ve Kohlberg'in savunulan, sosyal uyum, bireyin ahlaki gelisimine
baglidir. Cocuk bir cok deneyim dizisinden gecerek bilissel gelismesini saglar.
Kulturlestirme kurarm da uyumu soyle aciklamaktadir: Birey icinde bulundugu
kulturu ogrenirse, davramslanna bu kulturu yansitir. Tabi kahtimsal etmenler de
onemlidir (Koknel, 1999:37).
Bireyde belli nitelikte davrams degismesi meydana getirmesi icin planli
yurutulen Egitimlerde onemlidir. Ogrenme niteligindeki davraruslann degismeleri
hem yasanti urunu hemde nispeten kalici, izli davrams degismeleridir.Planh egitim
faaliyetleri, istendik davrarus degismesini, yani gecerli ogrenmeyi saglayici
yasantilann meydana getirilmesine donuk olmahdir (Bilen, 1993: 15).
insanlar yasadiklan kultur ve alt kultur ortammda.yaslarma.cinsiyetlerine
gore.ahlak, gelenek, gorenek.tore.ahsila gelen davrams.egitim, meshep,tarikat,etnik
koken, milliyet, hukukduzeni, parti ulusal ve uluslararasi degerlerden olusan,
toplumsal kurumlar, kuruluslar ve sistemler icinde kimliklerini ararlar. Cocuk ve
gencler,toplumsallasma surecinde yasadiklan toplumun bu

olusumlanndan ve

kurumlsal yapilanndan gelen davrarus kahplanm benimserler.Bu kahplar insanm
12

yasammda

bireysel

ilkeleri,

idealleri,

kurallan,

inanclan

olusturur.

(Koknel, 1999: 199).
Toplumsallasma ya da sosyallesrne; insamn tum yasami boyunca devam eden
bir

surectir,

Bu

surec,

Nesnel

bakimdan

toplumsallasma.Oznel

bakimdan

toplumsallasrna.diye iki kisimda incelenebilir.
Nesnel bakimdan toplumsallasma;
beklenti, ve isteklerini, deger sistemlerini

toplumun ortaklasa olarak benimsedigi
ve ideallerini bireye asilar ve bireye

toplumsal rolunu ogretir.

Oznel

bakimdan

toplumsallasma.bireyin

icinde

bulundugu

cevreye

uyarlanmasi, kulturel degerleri ve normlan benimseyip icsellestirmesidir
Her iki toplumsallasmada

da bireyin benlik ve kisilik kazandrgiru, ancak bu

surecler her bireyde aym islemeyebilir (Kulaksizoglu,.1998:74).
Kisinin yasannsi boyunca gelistirmis oldugu
algisal kahplarm

tumu kisinin icinde yetismis

degerleri,

oldugu

beklentileri ve

kulturden kaynaklamr

(Cuceloglu, 1998.84).
Hi9 bir cocuk sosyal veya antisosyal olarak dunyaya gelmez, sosyal uyumu
etkileyen nedenleri, Yavuzer soyle aciklamaktadir:
-Sosyal davrarus bicimlerinin zayif oldugu ailelerde cocuklar ev dismda cok
iyi motive edilseler bile, iyi bir sosyal uyum gosteremezler.
-Eger ailelerde cocuklann kendilerini ozdes tutacaklan modeller zayifsa.ev
dismdaki sosyal uyumlan ciddi bicimde engellenir.
-Sosyal uyum icin motivasyon azhgi.cogunlukla ev icinde ve dismda edinilen
ilk sosyal deneyimlerin azhgmdan dogar (Yavuzer, 1995:43).
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Kisilik, bir kimsenin kendine gore belirgin bir ozelligi olmasi durumu olup,
bir kisiyi, digerinden

farkli kilan ayinci sosyal ve psikolojik

tepkilerinin tumudur

(Yavuzer, 1995:69).
insanda

evrimsel

(filojenetik)

ogrenmeye bagh bireysellesme

gelismeye

ve toplurnsallasma

bagh.olgunlasma

(maturation),

surecleri bir birini etkilemesi

sonucu kisilik gelisir (Oztiirk,2001 :75).
Genclik asamasi ilk kisilik kavrarmru kararalastiracak yargilara varmak: uzere
yeterli ozerkligi saglamak icin, kisinin kendi dusunce ve duyumsamalanm
ve cozumleme.gerekli smama-yamlmalan

yapma donernidir (Buscaklia,1987:54).

Kisiligimizi olusturan ozellikler genetik ve biyolojik,bireyin
kulturel etkenler,Bireyin

inceleme

icinde yasadigi

icinde yasadigi

sosyal suufa bagh etkenler ve icinde

yasamlan psikolojik ortama bagh etmenler diye gruplandinhr (Koknel, 1998: 126).
Freud, bireyin kisilik olusumunu.duygusal
alnustir.Bireydeki.Alt

ve gudusel bir surec olarak ele

ben[id], Ben[ego] ve ust ben[si.iper ego] iliskilerindeki denge

kavramma ahlak gelisimine baglamistir. Bu durum cocugun kalmmsal niteliginden
dogar Daha sonra
bicimlenir.Cevresel

cocugun

anne baba ve ailedeki

diger kisilerin

etkisiyle

etkenlerde vardir (Tezcan, 1996:36).

Bebegin anne ile kurdugu her etkilesim biriminden bebegin icinde bir "am
izi" (memory trace) kahr. Bu izin icinde
(obje/nesnej.Bunlan

ii9 oge vardir: ben (bebek), anne

birlestiren duygu durumu "affect" kendini rnutlu ve guvende

hisseden bebeklerde "iyi nesne" "iyi ben'e ", iyi duygu durumu ile baghdir. Anne nin
ofkeli, ve kizgin gorunrnesinden

dolayi, bebek de kendini rnutsuz, endiseli, ve

giivensiz hisseder, kendini kotu olarak gorur. Bu durumda

"kotu nesne" ile "kotu

ben"i baglayan kotu duygu durumu siddet, ofke ve endisedir. Bebeginde butun bu
izler ust i.iste binerek birikir ve benlik semasmi "self schema" ile "object schema"
nesne semasi olusur.Bu ternel izlenim guruplan ilerde benlik yapisiru ternsil eder.
Bebegin annesiyle ahenkli ve saghkh bir iletisim icinde oldugu devreler ne kadar
coksa bebek o kadar mutlu ve saghkh gelisir, Alesi halde endise hissi yayihp, ego
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gelismesi zarar gorebilir, gucsuz kalabilir.Bu durum henuz kurulmakta olan kisilik
ve benlik yapilanrn, mahvedebilir ( Mirci,2000: 165).
Benlik, Ben (Ego) kisiligin disa yansimayan ozel yamdir. insamn kendini
tamma ve degerlendirme bicimi, kisiligine iliskin ozelliklerin toplarmdir. Kisiligin
temeli ozerk ve ozgur katmam olan benlik, bireye ozgu farklihklan ve ozellikleri
olusturur, Benlik gelismesi dogustan baslar, kahtimla kusaktan kusaga aktanhr diyen
Koknel,

benligin Uy yapismm

surekli olarak etkilesirn icinde oldugunu

soyle

aciklamaktadir (Koknel, 1999: 121).
ilkel benliktid.ic

ben):Bedende

haz iliskisine dayah bulunan doyurulmast

istenen ic gudusel tepkilerin ve karrnasalann uyamk oldugu duzeydir.
Benligin ikinci yaprsi ise, ben, veya benlik( ego) ise, bireyin ne oldugu, ne
olmak istedigi ve cevresinde

nasil tamndigi.konulanndaki

bilincli bolumu ayru

zamanda da kisiligin savunma duzenlerinin isledigi bolumdur
Benligin ucuncu yapist da, Ost benliktir (super ego), Bu bolumde benlikce
algilanan, ana-baba ya da daha kapsamh olarak toplumsal deger yargilanndan olusan
benlik

amaclan

ve

vicdan

denen

iki

bolumu

olan

degerler

sistemidir

(Koknel, 1999: 12).
Benlik.icgudulerden
ulasmasi icin.gerekli

ve durtulerden

yol ve yontemleri

kaynaklanan

gereksinimlerin

arar, bu gereksinimlerden

doyuma

kaynaklanan

davrams ve eylemleri dogal ve toplumsal kosullara gore, bastmr, denetler, engeller
veya erteler.
Benligin en onernli gorevi ise.gercegi degerlendirmek.ozerk
saglayici mekanizmalan

kullanarak sorunlann

davranarak uyum

i.istesinden gelebilmektir.

Benligin

bunu yapabilmesi icinde.ic gudulerden ya da dis ortamlardan kaynaklanan uyanlan
algilar, onlan tammlar, cozer.yorumlar ve bunlara uygun davrams ve eylem bicimi
olusturur (Koknel, 1999: 124).
Aile icindeki bireylerle cocugun kurdugu iliski de cocugun gelisiminde cok
onemli bir faktordur. Buna gore Uy cocuk yetistirme turu tarumlamaktadir.
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Birincisi: Bilincli ve otoriter
msan oldugu kuskusuz
gereksinimlerine

aile tipinde, cocugun aile icinde onemli bir

kabul edilir. Ana-baba

cocugun

onem

sevgi, ilgi ve

duyarhhk gosterirken onun neyi yapip neyi yapamayacagim

acik

olarak belirtirler. Temel ilkelerden asla vazgecmezler.
Ikinci tip baskici otoriter aile tipinde ise cocugun dusunmesine, konusmasina
ve kendine ozgu dunya gelistirrnesine izin verilmez. Sadece itaat etmesi beklenirken,
sevgilerini cocuga sert disiplinle ifade ederler.
Ucuncu tip ailede ise, smirsiz hosgoru (permissive) oldugu icin, cocugun her
istedigi yapihr, hie smir konulmaz ve hicbir sey icinde ceza verilmez.
Gelisirn psikologlanna

gore, cocugun hem bilissel, hem duygusal

hem de

sosyal yonden saghkh bir kisilik gelisimi icin en uygun aile ortami, bilincli ve
otoriter aile tipidir ( Cuceloglu, 1991: 4 7),
Baska bir goruse gore de, ana-baba cocugun hareketlerine bazi krsrtlamalar
getirmezlerse
hosgoruluge

cocukta

ozgurluk

dayah disiplinsiz

kavrami

gelisrnez.

Bazi

anne

babalar

asm

bir ortamda buyuyen cocuklar uygun ic kontrol

mekanizmalanru gelistirmekten yoksun olarak yetisirler. Boyle bir cocuk ise canavar
olmaya adaydir (Salk,1993.88).
Cuceloglucocugun psikolojik gelismesinde

kalinmm onemini kabul etmis

bunun yamnda cocugun icinde yetistigi cevrenin Uy ana boyutu olan, ekonomik
duzey, okul yasantisi ve aile icindeki etkilesim turunun onemli oldugunu aciklarmsnr
(Cuceloglu, 1991 :56).
Kulaksizoglu

kisiligimizi

sekillendiren

acrklami stir.
-Buyume, Gelisme ve kuvvetlenme istegi,
-Ilerlerne, olgunlasma ve degisme istegi,
-Bireysel bagimsizhk elde etme istegi,
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belli

bash

isteklerimizi

soyle

-Basarrna ve gorev alma istegi,
- Begenilme ve takdir edilme istegi,
-Olumlu sosyal iliskiler kurma ve mutlu olma istegi,
Psikoloji uzmanlan, tum bu isteklerin bireyin kisilik gelismesi ile ve benlik
kavrammm gelismesi ile de yakmdan ilgili oldugu, (ozellikle ergenlik cagmda) kabul
etmislerdir (Kulaksizoglu, 1998 :98).
Benlik kisiligin disa yansimayan oznel yamdir. Insarun kendini tamma ve
degerlendirme bicimi, kisiligine iliskin ozelliklerin toplarmdir (Koknel, 1999: 162).
Cuceloglu,

benligin

saghkh

bir bicimde

olsmasmda

cocugun

anne ve

babasmm onemli rolu oldugunu ve bes temel gereksinimin karsilanmasi gerektigini
aciklarrustir.
-Dokunulmaz:

Cocuga

dikkat

etme,

ona

davramslannda

kendisini

cesaretlendirici ovucu seyler soylemeli, kucaklamah,
-Guven: Cocugun saghgi ile ilgilenme,yeteri kadar yiyecek ve giyecek verme,
onu tehlikelerden koruma.
-Yapi-duzen:

Cocuga yon verme.ornek

alma, yapacagi ve yapamayacagi

davramslann suurlanru belirtme, tutarh hareket etme,
-Sosyallesme: Cocugun duygulanmoldugu

gibi tarumlama.onu yansrtrna ona

zaman verme.dis dunya ile arasmda kopru gorevini gorme.ozdesim kurabilecegi bir
kisi alma.
-Uyanlma: Oyun yoluyla ve cocugun dunyasma giren degisik olaylarla acr,
haz, nese, heyecan gibi duygulan uyarma,
Kendini degerli gorme: "ciddiye alma" ben onemliyim"
olmasmi

istemezler"."beni

seviyorlar"

ben digerlerinden

bana kotu birsey

farkhyim"

vermek, kiside benlik algisinm gelismesini saglar (Cucelaglu,1996:87).
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duygusunu

Kisinin benlik algisinm ve benlik saygismm gelismesi kendisinin farkinda
olusunu nesnel olarak kendini taktir etmesini olusuturur (Atkinson,1995:82).
Ericson, kisiligin gelisirninde ergenlik doneminin 90k onemli oldugunu ve bu
donemde kisinin cocukluktan yetiskinlige gecis suresi oldugu icin kimlik karmasasi
yasadigmi dolayisi ile de, gercek kimligi konusundaki arayislan onda ciddi kaygi ve
sikmtilara

neden oldugunu,

o zamanda

bireyin

kendi uzerindeki

denetimini

kaybedebilecegini yazrmstir (Kulaksizoglu, 1998:96).

Ergenlik
Ergenlik donemi cocukluktan

yetiskinliget l l-18)bir gecis donemi olarak

kabul edilmektedir. Ortaokul-lise yillan arasma denk gelen erginlik donemi sirasmda
organizmada gerceklesen fizyolojik ve biyolojik degisiklikler, bu caga bir cocuk
olarak giren bireyi.donemin sonunda gene bir yetiskin bicimine donusturur (Erden ve
Akman,1996:82 ).
Orta donern ergenlikte cocuklar gittikce daha fazla olgunlasirlar. Sectikleri
arkadaslannm

dogru

uzulduklerinde

veya

insan
zora

oldugunu

dustuklerinde

avantajlanru ve dez avantajlanm,

dusunurler.

Ergenler

arkadaslanna

donerler.

kizdiklannda,
Arkadashgin

farkh ihtiyaclarla, farkh arkadashklar

edinmeyi

ogrenirler. S0nu9 olarak hangi arkadaslann dogru ya da yanhs oldugunu ogrenirler.
Guven, empati ve affetme duygulan erken yaslarda ailede verildigi icin, ergenlikte
verrne ve alma iliskileri

gelistirebilrnek

icin prensipler

olusturmaya

baslarlar

(Zoldbrod, 1999: 190).
Ergenlikte, birey buyuk kargasalar yasarken, ister istemez ailesi ve bulundugu
cevresiyle catisma yasar. Gulten Oskay, ogrenci ergenlerin,
kurumlarla

olan catisma alanlan uzerinde yaptigi arastirmasmm

erkek arkadashgi

ve sosyal hayat, aile normlan

catismasi, okul ile ilgili catismalar,
catismalan,

aile okul ve diger
sonucunda, kiz

deger yargilan.igenelde aile

din ve felsefi gorus ve dusuncelerle

cgrenci ergenlerin kurumlarla

(Oskay, 1981 :34).
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ilgili

cansma konulan olarak belirlenmistir

Her toplumda, ergen, cagina ozgu olan, duygu.dusunce,

tutum,ve eylem

karmasasi icindedir. Bu cagm temel ozellikleri duygusal cosku ve taskmlik, cabuk
k:urulan ve bozulan iliskiler, kolay etkilenme, kisiliginin smirlanm asma, toplum
icinde sivrilme, ilgi cekme ve rol sahibi olma cabasi biciminde

ozetlenebilir

(Kulaksizoglu, 1998: 102).
Ergenlik donemindeki gene, tutum ve davraruslanm ornek alacagi, kendisini
onlarla ozlestirecegi uygun bireylere ihtiyac duyar. Modelin kisiligi sosyal gelisme
acismdan onemlidir. Ergen icin en etkili ornekler anne ve babadir. Erkek cocugun
baba ile, kiz cocugunun anne ile ozdeslik kurabilmesi gerekir. Anne ve babamn ev
ici rollerindeki aksakhklar ergenin uygun olmayan modelleri gozlemesine yol acar,
bu da ergenin gelisirninde aksamalara neden olur (Kulaksizoglu, 1998:87).
Ergen icinde bulundugu gurubun idealleri ve sosyal standartlanyla
davramsim degerlendirme

durumundadir.

Onun basansmi,

kendi

yeteneklerini.durtu

vc

ilgilerini, gurup istekleri dogrultusuyla gerceklesir (Yavuzer,1991:243).
Ergenlerde ve universite ogrencilerinde
gorulebilir. Okul calismalanndan
icine kapanabilirler

anti sosyal davraruslar, somurtganhk

ya da sevdikleri okul d1~1 etkinliklerden uzaklasip

veya asm duygusal olabilirler. Ergenlerdeki fiziksel belirtiler

asm kilo alma ya da kaybetme, uyku duzensizlikleri ya da asin yorgunluk olabilir.
Uzgun gorulmedigi halde, cocugun okul performansmda dil~il~ varsa, bir aydan uzun
suredir ofkeleniyorsa,

cansikmtisi ya da zevk alamama durumu varsa, normalden

daha fazla aghyorlarsa,

sevilmediklerini

hissediyorlarsa,

son donemlerde kendine

yonelik olumsuz dusunceleri yogunsa ve umutsuz davramyorsa kisi depresyonda
olabilir (Martin, waltman, Agareenwood,2001 : 13 8 ),
Ankay ergenlik donemi ile ilgili gelismeleri soyle aciklamaktadir,

ergenlik

doneminde(13-20

yas arasi) ic salgi bezlerine bagh olarak vucudun gelistigini ve

cinsel faaliyetin

basladigirn dolayisi ile de bu doneme

yazmaktadir.Bu

donemde

ozdesim olayi

jenital

donem dendigini

onem kazanmisnr. Birey kimlik arayisi

icinde oldugu icin yakm cevrenin engelleyici ve ozgurlugunu kisitlayici. davranislan
karsismda
girebilir,

buyuk tepki gosterir
kendine

uygun

olan

ya da saldirganhgmr
felsefeleri
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arar,bir

icine atarak,depresyona

meslek

sahibi

olma

onem

kazamr.Esasen

secilen meslekle kimlik arasmda bir ozdesim vardir. Bu donemde

buyuk kargasalar yasarur (Ankay,1998:61).
Jung'a gore, ergenlikle baslayan bedensel degisikliklere
eslik eder.Zorlu gecen ergenlik doneminde,

ruhsal devrimlerin

gene 90k cesitli kararlar almak ve

toplumsal yasarna, yeni uyum bicimleri gelistirmek zorundadirlar. Bu sorunlar cocuk
duslerinin

sona ermesi

gercek

yasamm

beklentileriyle

baslamasma neden olur. Gerekli hazirhgi tamamlayarak
cocukluk

oyunlanndan

gerceklestirilebilir.

yetiskin

ugraslara

bas etme

cabalanrun

bu doneme ulasan gene,

ge91~1

fazla

zorlanmadan

Cocukluk duslerini surdurrnekte ve gercekligi kabul etrnernekte

direnenler icin bu donem onemli bazi sorunlan birlikte getirir ( Genctan, 1993: 56).
Aile ortammda yasanan duzensizlik.karrnasa, ve degiskenlik, ergenlerin kendi
uzerindeki

denetimini

kaybettirip,

intihar

girisiminde

bulunabilirler

(Kulaksizoglu, 1998: 93 ),
Akademik
Genellikle

ve toplumsal

depresyon.ice

acidan

kapanma,

ergenler
yas,

en riskli grubu

korku,

aynhgin

ve

olustururlar.
bansmanm

sorumlulugunu i.islenme fantezileri, ofke, utanc, okul basansmda dusme, kaybetme
ya da reddedilme duygusu hangi ebeveyne baglanacagi konusunda catisma yasarlar.
Kendi gelecekleri ve yapacaklan evlilikler konusunda kaygi yasayabilirler (MartinWaltman-Greenwood,2000:

145).

Anksiyete
Tum ruh bilim ogretileri "kaygi " kavramim
tammlayip,

yorumlarmstir.

Ruhbilimacismdan

gudulenrne, nitelik, tepki,uyaran,olarak

birbirinden

kaygigenellikle;

kabul edilmistir.Kaygi

farkh bicimde
durtu,

kavrami.ruh

gudu,
bilim

alanma 20.yuzytlm ilk yansmda girmistir ve arastirmalarda 1940 Ii yillann sonunda
yapilnustir (Koknel, 1998: 119-120).

Kaygi, kaynagi belirsiz korkudur. Kaygih insanda agrz kurulugu, hizli kalp
atislan, bacaklarda titreme, agiz kurulugu, asm terleme,bazende
panik hali durumu mevcut olabilir ( Balta~,2000: 122.).
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idran tutamama ve

Cocuklar

ve yetiskinler

kahrlar.Cocuklar,

bir

90k

90k cesitli korku ve endiselerin

degisik

korku

ve

uzuntu

etkisi altinda

durumunu

ayru

anda

yasayabilirler. Bu korku ve uzuntuler gelisirn suresince degisir. Fiziksel ya da bilissel
bir takim faaliyetlerde kisinin performansi endisenin miktarma gore degismektedir.
Bazi endiseler normal ve beklenilen turdendir. Fakat 90k fazla endise kisinin
performansnu

olumsuz etkiler. Ebeveynler

endise ve korkulara karsi asm tepki

gostermemelidir. Fakat bu endise, cocugun gelisimsel fonksiyonlanrn etkiliyorsa,bu
bir problem olarak degerlendirilmelidir
Freud'a gore anksiyete; fiziksel

(Miller,2002: 105).
ya da toplumsal cevreden gelen.tehlikelere

karsi, bireyi uyarma, gerekli uyumu saglama ve yasarm surdurebilme

islevlerine

katkida bulunmaktir. Fakat anksiyete, gercek d1~1 ve mantiga aykm olursa uyum
saglamaya yardimci olan islevini yitirir ve normal d1~1 davranislann

kaynagi olur

(Genctan 1993:48).
Belirsiz kaygilar
umutlann

ve asm duyarhhk,

surekli srkmtih ve

gergin olmak

kolayca yitmesine neden olur. Dikkati toplayamamaktan,

dolayisi ile

yanhs yapmaktan 90k korkulur. Buyuk zorlukla bir karara vanlsa bile, yapilrms
olabilecek yanhslar ve bunlann dogurabilecegi olumsuz sonuclar uzerinde asm bir
kaygi surdururler.Bu turden insanlann uzuntu konusu yaratmada ki hayal gucleri
sonsuzdur (Freud, 1999:76).
Kaygih insanlarm olaylara bakis acilan oldukca karamsardrr. Gunluk olagan
sorunlan bile dunyanm sonu gelmiscesine

yasarlar. Kendilerine

ilskin olaylarda

oldugu gibi, diger insanlann yasantilanna

ilskileri beklentileri olumsuzdur. Kaygi

kokenini bireyin cocukluk yasantilanndan

ahr. Kaygi cocugun, cevresinde kaygili

insanlann varhgi ile gelisir. Reddedici ve kucuk dusurucu tutumlar cocugun kaygilt
bir insan olmasma neden olabilir.
Kaygi duygusunun yogunlugu oranmda davramslarda aksama, algilama ve
dikkat bozukluklanortaya

cikar (Gen9tan,1995:89).

Kimi zaman icsel kokenli kaygilanm belirli bir davrarus alanmda, ornegin:
karsi cinsle olan duygusal ya da cinsel iliskilerinde yasar. Iliskileri surdurememek,
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surekli yeni ilskiler aramak, erkekte ikdidarsizhkve kadmda

orgazm olma guclugu,

kaygmm bu alanda yasanmakta oldugunun belirtileridir (Gen9tan,1995:95).
Freud'a gore nevrotik anksiyete ii9 sekilde ortaya cikar:
Baglantisiz
baglanmaya

anksiyete

o anda

ortaya

cikabilecek

herhangi

bir

olaya

hazir kaygi kokenini bireyin cocukluk yasantilanndan ahr. Kaygi

cocugun, cevresinde kaygih insanlann varhgi ile gelisir. Reddedici ve kucuk
dusurucu tutumlar cocugun kaygih bir insan olansma neden olabilir. Kaygi
duygusunun yogunlugu oramnda davraruslarda aksama, algilama ve dikkat
bozukluklan ortaya cikar (Genctan, 1995:89).
Gercekci anksiyete, bilinen tehlikeye karsi anksiyetedir. Nevrotik anksiyete ise
bilinmeyen bir tehlikeye karsi anksiyetedir. Gercek anksiyeteye karsi iki tepki olur.
Ilki duygulammsal bir anksiyete patlamasi, digeri ise, korunma eylemidir
(Freud, 1999:300).
Fobik anksiyete: Belirli bir nesneye ve duruma karsi duyulan korkudan
olusan anksiyetedir. Panik anksiyetede

korku yaratan durumla, gosterilen tepki

arasmda baglanti yoktur. Saghkh bir insan ya da ego anksiyeteyle nasil basa
cikacagim bilir.
Anksiyetemin yogun olarak yasandigi donernlerden biriside okula ilk
baslamlan ana suufi oncesi (ya da kres) anksiyetedir. 0-6 yasta evden, anneden,
babadan uzak kalma duygusu cocukta

guvensizlik duygusu yaratir. Bu yuzden

cocuklar anneden aynlmak istemezler. Okul oncesi en buyuk problemlerden biridir.
Cocuk gecicide olsa inamlmaz bir anksiyete kaygr yasar ve zararsizdir. Kaygmm
uzun surmesi cocugun akademik gelisimini veya toplumsal yasamim sekteye ugratir.
Hatta bazen tamamen durur. Kaygi yarardan 90k zarar vermeye basladiginda ne
yapacagim bilmek

insam ileriye goturebilecek ya da ucuruma itecek bu guclu

duyguyu kontrol etme konusunda cocuga yadimci olmah veya bir uzmana
basvurrnahdir (Waltman,2000:71).
Yapilan arastirmalann sonunda dogal afet ve feleketlerin yarattigi ruhsal ve
toplumsal kaynakh zorlanmada, olum korkusu, gelecek korkusu, kaygi duzeyini
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yukselten

onemli etkenler oldugu gozlemlenmistir.

Yasam olaylannm

zorlayici

etkisi, sayisma siddetine, bireyin bunlarla basedebilme ve bunlan denetleme gucune
baglrhdir. Bu nedenle yasam olaylannm yarattigi, kaygmm, zorlanmanm siddetini ve
suresini saptamak 90k zordur (Koknel,1999:212-214).
Kaygiya neden olan olaylar, genel olarak bireyin normal yasantisiru fazlasryla
etkileyen ve cogu zaman tedirgin eden bir durumdur. Kaygmm olusumuna neden
olan etmenlerin basmda da kisilerin yetismesinde
iliskiler cocugun ana-babasi

ve ogretmenleri

etkin olan iliskiler gelir. Bu

gibi yetiskinlerin

yam stra

evm

dismdaki yasantilanda icerir (Oner, 1972:89).
Anne, babalann
beklentileri,olumsuz

90k kucuk yastan itibaren cocuklanndan

elestiriler.dayak

ve hirpalayici

yuksek basan

cezalar, tembel, pismk gibi

lakaplar cocugun kendine guvenini sarsar. Bunun sonucu olarakta ortaya kaygi cikar
(Baltas, 1992:76).

Depresyon
Depresyon elem dogrultusunda artrms olan duygulamm bozuklugunun en az
iki hafta surrnesi, ilgi, istek ve zevk azalmasi, cinsel istegin azalmasi ve kaybolmasi,
istah azalmasi ya da kaybolmasi, kilo kaybi, asm uyku ve uykusuzluk, eneji azalmasi
ya da guc kaybi.buna bagli olarak bitkinlik,yorgunluk,bedensel
islevlerde azalma,ender
olarak degerledirmesi,
dikkatin

ve ruhsal catisma,

olarak artma, hastanm kendini asag), yetersiz, degersiz
gi.inahkarhk ve sucluluk duygulan, bilinc alamnda daralma

odaklasmasmda

dusuncenin-toplanmasmda

zorlanma,bellekte

yavaslama,

dusuncede

dagilma,

yavaslama ve bozukluk, olum ve intihar dusunceleri, elem

dogrultusunda artrms olan duygu durumuna uygun sannlar sabuklamalar durumudur
(Koknel, 1999:312-318).
Depresyon gencler arasmda en yaygm ruhsal hastahktir. Agn' ya da hafif
depresyon

belirtileri

ergenlerin

ucte

birine

yakimru

etkilemektedir.

Kizlarda

depresyon vakalan ergenlikte ikiye katlanmaktadir. Buna bagh olarak gene kizlarda
en 90k yeme bozukluklan gorulmektedir

(Goleman,2001 :2).
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Depresyon,

bebeklikten

yashhga

hayatm her donerninde olur. Bebeklikte

hastanede yatmlan bebeklerde anne yokluguna bir tepki olarak analitik depresyon,
delikanhhk

donerninde intihar riski

yuksekligi ve karrnasik belirtilerle birlikte,

eriskin ve yashhk doneminde de yine kendilerine ozgu degisik belirtilerle ortaya
cikar. Mizacm

elemli olusu.uyku

bozukluklan,

intihar dusunceleri

gibi temel

belirtiler yasla degismez (Akt.Alper, 1999:21 ).
Cocuklann % 10 undan daha azr yogun depresyonlar yasar ve genellikle
kizlar.erkeklerden daha 90k depresyona girer. Fakat bir cocugun yasi ve cinsiyeti ne
olursa olsun uzun sureli depresyona donusen krsa uzuntuler, cocugunuzun ev ve okul
yasammda

ve ogrenmesinde

engel

olusturabilir.

Depresyon.cesitli

karrnasik bir bilesimidir ve depresyonun nedenini sonuclanndan

belirtilerin

ayirt etmek kolay

degildir. Ornegin cocugun depresyonu dusuk ozbegeniden kaynaklamyor olabilir ve
sadece

depresyonu

kesfetmek

ozbegeni

problemi

19m

ise

yaramayabilir

(Alper, 1999:43).
Cogu psikologlar

depresyonlarda

etkili olan iki temel

etkenin

varhgi

konusunda gorus birligi icindedirler.

Biolojik Etkenler Belirlenmis depresyon halini ve ruh halini etkileyen beyindeki
kimyasal maddelerin
seretoninin

dengesiz

olusudur.

Biyokimyasal

acidan, noradrenalin

ve

beyindeki merkezlerden eksik salgilanmasi sonucu depresyonun ortaya

91kt1g1 idda edilmektedir.

Psikolojik Etkenler Anne,baba

ve cocuk

iliskilerindeki

bozuklukluklan,

okul

etkinlikleri ya da derslerde yasanan gucluklerden kaynaklanan ozbegeni tehditleri ve
olum, bosanma, tasmma ya da terk sonucu sevilen birisinin kaybim kapsar.
Depresyona
sikayetler

girrnis kucuk cocuklarda

ya da okulla

ilgili kaygi,

(Martin, Waltman,Agareenwood,

bas ve kann

agnsi

korku ve heyecanlarda

gibi fiziksel

arus gorulebilir

2001: 13 7).

Bunlann haricinde insanlann, ozellikle

genclerin depresyona girmelerinin

muhtemel nedenleri; evlathk olma, erken reddedilme, aile icinde gerginlik, uvey
anne ve babalar, siksik tasmrna, yalmzhk, yetersiz oldugunu ogrenme, fazla kilolu
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alma, kendine deger vermeme, kardesler arasmda rekabet, yuksek standartlar, yanhs
dinsel inane, iletisim kuramama, sevgisizlik, kargasa, hamilelik, dusuk veya degum
yapma, uygun olmayan muzik dinleme, karsi cinsle iletisim kuramama, ilac ve alkol
aliskanhgr,

savas korkusu,

arkadaslann

intihan,

manevi

yasam

eksikligi

gibi

dusuncelerdir. Depresyondaki genclere hakim olan en onemli dusuncelerin biriside
intihar dusuncesidir. Pschology Today' de depresyonda olan her 200 kisiden birinin
intihar ettigi belirtilmektedir.
kimsenin

kendilerini

Depresyona yatkm olan genclerdeki en yaygm etken

umursamadigi,

gercekten sevmiyor'T'olsem

duygusuna

kapilmalandir.

kimse farketmez",burda

"Kimse

beni

olmasaydim herkes icin daha

kolay olurdu'I.yasamm amaci ne" sorulanna takilirlar (Lttaver, 1997: 170-174).
Beck'
kendisi(sorunlu,

e gorede

depresyon

yanlis

dusunmeden

dolayi

uyumsuz,), dunya (zarar verici cezalandmcijve

yenilgilerle ve zorluklarla
aduu verir. Dusunusdeki

olur.

Kisinin

gelecegityetersiz,

dolu) hakkmdaki olumsuz dusuncelerine kognitif triat
bu hatalar kisinin yasam

deneyiminden

kaynaklamr

(Cebiroglu, 1994:47).
Belirli yas donumleri

de depresyona

neden olabilir. Kadmlarda

erkeklerde 55-65 yas dilimleri arasmda ortaya cikan depresyonlara
depresyonu denir. Yas donurnunde duygularm degisiklikleri,

45-55,

yas donumu

duyarlihgm artrnasi,

karamsar ve kotumser duygularm daha etkili olmasi, gecmisin ozlemle arulmasi,
gelecege ilskin amacsiz, umutsuz beklentiler, depresyona yatkm duygu durumunu
yansitir (Koknel, 1999:94).
insanm icinde bulundugu yas dilimi ile beraber, aym zamanda zorlayici
yasam olaylanmn da daha sik gorulmesi, aile bireylerinin olumu, kisisel zarar gorme
ya da hastahk, arkadaslann olumu, hastahk, emeklilik, cocuklann evden aynlmasi,
sosyal etkinliklerde

azalma veya degisme gibi sosyal etkenlerle beraber, cinsel

hormonlann salgilanmasmda azalma ve ic salgi bezlerinin islevinde yavaslama gibi
biyolojik nedenler de yas donumu depresyonuna neden olabilir. Bu tur depresyonda
kaygi,

intahar

dusuncesi

ve girisimi

on plandadir.

bozukluklan, hezeyanlar sik gorulur (Koknel, 1999: 96).

25

Aynca

algi ve dusunce

Depresif
saldirganhgin

tutumlarm

cogu,

kendini

begendirrne

ile

baskaldm

ya da

bir bilesimidir. Aym anda hem cinsel doyum veren hemde benlik

degerini arttiran desteklere surekli gereksinim duyarlar. Aktif olarak sevme yetenegi
olmayan, ask tutkunlandir.

Bu kisiler basitce sevildiklerini hissetme gereksinimi

icindedirler (~ahin,2000: 143).
Ego psikolojisi kuramma gore ise depresyonun olusum islemi biraz farkhdir.
Bu konunun en onemli kuramcisi Bibring'e gore ego'nun benlik saygismm bir
nedenle azalmasi depresyona neden olur. Ego'nun benlik saygisi

su durumlarda

olur

-Degerli.tanman, sevilen olmak.Asagi ve degersiz olmamak.
-Guclu, ustun, guvenli, buyuk olmak.gucsuz ve guvensiz olmamak.
-Iyi ve seven olmak.Saldrrgan.yikici.kmci

olmamak.

Egonun bu isteklerinin yerine getirilmedigi, olusmadigi durumlarda kisinin
benlik saygrsi azalmakta,

caresizlik yasanmakta

ve kisi depresyona girrnektedir.

Burada catisma ego ile id ve super ego arasmda degil, ego'nun kendi icindedir.
Kendi icinde catisma dolayisi ile
islemlerini kullanamayarak

kendisine saygismi yitirmis olan ego, savunma

super egoya teslim olur ve boylece depresyona girilir

(Ozturk, 1981: 121 ).
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BOLUMID
iLGiLi ARASTIRMALAR

VE YAYINLAR

Yurt icinde yapilan arasnrmalar
Ak ( 2001),

ergenlerin kisilik gelisimine etki eden biyolojik ve psikolojik

etkenleri soyle aciklamisnr; Ergenlik cagmm 11-25 yas

arasi oldugunu, bu yas

araliginda kisinin bocalamalar yasadigim, celiskili dusuncelere ve sikmtilara sahip
oldugunu ve bunun sebebi olarak ergenin bedensel buyume ile birlikte, sekonder seks
karakterlerinin

belirginlestigini,

dolayisi

ile de

cinsel olgunlasma

ile ruhsal

olgunlasmamn ayru hizda olmamasmm gencin ruhsal uyumunu bozdugunu ve birey
buyuk kargasalar yasarken, ister istemez ailesi ve bulundugu cevresiyle catisma
yasayabilecegini aciklarmstir.
Aksaray (1992), Adana'da
ogrencisinin,
arastirmada,
benlik

anne-baba

imajlanmn

tutumlarmm

ana-babalannm

imaji olumlu

377 kiz 444
benlik

tutumlanm

olarak

imajlanna

demogratik

etkilenirken,

olumsuz olarak etkilendigi

otoriter

bulunmustur.

tarafmdan gosterildigi sonucu degistirmemekte,
etkilenmektedir.
tasanmi

erkek toplam 831 lise son siruf
etkisini

inceleyen

olarak algilayan
olarak

genclerin

algilayanlann

Tutumlarm

bir

benlik

hangi ebeveyn

kiz ve erkek ergenler aym sekilde

Ebeveynin demokratik tutum icinde olmasi gencin olumlu benlik

gelistirerek

cevresine

daha uyumlu

davranmasim

sagladiguu

ortaya

cikarrmstir.
Ayverdi (1990), 316 Ergen uzerinde yapngi arastirmada ergenlik depresyon
seviyesi ile eve giren ayhk gelir, yasamlan evdeki oda sayisi ve yasamlan bolge
arasmda anlamh bir iliski bulrnustur.
Atasalar (1996), universite ogrencilerinin empatik egilim duzeylerini cinsiyet
ve yaslanna gore kendini acma davramslanru incelemistir. Yuksek empatik egilim
duzeyine

sahip universite

ogrencilerinin

dusuk empatik egilim duzeyine

sahip

olanlara gore toplam, konulara ve bireylere gore acilma konusunda kendilerini daha
fazla actiklanru tesbit etmistir.
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Balabanh (1990), Ankara'da

cgretmen lisesine devam eden 274 ogrenci

uzerinde yaptigi arastirmada okul basansi yuksek olan ogrencilerin kisisel ve sosyal
uyum duzeylerinin daha yuksek oldugunu belirlemistir.
Bilgen

(1989),iiniversite

ogrencilerinin

yalmzlik

degiskenlerin uyum duzeyine etkisini incelemis.yalruzhk

duzeylerini

ve

bazi

duzeyinin kisisel, sosyal ve

gene} uyum duzeyini etkiledigini bulmustur.
Cenkova (1995),"Universite

Gencliginin

Sorunlan ve D1~ Ulke Yasammm

Etkisi" Kapsami icinde yaptigi, KKTC Universitelerinde
kokenli Ogrencilerin

karsilasnrmah Olarak

Bulunan KKTC ve TC
konulu arastirmasmda

incelenmesi,

KKTCdeki Dogu Akdeniz Uversitesi, Girne Amerikan Universitesi,
Universitesi.Lefke

Universitesi'lelerinde

386 ogrenciyle

anket taramasi

yaprlrmsnr. Eide edilen bulgular, TC kokenli ogrencilerinin

geldikleri

bulunmustur.

seklinde

cogunun kent kokenli

olup, gelir duzeyi iyi ailelerden geldikleri, KKTC ogrencilerinin
gelirli ailelerden

Yakm Dogu

ise daha dusuk

Her iki gurup ogrencilerde

derslerin

ogretilis bicimini yetersiz bulmus olmalanna ragmen, buyuk cogunlugun Ogretim
uyeleri ile olan iliskilerinden memnun oldugu bulunmustur. KKTC Ii ogrencilerin
barmma ile ilgili problemleri olmamasma ragmen, TC Ii ogrencilerin

% 88.5 inin,

bannma ile ilgili sorunlan oldugu bulunmustur. Arastirmada aynca Unversite'deki
rehberlik merkezlerinin

donammlarmm

ve hizmetlerinin

yetersiz oldugu ortaya

cikanlrmstir (Cenkova, 1995:45).
Cengiz
ogrencisinin

(1988),
1. Basamak

Cankaya'da

49'u

kiz 64'ti

erkek

113

smavi oncesi ve sonrasi durumluluk

lise son simf

ve surekli kaygr

duzeyleri olculmustur. Ogrencilerin sinav oncesi kaygi duzeyleri hemen hemen ayni
duzeyde olmasma ve smav sonrasi ogrencilerin

durumluluk

kaygi duzeylerinde

azalma olmasma ragmen, surekli kaygi duzeylerinde azalma olrnarmsnr. Aynca kiz
ogrencilerin kaygi duzeylerinin erkeklerden daha yuksek oldugu ortaya cikrmstir.
Cuhadaroglu (1992), Ankara' da uc farkh sosyo-ekonomik

duzeyden 256 si

kiz, 208'i erkek 464 lise ogrencisi uzerinde yaptigi arastirmada, gurubun depresyon
puanlan patolojik degerin altmda bulunmustur. Dst sosyo-ekonomik seviyeden gelen
ergenler diger iki guruba gore anlamh derecede
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daha az depresyon

belirtileri

gostermislerdir.

Bu arastirmada kizlar daha 90k depresif belirtiler gostermislerdir

(Cuhadaroglu ve Sanuvar, 1992:350).
Dogan (1990), Ankara'da

Anadolu liselerine devam eden 377 yurt d1~1

yasanusi gecirmis ve 390 yurt d1~1 yasantisi gecirmemis toplam 767 ogrenci uzerinde
onlann sorunlanm karsilasnran bir arastirrna yapilmis ve yurtdisi yasannsi geciren
ogrencilerin

daha 90k

sorunlan

oldugu tesbit edilmistir.

Ogrencilerin

en 90k

isaretledikleri sorun oncelikle okul yasarm ile ilgili, daha sonrada gelecek, ogrenim
ve i~ yasami ile ilgili sorunlar olarak tesbit edildi. Eide edilen bir baska sonucta kiz
cgrencilerin erkek ogrencilerden daha 90k orunla karsilastrgidir.
Eksi (1990), "Ergenin ruhsal durumunu olumsuz yonde etkileyen nedenler",
aile icindeki yetersiz iletisim, aile ici simrlarda islevsizlik, catismalann cozumunde
zorluk ve aile bireylerinin duygusal yikirna yatkm olmalan ile karakterize bir aile
ortammda

yasanan

duzensizlik,

karrnasa

ve

degiskenligin,

ergenleri

intihar

girisiminde bulunmaya zorlayan etkenler arasmda oldugunu belirtrnistir.
Eksi (1982),yilmda

"universite ogrencilerinin

sorunlan"adh

arastirmasmda

erkeklerin kizlara oranla daha fazla problemli oldugunu tesbit etmistir. Cinsellikle
ilgili sorunlar en onemli sorun olarak tesbit edilrnistir. Arastirma sonucu ailelerinin
sosyo-kulturel

yuzeyi

sosyal cevresi

ve cinsellige

karsi tutumu,

gencin

flort

deneyimini dogrudan etkilemektedir. Anketin sonucuna gore.yurt veya kirahk evde
kalanlann aileleriyle yasayanlara oranla daha fazla cinsel deneyimi oldugu tesbit
edilmistir.
Gencdogan (1997), Erzurumda Ataturk Universi'nde 449 universite ogrencisi
uzerinde yaptigi "Universite ogrencilerinde depresyon ve uyum duzeyleri ile mide
yakmmalan

arasmdaki

iliski"

adh

calismasmda.mide

rahatsizhgi

olanlar

ile

olamayanlarm depresyon duzeyleri arasmda anlamh fark bulunmustur. Sosyal uyum
duzeyleri arasmdaki fark ise anlamsiz bulunmustur.
Gokce (1993), Universite ogrencilerinin gucluluk ile ruh sagligi arasmdaki
iliskiyi incelemis, psikolojik gucluluk duzeyi arttikca ruh saghgmm

daha iyiye

gitmekte oldugunu psikolojik gucluluk duzeyi arttikca ruh saghgmin daha kotuye
gitmekte oldugu sonucunu bulmustur.
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Gokcekan (1992), "Universite ogrencilerinin kendin kabul duzeylerinin cesitli
degiskenlere gore incelenmesi" uzerine yaptigi arastirmada 90k basanli cgrencilerin
kendini kabul duzeylerinin,

basansiz

ogrencilerden

daha yuksek oldugu ortaya

cikrrustrr.
Karaday (1995),"Universite
belirtilerin

ogrencilerinde

incelenmesi"konusunda

icinde bulunduklan

yaptigi

bazi kisilik ozelliklerine

arastirmada

universite

gore

ogrencilerinin

yasarn bolumunun psiko-sosyal ve ekonomik acidan pek 90k

degisimin yasandigmm ve bir gecis donemi oldugunun tespit ederek bu donemde
psikolojik saglik durumunun bozulmasmm normal oldugunun sonucuna varrrustir.
Oskay (1981), Ankara'da Hacettepe Universitesi 'nde ergenlerin, aile okul ve
diger kurumlarla olan catisma alanlan uzerinde yaptigi arastirmasimn
Universite

ogrencilerinin

ergenliklerinin

yas aralignun

17- 25 oldugunun

sonucunda,

ve dolayisi

ile de

sona errnemis oldugunu tesbit etmistir. Ergenlerin catisma alanlan

olarakta, kiz erkek arkadashgi ve sosyal hayat, aile normlan, deger yargilan, genelde
aile catismasi.okul

ile ilgili catismalar, din ve felsefi gorus ve dusuncelerle ilgili

cansmalan belirlenmistir.
Ozdemir

(1985),

Ankara

Gazi Egitim

sonucunda, Universiteli ogrencilerin karsilasuklan
bulma, ekonomik

hayat, universite

yasami,

Fakultesinde

yaptigi

arastirma

problem alanlanru, gelecekte is

sosyal etkinlikler,

saghk, ogrenim

yontemleri, insanlarla iliski kurma, aile.karsi cins,din ve ahlak, olarak tespit etmistir.
Ozbek ve ekibi (1980), Ankara Universitesi ogrencileri uzerinde yaptiklan
incelemesinde aile ile iliskiler, ekonomik, politik ve cinsel egilimler, spor ve sanatla
ugraslar ve fakulteyi secim tarzi gibi konularda yapilan cahsmalarda Cornell index
uygulananlann

% 69.2 si, Ank:et ve gorusmelere gore %18.5'i hastahk simfi icine

girecek derecede ruhsal sorunlu bulunmustur.
Piskin (1989), Empati, kaygi ve cansma egilimi arasmdaki iliskiyi, egitimde
psikolojik hizmetler bolumunde okuyan III. snuftan toplam 118 kisilik bir grupta
incelemistir. Sonucta, empatik egilim ve surekli kaygi, empatik egilim ve cansma
egilimi arasmda negatif bir iliski bulunmustur.

Surekli kaygi ve catisma egilimi

arasmda pozitif bir iliski bulunurken, Egitimde Psikolojik Hizmetler I ve III.s1mf
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cgrencileri

arasmda empatik egilim.surekli

kaygi ve catisma duzeyleri arasmda

anlamh bir fark bulunamarrusttr.
Sarai (1993),ogrencilerin

uyum duzeyleriyle akademik basanlan arasmdaki

iliskiyi arasurrrus ve arastirmarun

sonucunda erkek ogrencilerin genel uyum ile

akademik basan duzeyleri arasmdaki iliskinin kiz ogrencilere nazaran

daha pozitif

ve daha guclu oldugu bulunmustur. Ozkan (1984),15·17 yaslar arast liseli gencler
uzerinde yapilan bir arastirmada, genclerin %20'inden cogunu surekli kaygilandiran
konulardan birisinin basansizhk korkusu oldugunu ortaya cikarrmstir.
San (1992), Trabzon'da

yaptigi "lise son smif cgrencilerinin

bazi faktorlere gore incelenmesi"konulu
almdigmda.erkeklerin
cikrmstir.Aynca

arastirmasmda

uyumlanmn

cinsiyet faktoru dikkate

lehine genel uyum puan ortalamalan kizlara nazaran yuksek

kardes sayrsi fazla olan lise son suuf ogrencilerinin genel uyum

puanlan, ortamalan.kardes

sayrsi az olan lise son simf ogrencilerinin genel uyum

puanlan ortalamasmdan yuksek bulunmustur.
Soyer (1992), universite ogrencilerinin sosyal ice donukluk ve disa donukluk
kisilik ozelliginin uyum duzeyine etkisini incelemistir.Her

iki kisilik ozelliginin

birlikte oldugu durum ise kansik kisilik ozelligi olarak kabul edilmistir. Sonuc olarak;
kansik kisilik ozelligi gosteren ogrenciler genel, sosyal ve kisisel uyum duzeyleri
sosyal ice donuklere gore daha yuksek, sosyal disa donuklere gore ise daha dusuk
bulunmustur. Aynca sosyal disa donuk ogrencilerin, genel sosyal ve kisisel uyum
duzeylerinin sosyal ice donuklere gore daha yuksek oldugu bulunmustur.
Tabtik (1998), 732 lise son suuf ogrencileri uzerinde yaptigi "lise son suuf
ogrencilerinde

psikiyatrik

semtom

ogrencilerde uyku bozukluklan

taramasi"

cahsmasmda,

OSS

oncesinde

gorulmustur. Smav sonrasmda ise bu bozukluklara

rastlanmamisnr
Turk (1992), universite ogrencilerinde aleksitimik ozellikler ile ruh saghg1
iliskisini incelemis; ruh saghgi bozuk olan ogrencilerin belirgin olarak daha fazla
aleksitimik ozelliklere sahip oldugunu, aleksitimik ozelliklerin kizlara oranla(%26)
erkeklerde(%33)daha

fazla oldugunu bulmustur.
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Yesilyaprak

(1999-2000),

Suleyman

Demirel

Universitelerinin

egitim

fakultelerinin ucuncu ve dorduncu siruflanna devam etmekte olan 155 ogrenciyle ve

karsilastrrma grubu olarak 141 ogrenci uzerinde yapilan calismada "Universiteye
devam eden ogrenciler
belirliter"konulu

ile universiteye

devam etmeyen

cahsmasinda.universiteye

devam

etmeyen

genclerde

psikiyatrik

genclerin

psikolojik

belirti duzeyinin universiteye devam edenlere gore anlamh duzeyde yuksek olup,her
iki grup kendi icinde cinsiyet acismdan bir fark gostermezken, sadece universitede
okumayan kizlar "depresyon"alt

boyutunda,erkeklere

gore daha anlamli duzeyde

yuksek cikrrusnr.
Yurt drsmda yapdan arasnrmalar
Amanov (1996),0zbekistan

Cumhuriyeti'nden,

Bursa'ya

yuksek ogrenim

gormek icin gelen ogrencilerin uyum problemlerini arasnrrms, arastrrrna sonucunda;
17 yas ve altmdakilerle

23 yas ustundeki ogrencilerin uyum duzeyleri arasmda

anlamh bir fark cikrmsnr.
Broedel (1958), ogrenci, aile ve okul, aile ve toplum degerleri arasmda ciddi
kisisel problemlerin bulunmasi, isyankar, kavgaci ve oc alma gibi anti sosyal duygu
ve tavirlara sahip olunmasi gibi niteliklerde basanyi olumsuz yonde etkiledigini

aciklamrstir.
Christopher (1967), aile bireylerinin deger yargilanyla
yargilanmn

uyusmasmm

anne ve babamn

cocuklanmn

ogrencilerinin deger

basanlanyla yakmdan

ilgilenmelerinin, ogretrnen ve aile fertlerinin destekeleyici tavirlara sahip olmalanrun
ogrencilerin geleneksel kurallara itaat etmelerinin, meslek secmede tamamlanacak
egitim seviyesi yonunden ogrencilerin aileleri ile catrsmah durumda olmamalanmn
basanyi olumlu yonde etkiledigi gorulmustur,
Combs ve Snygg, uyumlu ve saghkh kimselerin kendileri ve yasadiklan
cevre hakkmda

olumlu duygulara

sahip olduklanrn,bu

nedenle de kendilerinin

begenildigi, istenildigi ve kabul edildigi dusuncesi icinde olduklanm ve yasadiklan
dunyamn

problemleriyle

basa

cikabilecek

guce

sahip

davrandrklanru ifade etmektedir (Aktaran: kih99I1986;s.66).
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olduklan

inanciyla

Frankel (1958),ogrencinin
derecesi yonunden

sosyo-ekonomik

yuksek ailelerden

seviyesiyle

olmasi basanlanm

akademik ogrenim

olumlu, bu iki etmen

yonunden dusuk olan ogrencilerin basanlan ise olumsuz etkilenmektedir.
Heath

(1959),ogrencilerin

diger arkadaslan tarafmdan

istenme,

yakm

arkadashk kurabilme ve bu arkadashgi devam ettirebilme, sosyal iliskilerde basanh
alma, baskalan tarafmdan kabul gorme, lider olmak, populer olmak, baskalanna
karsi ilgi ve hassasiyet gostermek gibi Jlrkada~ grubu ile ilgili nitelikleri basanli
cgrencilerin karakteristiklerinden
Livengood'un

oldugunu belirtmektedir.

( 1992), 125 kolej ogrencisi uzerinde yapugi arastirmada, kolej

basansinm

psikolojik

surecleri

guvenleri,

motivasyonel

arastmlrmsnr.

amaclan,

yetenek

Sonuclar;
ve

ogrencilerin

gayretleri

zekalanna

hakkmda

akilci

dusuncelerinin kolej ve kendi duzeylerinden memnun olmanm psikolojik surecle 90k
guclu olarak iliskili oldugunu gostermistir.
Nichols (1963),akademik

basanlan yuksek olan ogrencilerin basanca geri

olanlara nazaran daha otoriter ve cocuklannin

davraruslannda

bir secme yaparak

bazilanru suurlayan annelere sahip olduklanm ortaya koymustur.
Thompson ve arkadaslan ( 1992), yetiskinler uzerinde gunluk hayattaki stres
ve aile yapilan ile psikolojik uyum iliskisini incelemislerdir. Psikolojik uyumu dusuk
grubun, psikolojik uyumu yuksek olan gruba gore daha 90k gunluk strese ve olumsuz
dusunceye sahip olduklanm, ailelerinin cocuklanm daha az desteklediklerini ortaya
koymustur. (Akt.K1h991).
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BOLUMIV
ARASTIRMANIN
Bu

cahsma

Ekim-2002

Lefkosa' da gerceklestirilmistir.
ekim doneminde,
Cumhuriyeti'

YONTEMi

tarinde

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde

Arastirma gurubu olarak 2002-2003 egitim yilnun

Universite

egitimi almak

uzere ilk kez Kuzey Kibns Turk

ne gelen ve Yakm Dogu Universitesi Hazirhk bolumunde ogrenim

goren, 19-23 yas gurubundaki 124 TC uyruklu ve aym bolumde ogrenim goren 124
KKTC uyruklu ogrenci olusturmaktadir.

Deney ve kontrol gurubunu olusturan bu

ogrenciler toplam 248 kisi olup, gelisiguzel I rastgele secilmistir. Cahsma Anket
cahsmasi seklinde duzenlenmis, Arastirmaci tarafmdan hazirlanan sosyo-demografik
bilgi formu ile yapilandmlrms,

KSE, BAE, VE BDE olceklerinden

ve KSE alt-

Olceklerinden olusturulmustur. Arastirma Anket seklinde yapihp uygun ders saatleri
icinde aracnrmacmm gozetiminde dagmhp toplanarak yapilrmsnr.

Arastrrmamn Evreni
Arastirmarun

evrenini Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Yakin Dogu Universitesi'ne.Turkiyeden

sirurlan icindeki

yuksek ogrenim okumak icin, ilk defa

gelen ve hazirhk simfinm ilk donemini okuyan 124 Turkiye'Ii ogrencilerle,

ym

suuflarda okuyan 124 KKTC'li ogrenciler olusturmustur.

Arastrrmanm Orneklemi
Arasnrmanm orneklemi, Turkiye'de oturmakta olan fakat. Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti'nde
smiflanndan

YDU de yuksek ogrenime baslamis olan, 19-23 yas arasi hazirhk

rastgele secilmis

124 TC'li ogrencilerden olusturulmustur.

Kontrol

gurubunu olusturanlar ise KKTC ikamet etmekte olup, YDU' nin hazirlik siniflarmda
yuksek ogrenime baslamis olan
ogrencilerden
yapilmadan

olusmus

toplam

once ogrenciler,

Cahsmaya

katilan

ve yine rastgele secilmis olan
248

ogrenci

orneklem

124 K.K.T.Cli

vardir.Anket

cahsmast

anketler ve calisma hakkmda bilgilendirilmislerdir.

ogrencilerin

ankketleri

dikkatlice

cevaplandirdiklan

gozlemlenmistir. Eksik ve hatah anket doldurma olmarmsnr ve 248 ogrenci anketi
elde edilmistir,
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Veri Toplama Araclari

Arastirma bir anket cahsmasi seklinde yapilrrustir. Anket formu dort
bolumden olusmustur. Birinci bolumde; kisilere ait kisisel bilgileri iceren 18 soruluk,
sosyo-demografik form, Ikinci bolumde, 21 soruluk, Back Anksiyete Envanteri
(BAE), Ucuncu bolumde 53 soruluk, Kisa Semptom Envanteri (KSE), Dorduncu
bolumde, 21 sorudan olusan Back Depresyon Envanteri (BDE)Yer almaktadir.
Kisisel Bilgi Formu
Arastirmarun Birinci bolumunde yer alan Kisisel bilgileri elde etmek amaciyla
arasurmaci tarafmdan hazirlanan ve 18 sorudan olusan sosyo-demografik formdur.
Bu sorular Universite ogrencilerinin yas, suuf uyrugu, KKTC'ye gelmeden once
kiminle ve nerede yasadigi, KKTC'ye geldikten sonra kiminle, nerede yasadigi,
ulasim problemleri yasayip yasamadrgi, ailesiyle ne sikhkta gorusup gorusmedigi,
arkadaslanyla gorusme nedenleri, kendisinin ekonomik durumu ve Kibns Turk halki
ile olan sosyal iliskilerinin nasil oldugu gibi demografik ozellikleri belirlemek
amaciyla sorulan bazi acik ve kapah uclu sorulardir.
Beck Anksiyete Envanteri (BAE)

Ozgun adi.Beck Anxiety inventory,(BAI).

Anketi AT. Beck,N.Epstein, G.Brown, ve RA. Steer (1988) gelistirmislerdir. Beck
Anksiyete

Envanteri,Bireylerin

belirlenmesi icin kullamlan

yasadigi

Anksiyete

belirtilerininin

srkhgmi

kendini degerlendirme olceg! olup,gurup olarak

uygulanabilir.Ergen ve yetiskinlere uygulanabilir.Zaman srrurlamasi olmayan, 53
maddeden olusan.O-tarasr puanlanan likert tipi bir olcektir.Cevaplar soru formunun
uzerine

isaretlenip,

breylerin

kendi

kendine

cevaplayabilecekleri

bir

formdur.Cevaplardan bir tanesi secilir ve isaretlenir.Verilen cevaplara O ile 3
arasmda degisen puanlar verilir.Puan ranji 0-63 'tur. Olcekten alman puanlann
yuksekligi
simrlrhklanru

bireyin tyasadigi anksiyetenin siddetini gosterir.Bu tur olcekleriin
bilen

arastrrmacilann

ya

da

uygulayicilann

uygundur.Olcegin orjinal formu ii9 psikolok tarafmdan ayn ayn

kullanmasi

cevrilmis.daha

sonra aym psikoloklar tarafmdan, ingiliz Dili ve Edebiyatinda gorev yapmakta
olan,her iki dili de cok iyi bilen bir elemnanmda kanhmi ile ters cevirme islemi
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yapilrmstir. Sonucta orjinal

maddeleri

en 1y1

secilerek, Turkce formu olusturulmustur{Ulusoy,

temsil ettigi dusunulen

ifadeler

M. Sahin,N.& Egmen, H.1996).

Tiirkiye Giivenirlilik Cahsmalari Toplam 177 psikiyatrik

hastadan olusan bir

orneklem uzerinde yapilan cahsmada olcegin Cronbach Alfa iy tutarhhk katsayisi
.93 olarak bulunmustur.Madde-toplam
arasmda

degismektedirTest-tekrar

puan korelasyon katsayilan
test

guvenirlilik

kat

ise .45 ile . 72

sayisi

r=.57

olarak

bilinmektedir.

Tiirkiye Gecerlilik cahsmalari Olcegin otomotik dusunceler Olcegi ile .34, Beck
Depresyon Envanteri ile .46, Durumluluk Kaygi Envanteri (STAI-S) iLE .45 ve
Surekli Gkaygi Envanteri (STAI-T) iLE .53 olarak bulunmustur.

Y apt Ge~erliligi Y apilan analizler sonucunda olcegin anksiyeteli gurubu, diger tam
gruplanndan

( depresyon.kansik

ayirdedebildigi

ve

kontrol

gruplanndan)

belirtilmektedir.(Ulusoy,M.,Sahin,

Semptom

Derogatis

Envanteri(KSE)

(1994)tarafmdan
cahsmalar

(1992) tarafindan
olup,Nesrin

uyarlanmisnr.Kisa

adi, Brief Symptom

gelistirilmistir.

Sahin

Hisli

Semptom

sonucunda ortaya ylkan,SCL-90-R

olarak

N.,ve Ergmen,H.1996).

Kisa Semptom Envanteri (KSE) Ozgun
(BSI)dir.L.R.

anlamh

formu, Kisa

Turkce
ve

inventory

Aysegul

Envanteri,SCL-90-R

Durak

ile yapilan

nin kisa formudur.SCL-90-Rnin

faktorune dagilmis olan 90 madde arasmdan,her

9

faktorde en yuksek yuku almis

toplam 53 madde secilmis ve 5-10 dakikada uygulanabilen,benzer

olcek elde edilmistir.v alt-olcek ek maddeler ve 3 global

yapida kisa bir

indeksten olusur.Belirti

toplama indeksi,0 olarak isaretlenen maddeler dismdaki turn maddelerin (Pozitif olan
tum

degerlerin)

puandir.Rahatsizlik

1

olarak

kabul

edilmesi

indeksi.Alt-Olceklerinin

(KD),Depresyon

(D),Anksiyete

elde

edilen

toplam

toplarmmn 53 bolunmesi yoluyla elde

edilir. Alt olcekleri, Somatizasyon,Opsesif-kompulsif
duyarhhk

sonucu

bozukluk (OKB),Ki~ileraras1

bozuklugu

(AB),Hostilite

(H),Fobik

Anksiyete (FB),Paranoid dusunceler (PD),Psikodizm (P),veaddeler (EM) dir.

Tiirkiye Giivenirlilik Cahsmalari -09 ayn cahsmada olcegin toplam

puarundan

elde edilen Cronbach Alpha iy tutarhlik kat sayilan,0.96 ve 0.95,alt olcekler icinde
elde edilen katsayilar ise 0.55 ile o.86 arasmda degismektedir,
36

Tiirkiye Gererlilik eahsmalari Y apilan iiv ayn cahsma sonucunda Envanterin alt
olceklerinin ve ii9 global indeks puanlannm Sosyal karsilastirrna olcegi ile -0.14 ve
0.34 arasmda, boyunegicilik olcegi ile 0.16 ve 0.42 arasmda,strese yatkinhk yatkinhk
ol9egi ile 0.24 ve 0.36 arasmda, UCLA-Yanhzhk

6l9egi ile 0.13 ve 0.36 arasmda

Offer Yanhzhk Olcegi ile -0.34 ve 0.70 arasmda degisen korelasyonlar

gosterdigi

belirlenmistir.
Yapi Gererliligi Olcegin madde gecerliligi

belirleyebilmek

amaciyla orneklem,

Strese Yatkmltk Olcegi'nden alman puanlara gore "Strese yatkm" ve "strese yatkm
olmayan seklinde iiv guruba aynlrms ve 53 maddenin
(4,8,26)aymc1hgmm

istatistik

anlamlihk

yanhzca

uc

duzeyine

maddesinin
ulasamadigi

gorulmustur. Olcegim top lam puam i.izerinden yapilan analiz sonucunda ise olcegin
bu iki ic gurubu anlamli di.izeyde ayirdedebildigi

bulunmustur.

(Sahin.N. H. Ve

Durak,A.1994 ).

Beck Depresyon Enventeri (BDE) Ozgun formunun ismi Depression Inventory
(BDI)'dtr.A.T.

Beck,C.H.

Ward, M.Mendelson,

J. Mock,&

J. Erbaugh,

(1961

formu).A.T. Beck, A.J.Rush, B.F. Shaw,& G. Emery, (1978 formu).
Olcegin

iki formu vardir. Bunlardan

ilki 1961 yilmda

gelistirilmis

ve

hastamn o anki ruh durumunun,hasta ve klinisyen tarafmdan birlikte bireysel olarak
degerlendirildigi

21 maddeden olusan orijinal formdur.

Ikincisi ise1978 yilinda

gelistirilmis, kendini degerlendirme turunde olan ve grup uygulamasi yapilan 21
maddelik formdur. Ber iki formun es degerde oldugu gosterilmistir.
Beck

Depresyon

Envanteri.

Kendini

degerlendirme

olcegi

olup,

grup

uygulamasi yapilabilir. 15 yasm i.izerinde ergen ve yetiskinlere uygulanabilir Zaman
snurlamasi
katagori

yoktur. Y aklasik 1 O~ 15 dakikada uygulanabilir.Kapsammda
vardir.

Doyumsuzluk,

Bunlar

Duygudurum,

Sucluluk, Duygusu,

Etme, Kendini suclama.Kendini

Kotumserlik,

Cezalandmlma

Basansizhk

Duygusu,

21 belirti
duygusu,

Kendinden

Nefret

cezalandirma Arzusu, Aglama Nobetleri, Sinirlilik,

Sosyal Icedonukluk, Kararsizlik, Bedensel Imge, Calisabilirligin Ketlenmesi, Uyku
Bozukluklan,

Y orgunluk

- Bitkinlik,

Istahin

Azalmasi,

Kilo Kaybi,

Somatik

Y akmmalar, Cinsel Durtu Kaybidir. 21 belirti kategorisinin her birinde dort secenek
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vardir. Uygulama gunude dahil olmak uzere, gecirilen son bir hafta icinde.kisinin
kendini nasil hissettigini en iyi ifade eden cumleyi secerek isaretlemesi istenir.Her
madde O ile 3 arasmda puan ahr. Bu puanlann
edilir.Almabilecek

toplanmasiyla, depresyon puam elde

en yuksek puan 63 tur. Toplam puarun yuksek olusu, depresyon

duzeyinin ya da siddetinin yuksekligini gosterir,
Turkiye arastirmalannda
versiyonu

cevrilmistir.

cevirmistir.Envanterin

Beck Depression Inventory'nin
Arastirmaci

Envanteri

(BDI) 1978 tarihli

Turkce'ye

kendisi

Turkce ve ingilizce formlan, her iki dili de iyi bileb 58 kiz

ogrenciye uygulanrrustir.Zf kisilik bir guruba testin once Turkce, bir hafta sonra da
ingilizce formu verilmis; diger 30 kisilik gruba bu islemin tersi yaprlmistir. iki form
arasmdaki

korelasyon

katsayilan

.81

ve

.73

olarak

bulunmus,

Turkce

formun,ingilizce formu ile iyi bir uyusma icinde olduguna karar verilmistir.

Tiirkiye giivenirlilik Cahsmalari Hisli'nin (1988) poliklinik
yaptigi

calismasmda Beck

Depresyon

Envanteri'nin

kesme

hastalanyla

noktalan

da

incelenmis, 17 ve ustundeki BDE puanlannm, tedavi gerektirebilecek depresyonu %
90 uzerinde bir dogrulukla ayirt edebildigi

gorulmustur. Bu bulgunun literaturle de

tutarli oldugu belirtilmektedir. Bu kesme noktalan ahnarak yapilan cahsmada
1989),BDI puam 21 ve ustunde olan
ogrencilerin.t'yerli

Akranlanndan

ikincs kusak Almanya'dan

(hisli

donus yapan

"istatiksel olarak anlamli bicimde farkhlasnklan

gorulmustur. 70 psikiyatrik hasta ve 189 universite

ogrencisinin

karsilastmldrgr bir

cahsmada BDE'nin bu iki gurubu anlamli olarak ayirt ettigi gorulmustur (Sahin ve
ark, 1993).

Tiirkiye

geeerlilik eahsmalarr Yanya bolme guvenirliligi: Olcegin iki

yanm test guvenirlilik kat sayisi bu ogrenci grubu icin . 78, 30 depresif hasta icin . 61
olarak

saptanmisnr. Test-tekrar

test guvenirliliginde,

olcek

40 sosyal

bilimler

ogrencisine iki hafta ara ile iki kez uygulanrms ve guvenirlik kat sayisi .65 olarak
bulunmustur (Tegin, 1980).
Yapi Ge~erliligi BDE nin Universite ogrencileri uzerinde yapilan bir faktor
analizi

cahsmasmda

toplam grup uzerinde ortak varyansm % 58'ini aciklayn 6

faktor elde edilmistir.Ancak bu faktorlerden
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srayla,"umutsuzluk"

(1,2,4, 11, 12, 13, 15,

ve 17. maddeler); "kisinin kendine yonelik olumsuz duygulan"(3,ve
"bedensel

kaygilar'{Ic

l Lmaddelerjolarak

ve

20.

maddeler)

"sucluluk

isimlendirilmistir.fl-lisli.Ivsv).

7. maddeler)

duygular"

(5,6,8

ve

Bu faktor analizinden sonra orta

ogretim ve universite cgrencileri ile BDE kullarularak yapilan cesitli arasnrmalann
orneklemleri uzerinde yapilan uc ayn faktor analizinde
ortaya

dort

boyutlu

bir

yapi

cikrmstrr.

Bunlar

(N= 1512, N=5 73, N= I 05 5)
"performansta

bozulma"

(16,21, 18, 19,20) ve "sucluluk duygulan"d1r.(6,8,5) (Sahin.n.h.ez Sahin, N.1992).
Verilerin Toplanmasi
Bu cahsmada kullamlan

Ogrencilenn

sosyo-demografik

bilgilerinin tesbiti

icin kisisel bilgi formu,beck Anksiyete Envanteri (BDE), Kisa Semptom Envanteri
(KSE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE)
calismasi,

uygulamlardan

once, gerekli izin almarak, Yakm Dogu Universitesinin

sirufi Ogretim gorevlilerinin

Hazirhk
oturumda

25 kisilik

Universiresi'nde

guruplar

izin verdikleri

halinde

kimligi.amaci

KKTC 'de

TC'li ve KKTC'li

hakkmda

anketler dagrtilrrustrr.

ders saatlerinde,

yapilrmstir.

hazirhk smifinda okuyan

cgrencisine.arastrrmacmm
verildikten sonra

kullamlarak bir ara getirilen, anket

ve

Y akin

248

anket

bir kac
Dogu

universite

hakkmda

Arastirmacimn gozetimi altmda

bigi
25-3 0

dakikada doldurulan anketler, yine arastirmaci tarafindan toplanmisnr.
Verilerin Islenmesl
Arastirmanm veri toplama asamasi tamamlandiktan
bilgisayara

yiiklenerek

sonra elde edilen

tum veriler

SPSS-9.00 programi kullarnlarak yapilrmsnr.Bu

Betimleyici istatiksel yontemle, pearson korelasyon testi,student
tukey ileri analizi kullamlarak degerlendirilmistir.
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analizler

t-testi, anova ve

BOLUMV
BULGULAR VE YORUM
Bulgular
Tablo 1 Ogrencilerin uyruklarma gore cinsiyet dagihmlan

Cinsiyet

TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

K1z

47

(37.9)

57

(46.0)

Erkek

77

(62.1)

67

(54.0)

TOP LAM

124

(100)

124

Arastirrnaya katilanlann

47 (%37.9)'si

(100)

ktz,77 ( %62. l)'si erkek olmak uzere

toplam 124 TC'li, 57 (%46.0)'si kiz, 67 (%54.0)'si erkek olmak uzere toplam 124
KKTC'li ogrencilerdir. Eide edilen veriler KiM kare yontemi ile incelendiginde
uyruklanna gore ogrencilerin,cinsiyet dagihmlan

arasmda istatiksel olarak fark

yoktur. (p=0.299).
Tablo 2 Ogrencilerin uyruklanna gore yas dagilimlan

Ya~

I

TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

23 yas oncesi

93

(75.0)

116

(93.5)

23 yas sonrasi

31

(25.0)

8

TOP LAM

124

(100) I 124

Arastirmaya katilan ogrencilerden

(6.5)
(100)

93 (%75.0)'ii, TC'li 116 (93.5)'s1 KKTC'li,

toplam 209 ogrencinin yasmm 23 yasmdan kucuk oldugu, 31 (%25.0) TC'li
8(6.5)

KKTC'li

toplam 39 ogrencinin

yasirun 23 yasmdan

ve

buyuk oldugu

saptanmistir. Uyruklanna gore ogrencilerin yas dagihrnmda elde edilen veriler, Ki-

kare yontemi ile arastmldigmda TC uyruklular arasmda 23 yas ustu ogrencilerin,
KKTC uyruklu ogrencilere gore istatiksel olarak anlamh derecede daha fazla oldugu
tesbit edilmistir (p=0.000).
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Tablo 3 Ogrencilerin uyruklanna gore simf dagihmlari
KKTC

TC

Siruf
N

(%)

N

(%)

Hazirhk

120

(96.8)

118

(95.2)

1. Siruf

4

(3.2)

6

(4.8)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

Arastirmaya katilan 124 TC'li ogrencinin 120(%96.8)si
okuyor,4(%3.2)0.

birinci

suufta

okumakta.

hazrrhk snufi okumakta, 6 (%4.8)1
bolumlerin

hazirhk

suufi

KKTC'li

hazirhk simfinda

ogrencilerin

birinci smifta okumaktadir.

olmadigi

icin direk

birinci

118(%95.2)i

Turkce okutulan

snuf

okutulmaktadir.

Ogrencilerin uyruklanna gore simf dagihmi Ki-kare yontemi ile karsilastmldigmda
istatiksel olarak anlamh fark bulunmarmstir. (p=0.365)

Tablo 4 Ogrencilerin uyruklanna gore lise bitirme puan dagrlimlan
KKTC

TC

YAS
N

(%)

N

(%)

Tin ustu

56

(45.2)

72

(58.1)

7'in alti

68

(54.8)

52

(41.9)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

Arastirmaya katilan 124 TC'li ogrencinin 56 (%45.2)nm lise bitirme puam,
7'nin ustunde iken, 68 (%54.8) nin ise 7nin altmdadir. KKTC'li ogrencilerin ise lise
bitirme

puam,

72 (%58.l)nin

altmdadir.Ogrencilerin
Ki-kare

yontemi

7 nin ustunde

iken,

52 (%41.9)nin

7 nm

uyruklarma gore lise bitirme puanlanndan elde edilen veriler
ile

karsilastmldigmda

buluntnamtsttr.Ip=GS'Sv].
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istatiksel

olarak

anlamh

fark

Tablo 5 Ogrencilerin uyruklann gore, Universiteye baslamadan once kaldiklan

Yer dagilimlan
Kald1g1 Yer

TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

Aile

114

(91.9)

120

(96.8)

Akraba

3

(2.4)

0

(0)

Yurt

2

(1.6)

3

(2.4)

Arkadas

4

(3.2)

1

(0.8)

Yalmz

1

(0.8)

0

(0)

TOPLAM

124

(100)

124

Arastirmaya katilan 124

TC'li

baslamadan once ailesiyle birlikte

ogrencinin

(100)
114 (91.9)'u

universiteye

kahrken, 3(2.4)'u akraba ile,2(1.6)'1 yurtta,

4(3.2)'u arkadasla, l(0.8)'1 yalruz yasamistir. KKTC'li ogrencilerin ise 120 (96.8)'i
ailesinin yanmda kahrken,3(2.4)'u yurtta, 1(0.8)1yanhz kalmaktalarrms, Ogrencilerin
uyruklanna gore universiteye baslamadan once kaldiklan yere gore dagilrmlanndan
elde edilen veriler Ki. kare yontemi ile arastmldiginda istatiksel olarak anlamh
farkhhk tesbit edilmi~tir.(p=0.000).KKTC'li ogrencilerin

ileri derecede anlamlt

olarak daha sik anne ve baba ile yasamaktadirlar.
Tablo 6 Ogrencilerin, uyruklanna gore aileden ilk aynlma dagihmlan
Aileden

l

ilk

TC

I

KKTC

Aynlma

N

(%)

N

(%)

Evet

78

(62.9)

6

(4.8)

Hayir

45

(36.3)

8

(6.5)

1

(0.8)

110

124

(100) J 124

Aynlmadim
TOPLAM

J

!

(88.7)
(100) j

Arastirmaya katilan TC li ogrencilerin 78 (%62. 9)i ailelerinden ilk defa
aynlmaktadir. 45 (%36.3)i ailelerinden daha once aynlnustir, 1 (%0,8)i ailesinden
halen ailesiyle oturmaktadir. .KKTC Ii ogrencilerin ise 6 (%4.8)1 ailesinden ilk defa
aynlmis,

8

(%6.5)nin daha oncede ailelerinden ayn
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yasama deneyimleri

olmus, 110(88.7)si halen beraber yasamaktadir.Ogrencilerin

uyruklanna gore aileden

ilk kez

Ki-kare

aynlma

dagihmlarmdan

arastinldrgmda,
ogrencilerin

istatiksel

olarak

edilen

anlamh

buyuk cogunlugunun

ogrencilerin cogunlugunun

elde

veriler

farkhhk

tesbit

yontemi

ile

edilmistir.Kk'I'C'Ii

(% 88. 7) ail eden hie aynlmarmsken,

TC Ii

(%62.9) ilk defa ailelerinden aynlmaktadir.(p=0.000).

Tablo 7 Ogrencilerin uyruklarma gore, aile ile yuzyuze gorusme sikhk dagihmlan
Aileyle Gorusme

TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

Her zaman

9

(7.3)

97

(78.2)

Bazen

47

(37.9)

12

(9.7)

Hi<;:bir zaman

68

(54.8)

15

TOP LAM

124

(100)

124

'

(12.1)
(100)

Arastirmaya katilan 124 TC'li ogrenciden 9(%7.3)u her zaman aileleriyle
yuzyuze gorusmektedir,
(54.8)i

hie

bir

zaman

cgrencilerin 97 (%78.2)i
bazen

aileleriyle

gorusememektedir.
puanlan

47 (37.9)i
aileleriyla

bazen aileleriyle yuzyuze gorusmektedir,
yuzyuze

yuze gorusmekte

KKTC'li

her zaman aileleriyle yuzyuze gorusmektedir, 12 (%9.7)i

gorusrnektedir,
Ogrencilerin

15(12. l)i

uyruklanna

hie

bir

zaman

aileleriyle

gore aileleri ile yuz yuze gorusme

Ki-kare yontemi ile karsilastmldigmda

bulunmustur.ip=

gorusemernektedirler

68

istatiksel olarak anlamli farkhhk

0.000). KKTC'li ogrencilerinin buyuk kismi (%78.2) ailesiyle yuz
iken

TC2li ogrencilerin

gorusememektedir,

43

buyuk kismi ( %54.1) ailesi ile

Tab,Io 8 Ogrencilerin uyruklanna gore KKTC 'de okuma, nedeni dagilimlan
KKTC Okuma Nedeni

I TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

Egitimin iyi Olmasi

8

(6.5)

36

(29.0)

Aile Istegi

6

(4.8)

17

(13.7)

Universite Puam

88

(71.0)

18

(14.5)

Kiyafet Ozgurlugu

4

(3.2)

5

(4.0)

Dig er

18

(14.5)

48

(38.7)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

Arastirmaya katilan 124 TC'li ogrencilerin, 8 (%6.5)1 i.iniversitelerde
iyi olmasmdan dolayi KKTC'ye gelmektedirler,

egitimin

6 (%4.8)1 ogrenci ailesinin istegi

uzerine KKTC'ye gelmektedir, 88 (%71.0)i baska universitelere puanlan yetismedigi
icin KKTC'ye gelmektedir,4 (%3.2)i.i kiyafet ozgurlugu icin KKTC'ye gelmektedir,
18

(%14.5)i

de cesitli

nedenlerden

dolayi

KKTC'yi

gelmektedir.

KKTC'li

ogrencilerin ise, 36 (%29.0)1 egitimin iyi olasmdan dolayi, 17(%13.7)i ailesi istedigi
icin.LS (%14.5)i baska universitelere

puanlan

yetmedigi icin, 5 (%4.0)i kiyafet

ozgurlugu oldugu icin, 48 (%38.7)i diger sebeplerden dolayi KKTC i.iniversitelerini
tercih ettigi tesbit edilmistir. Ogrencilerin uyruklanna gore KKTC'de okuma nedeni
puanlan Ki-kare

yontemi ile karsilastmldiginda

bulunmu~tur.(p=0.000).

TC'li ogrencilerin

istatiksel olarak

anlamh

buyuk cogunlugu (% 71.0)

fark

TC'deki

universitelere puanlan yetmedigi icin KKTC' deki universiteleri tercih etmekte iken,
KKTC 'Ii

ogrencilerin

cogunlugu

(3 8. 7),

universitelerini tercih etmektedirler.
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dig er

nedenlerden

dolayi

KKTC

Tablo 9 Ogrencilerin, uyruklanna gore bolumunu secme dagihmlan

TC

Bolumunu

KKTC

isteyerek Secme

N

(%)

N

(%)

Evet

109

(87.9)

119

(96.0)

Hayir

15

(12.1)

5

(4.0)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

TC'li ogrencilerin 109 (%87.9)u universitede okuyacaklan bolumleri
kendileri isteyerk secerken, 15(%12.1) si bolumlerinini kendileri secmedi, KKTC'li
ogrencilerden 119(%96.0)u bolumlerini kendileri isteyerek secerken, 5(4.0)~i
bolumlerini kendileri secmedi.Ogrencilerin uyruklanna gore bolumunu isteyerek ya
da istemeyerek secme dagilimlanndan elde edilen puanlan Ki-kare
karsilastmldigmda

istatiksel

olarak

anlamh

yontemi iie

farkhhk

tesbit

edilmi~tir.(p=0.040).KKTC'lilerde universitede okuyacagi bolumu isteyerek secme
cram (%96.0) TC'li ogrencilerin oramndan (%87.9) daha yuksektir,
Table 10 Ogrencilerin uyruklanna gore kaldiklan yere gore dagihrnlan
Kald1g1 Yer

TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

Aile

6

(4.8)

114

(91.9)

Yurt

49

(39.5)

3

(2.4)

Evde Yalmz I Arkadas

58

(46.8)

2

(1.6)

Otel I Pansiyon

2

(1.6)

0

(0)

Akraba

4

(3.2)

4

(3.2)

Diger

5

(4.0)

1

(0.8)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

TC'li ogrencilerden 6 (%4.8)1halen ailesinin yamnda, 49 (%39.5)u yurtta,58
(%46.8)i eve yanhz ya da arkadaslarla, 2 (%1.6)i otel ya da pansiyon da, 4 (%3.2)-0
akraba yanmda,5 %4.0)i diger yerlerde kalmaktadir, KKTC'li ogrencilerden
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114

(%91.9)ii
arkadaslan

ailesi ile kalmakta iken, 3 (%2.4)ii
ile kalmaktadir,

yurtta, 2 (%1.6)i evda yanhz ya da

hie bir KKTCli

ogrenci otel ya da pansiyonlarda

kalmamakta, 4 (3.2)ii akraba yanmda kalmakta, l(0.8)i diger yerlerde kalmaktadirlar.
Ogrencilerin

uyruklanna

gore kaldiklan

yer dagihmlannda

puanlan Ki-kare yontemi ile karsilastmldigmda

elede edilen

istatiksel olarak ileri derecede

anlamh farkhhk tesbit edilmistir (p=0.000) KKTC'li ogrencilerin buyuk cogunlugu
(91.9) ailesi ile yasarken, TC'li cgrencilerin cogunlugu evde yalmz ya da arkadasla
(%46.8) ve yurtta (%39.5) yasamaktadirlar.

Tablo 11 Ogr uyruklanna

gore.Kk'TC 'de kaldiklan

yerden

memnun

olma

dagihrnlan
TC

KKTC

N (%)

N (%)

Hi9 Memnun Degil

19 (15.3)

3

Soruna Ragmen Memnun

81 (65.3)

26 (21.0)

Cok Memnun

24 (19.4)

95 (76.6)

TOP LAM

124(100)

124(100)

Memnun Olma

TC'li ogrencilerin

(2.4)

19(%15.3)u kaldiklan yerden hie memnun degilken,81(%65.3)i

sorun olmasma ragmen kaldiklan yerden memnunlar, 24 (%19.4)u kaldiklan yerden
90k memnunlar,KKTC'li

ogrencilerden,

degilken, 26 (%21.0)1

soruna ragmen kaldiklan

kaldiklan

3 (%2.4)ii kaldiklan yerden hie memnun
yerden memnunlar,95

yeden 90k memnunlar.Ogrencilerin uyruklanna

gore kaldiklan

memnun olma dagihmi puanlan Ki-kare yontemi ile karsilastmldigmda
olarak ileri derecede anlamh

farkhhk tesbit edilmi~tir.(p=0.000).TC'li

(%76)i
yerden
istatiksel

ogrencilerin

cogunlugu (% 65.3) kaldiklan yerde sorun olmasma ragmen memnun olduklanru
belirtirken,KKTC'li

ogrencilerin

cogunlugunun

memnun olmaktadirlar.
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(% 76.6) kaldiklan

yerden 90k

Tablo 12 ogrencilerin uyrugra gore.Arkadaslanyla Gezip-Eglenme Dagihmlan
Gezme-Eglenme

TC

KKTC

N

(%)

N

(%)

Hicbir zaman

24

(19.4)

3

(2.4)

Bazen

90

72.6)

26

(21.0)

Her zaman

10

(8.1)

95

(76.6)

TOP LAM

124

(100)

124

(100)

TC'li ogrencilerin 24 (%19.4)u hie bir zaman arkadaslanyla gezip eglenmek
icin hie

zaman

bir araya gelmemekte,

90(%72.6)1, bazen arkadaslanyla

eglenmek icin bir araya gelmekte, 10(%8.1 )u ise her zaman
arkadaslanyla

gezip

gezip eglenmek icin

bir araya gelmekteler. KKTC'li ogrencilerden

3 (%2.4)u hie

bir

zaman arkadaslan ile gezip eglenmek icin bir araya gelmez iken 26 (21.0)1 bazen, 95
(%76.6)i

her

zaman

gelmekteler.Ogrencilerin
kare

yontemi

arkadaslanyla

gezip

eglenmek

icin

bir

araya

uyruklanna gore arkadaslanyla gezip eglenme puanlan Ki-

ile karsilastmldiginda

edilmi~tir.(p=0.000).TC'li

ogrencilerin

ileri derecede

anlamh

fakhhk

tesbit

yogunlugu,(72.6) bazen, arkadaslan ile gezip

eglenmek icin beraber olurken Kk'I'C'Iiogrencilenn

cogunlugu, (76.6) her zaman,

gezip eglenmek icin beraber olmaktadir.
Tablo 13 Ogrencilerin.uyruklanna

gore arkadaslanyla okulda birlikte olma Dagihmi

Okulda

TC

Birlikte Olma

N

KKTC
(%)

N

(%)

Hicbir zaman

17

(13.7)

8

(6.5)

Bazen

68

(54.8)

51

(41.1)

Her zaman

39

(31.5)

65

(52.4)

TOP LAM

124

(100)

124

(100)

TC' li cgrencilerin
olmazken,68(%54.8)zi
oluyorlar,KKTC'li

17 (% 13. 7)i hicbir zaman arkadaslan ile okulda beraber

bazen, 39 (%31.5)u her zaman, arkadaslan ile beraber okulda
ogrencilerin

8

(%6.5)i
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okulda

arkadaslan

ile

beraber

olmazken,51(%41.l)i

bazen, 65 (%52.4)i her zaman ok:ulda arkadaslan ile beraber

oluyorlar

Tablo 14 Ogr. uyruklanna gore.arkadaslanyla
Ozel

Sorunlanru

ozel sorunlanm paylasma dagihmlan
KKTC

TC

Paylasma

N

(%)

N

Hicbir zaman

27

(21.8)

10

(8.1)

Bazen

65

(52.4)

58

46.8)

Her zaman

32

(25.8)

56

(45.2)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

(%)

TC'li ogrencilerin 27(%21.)si arkadaslan ile hie bir zaman ozel sorunlanm
paylasmamakta.of
sorunlanm

(%52.4)nin bazen, 32(%25.8)nin her zaman arkadaslan ile ozel

paylasmaktadirlar.Kls.I'C'Ii

ogrencilerin

ise 10 (%8. l)hi9 bir zaman

arkadaslan ile ozel sorunlanm paylasamamakta, 58(%46.)i bazen, 56 (%45.2)1 her
zaman arkadaslan ile ozel sorunlanru paylasmaktadirlar.
Ogrencilerin

uyruklanna

gore arkadaslan

ile ozel sorunlanm

dagihm puanlan Ki-kare yontemi ile karsilastmldigmda

paylasma

istatiksel olarak anlamh

farkhlik tesbit edilmi~tir.(p=0.002). KKTC'li ogrencilerin 90k az kismi (%8.1) ozel
sorunlanm paylasmak icin hie bir zaman arkadaslan ile beraber olmazken, TC'li
ogrencilerin daha cogu (%21.8)

ozel sorunlanrn paylasmak icin hie bir zaman

arkadaslanyla beraber olmamaktadirlar.
Tablo 15 cgr.uyruklanna gore arkadaslanyla ders cahsma dagilimlan
Ders Cahsma

KKTC

TC
N

(%)

N

(%)

Hi9bir zaman

11

(8.9)

18

(14.5)

Bazen

63

(50.8)

68

(54.8)

Her zaman

50

(40.3)

38

(30.6)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)
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TC'li ogrncilerin 11(%8.9)nin hie bir zaman arkadaslan ile ders cahsmak icin
beraber olmazken, 63 (%50.8)i.i bazen, 50 (%40.3) i her zaman arkadaslan ile ders
cahsmak icin bir araya gelmektedirler. KKTC'li ogrenoilerin 18 (%14.5) i hie bir
zaman ders calismak icin arkadaslan ile bir araya gelmezken, 68 (%54.8)i bazen, 38
(%30.6)i

her

zaman

ders

cahsmak

gelmektedirler. Ogrencilerin uyruklanna
Ki-kare

yontemi

arkadaslan

icin

ile

bir

araya

gore arkadaslan ile ders cahsma puanlan

ile karsilastmldigmda

istatiksel

olarak anlamli bir fark

bulunamarmstir. (p=O. 164).

Tablo 16 Ogr. uyruklanna gore ulasun sekli dagihmlan

I Ulasim Bi9imi

TC
N

l

KKTC
(%)

N

(%)

Kendi Arabasi

1

(0.8)

33

(26.6)

Aile arabayla birakiyor

10

(8.1)

12

(9.7)

Servis I Otobus

111

(89.5)

67

(54.0)

Taksi

0

(0)

1

(0.8)

Otostop

1

(0.8)

5

(4.0)

Diger

1

(0.8)

6

(4.8)

TOPLAM

124

124

(100)

(100)

TC'li ogrencilerin 1(%0.8)1 kendi arabasi ile, 10(%8.1) u ailesi arabayla
birakmakta,

111 (89.5)i

otostop yapmakta,

tasimaci servis ve otobuslerini kullnmakta,

1(%0.8)1 de diger sekillerde

KKTC 'li ogrenciler ise 33(%26.6)9ii
67(%54.0)i

ulasimlanni

1(%0.8)1

saglamaktadrrlar.

kendi arabasi ile, 12(%9.7)si ailesi araba ile,

belediye ve okul servislerini ya da otobi.islerini kullanmakta,

1(%0.8)i

taksi, 5(%4.0i otostop ile, 6(%4.8)1 de diger yontemlerle ulasimlanm saglamaktalar.
Ogrencilerin uyruklanna gore ulasim sekli dagihrn puanlan Ki-kare yontemi
ile

karsilastinldigmda

edilmi~tir.(p=0.000).KKTC'li
kullanmakta iken

istatiksel

olarak

anlamh

farkhhk

tesbit

ogrencilerinin yansr (%54.0) okul servis ve otobusleri

TC'li ogrencilerin buyuk cogunlugu

otobi.islerini kullanmaktadirlar.
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(% 89.5) okul servis ve

Tablo 17 ogr. uyruklarma gore yasanan ulasrm sorunu
Ulasim Sorunlannm

TC

sikhk dagihrnlan

KKTC

Yasanmasi

N

(%)

N

(%)

(29.8)

20

(16.1)
(41.1)

Her zaman

37

Bazen

58

(46.8)

51

Nadiren

23

(18.5)

36

Hicbir zaman

6

(4.8)

17

(13.7)

TOPLAM

124

124

(100)

(100)

TC'li ogrencilerin 37(%29.S)i her
nadiren,

zaman,

(29.0)

58(%46.S)i bazen, 23(%18.5)u

ulasim problemi yasamakta.o (%4.8)1 ise hie; bir zaman ulasim problemi

yasamamaktadir.
36(%29.0)si

KKTC'li ogrencilerin 20 (%16.l)i her zaman,51 (%41.l)i bazen,

nadiren ulasim problemi yasamakta iken, 17 (%13.7)i hie; bir zaman

ulasirn problemi

yasamamaktadir.

sikliklan yasarna puanlan
anlamh farkhhk

Ogrencilerin

uyruklanna

gore ulasim sorunu

Ki-kare yontemi ile karsilastmldigrnda

tesbit edilmistir.

(p=0.010).KKTC'li

zaman ulasim problemi yasarken, TC'li ogrencilerin

istatiksel olarak

ogrencilerin

(%16.1) her

(%29.8) her zaman ulasim

problemi yasamaktadir.

Tablo 18 Ogr.uyruklanna gore maddi sikmti cekme dagilimlan
Maddi

Sikmtmm

TC

KKTC

Yasanmasi

N

(%)

N

(%)

Hicbir zaman

14

(11.3)

45

(36.4)

Nadiren

63

(50.8)

53

(42.7)

Her zaman

47

(37.9)

26

(20.9)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

TC'li ogrencilerin

14 (%11.3)ii hie; bir

(%50.8)ii nadiren, 47 (%17.9)i her zaman
ogrencilerden

zaman maddi sikmti yasarken.o'I
'

maddi sikinn yasamamaktadir.Kk'I'C'Ii

45(%36.3)~i hie; bir zaman maddi sikmn yasarken,

53 (%42.7)ii

nadiren, 26 (%20.9)1 her zaman maddi sikmn yasamaktadir. Uyruklanna gore maddi
sikmti yasarna proplem puanlan Ki-kare yontemi ile karsilastmldigmda
50

istatistiksel

olarak ileri derecede anlamh

farklihk tesbit edilmi~tir.(p=0.000).TC'li

ogrencilerin

maddi sikintr yasama oram (%37.9) KKTC'li ogrencilerden (%20.9)daha fazladir.

Tablo 19 Ogr.uyruklarma gore KKTC halkma uyum saglama dagihmlan
Uyum Saglama

TC

I

KKTC

N

(%)

12

(9.7)

6

(4.8)

Kultur Farki ama Uyum Sagladim

37

(29.8)

1

(0.8)

Kultur Farkh Uyum saglarnak zor

53

(42.7)

0

(0)

Dislandigmu Dusunuyorum

15

(12.1)

2

(1.6)

Dig er

7

(5.6)

115

(92.7)

TOPLAM

124

(100)

124

(100)

Cok Kolay Uyum Sagladim

TC'li ogrencilerin

12 (%9.7)i KKTC'ye

N

(%)

I

90k kolay uyum saglamakta

iken, 37

(%29.8)i kultur farki olsada uyum sagladirn derken, 53 (%42. 7)u kultur farkmdan
uyum saglarnak zor,15(%12.l)i
diger secenegini
sagladim, 1

dislandigrmt dusunuyorum demekte,7 (%5.6)i de

tercih etmis.K'TC'Ii

(%0.8)i

kultur

dislandigrrm

dusunuyorum

almaktadir,

cunku

halen

farki

ogrencilerin

olsada

uyum

6 (%4.8)1 90k kolay uyum
sagladim

demektedir, 115(%92. 7)i
ahsik

olduklan.dogup

demekte,2

de diger

secenekde

buyudukleri

yasarnaktadirlar.

Tablo 20 Ogr. cinsiyete gore BAE, KSE ve BDE puan karsilastirmasi

BAE

KSE

BDE

K1z

Erkek

t

15.32±11.77

12.36±10.66

2.055

0.041 *

(n=102)

(n=144)
0.662

0.508

0.168

0.867

47.62±35.84

44.58±35.29

(n=l02)

(n=l44)

35.95±9.14

35.73±10.41

(n=102)

(n=144)

(p<0.05)
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p

(%1.6)i
yer

toplumda

Arasnrmaya
karsilastmldigmda:

kanlanlarm

cinsiyete

gore

BAE,KSE,BDE,puam

kizlann Beck Anksiyete Envanteri (BAE) puam 15.32 ± 11. 77,

erkeklerde 12.36 ± 10.66'dir.T-test ile karsilastmldigmda
puammn erkeklerden

istatistiksel

kizlann

Beck Anksiyete

olarak anlarnh derecede yuksek oldugu tespit

edilmistir. (t=2.055 p=0.041).Kizlarda,

Kisa

Semptom

Envanteri

(KSE)

puam

47.62±35.84, erkeklerde ise, 44.58±35.29.T test ile istatistiksel olarak karsilastmldigmda
anlamh bir fark tespit edilmemistirtt=Ojiez

p=0.508).Kizlarda

Beck Depresyon

Envanteri (BDE) puani 35.95±9.14, erkeklerde ise 35.73± 10.41. t-test ile istatistiksel
olarak karsilastmldigmda anlamh bir fark tespit edilmernistir (t=0.168 p=0.867).

Tablo 21 Ogr. cinsiyetine gore, KSE Alt-Olcek puan karsilasnrmasr

Somatizasyon

0KB

Kisilerarasi Duyarhhk
Depresyon

Anksiyete

Hostilite

Fobik Anksiyete

Paranoid

Psikotisizm

EkMadde

Kiz

Erkek

t

p

4.16±4.81

3.57±4.24

1.016

0.311

(n=l02)

(n=l44)

6.50±5.11

5.81±4.70

1.093

0.276

(n=l02)

(n=l44)

4.00±3.61

3.38±3.48

1.349

0.179

(n=l02)

(n=l44)

6.00±4.95

6.45±6.30

0.599

0.550

(n=l02)

(n=l44)

5.82±5.56

4.55±4.78

1.913

0.057

(n=l02)

(n=l44)

5.34±5.81

5.38±4.99

0.066

0.947

(n=l02)

(n=l44)

3.35±3.53

2.48±2.88

2.110

0.036*

(n=102)

(n=l44)

5.92±4.36

5.35±4.38

1.002

0.317

(n=l02)

(n=l44)

3.47±3.57

3.59±3.53

0.275

0.783

(n=102)

(n=l44)

3.50±3.06

3.53±3.51

0.080

0.936

(n=l02)

(n=l44)

( p<0.05)
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Arastirmaya
karsilastmldiginda:

katilanlann
Kizlann

erkeklerin puan ortalamasi,

cinsiyete

gore

KSE

Alt-olcek

puam

Somatizasyon alt olcek puan ortalamasi (4 .16 ± 4. 81 ),
(3.57 ± 4.24) dur .Studens t-testi ile karsilastmldrgmda

istatiksel olarak anlamh fark tesbit edilmemi~tir.(p=0.311).
Kizlann Obsesif-Kornpulsif

Bozukluk alt olcek puan ortalamas1(6.50±5.11)

Erkeklerin puan ortalamasi (5.81 ± 4.70) student's t-testi ile karsilastmldigmda
istatiksel olarak anlamh fark tesbit edilmemi~tir.(p=0.276).
Kizlann

Kisiler

arasi duyarhhk

erkeklerin puan ortalamasi

alt olcek puan ortalamasi

(3.38 ± 3.48)student's

istatiksel olarak anlamh fark tesbit edilmemistir.

(4.00±3.61)

t-testi ile karsilastmldigmda

( p=0.179).

Kizlann depresyon alt olcek puan ortalamasi (6.00 ± 4.95) erkeklerin puan
ortalamasi

(6.45±6.30)

student's

anlamli fark tesbit edilmemistir.
Kizlann

Anksiyete

t-testi ile karsilasunldigmda

istatiksel

olarak

( p=0.550).

alt olcek puan ortalamasi

(5.82 ± 5.56) erkeklerin

ortalamasi ( 4.55 ± 4. 78) student's t-testi ile karsrlastmldigmda

aralannda

puan

istatiksel

olarak anlamh fark tesbit edilmernistir. ( p=0.057).
Kizlann hostilite alt olcek puan ortalamasi, (5.34 ± 5.81) erkeklerin puan ortalarnasi
(5.38 ± 4.99) student's

t-testi ile karsilastmldigmda

aralannda

istatiksel olarak

anlamli fark tesbit edilmedi. (p=0.947).
Kizlann fobik Anksiyete alt olcek puan ortalarnasi (3.35 ± 3.53) erkeklerin
puan ortalamasi

(2.48±2.88)

t-testi ile karsilastmldrginda

anlamh

olarak daha

dusuktur bulunmustur. (p=O.03 6).

Kizlann paranoid dusunce alt olcek puan ortalamasi (5.92 ± 4.36) erkeklerin
puan ortalamasi (5.35 ± 4.38) student's t-testi ile karsilasunldigmda,

aralannda

istatiksel olarak anlamh fark tesbit edilmemistir. ( p=0.317).

Kizlann Psikotizm alt olcek puan ortalamasi (3.47 ± 3.57) erkeklerin puan
ortalamasi (3.59 ± 3.53) student's t-testi ile karsilasunldrgmda
olarak anlamh fark tesbit edilmernistir. ( p=0.783).
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aralannda istatiksel

Kizlann ek madde alt olcek puan ortalamasi (3.50 ± 3.06) erkeklerin puan
ortalamasi (3.53 ± 3.51)student's t-testi ile karsilastmldiginda

aralannda anlamh fark

tesbit edilmedi. (p=0.936).
Arastirmaya katilanlann cinsiyete gore KSE Alt-Olcek puam student's ttest ile istatistiksel olarak karsilastmldigmda

Fobik Anksiyete puamnda anlamh bir

fark tespit edilmistir ( p=0.036*).

Tablo 220gr.23 yas oncesi ve sonrasma gore BAE,KSE BDE puan karsilasurmasi
23 yas oncesi

23 yas Sonrasi

t

p

13. 08± 10. 96

16.05±12.04

1.526

0.128

(n=209)

(n=39)

43.46±33.32

58.05±43.15

2.387

0.018*

(n=209)

(n=39)

35.47±9.87

37.97±9.80

1.451

0.148

(n=209)

(n=39)

'

BAE

KSE

BDE

(p<0.18)
Arasnrmaya katilanlann 23 yas oncesi ve 23 yas sonrasma gore BAE, KSE,
BDE, puanr karsilastmldigmda.

23 yas oncesi BAE puam 13.08±10.96 (n=209), 23

yas sonrasi BAE puam,16.05±12.04
bir fark ortaya v1kmam1$ttr,(t=l.526
43.46±33.32

(n=39)

t-test ile karsrlastmldigmda.anlamli

p=0.128).

23 yas oncesi

KSE

puam

(n=209), 23 yas sonrasi KSE puam 58.05±43.15 (n=39) t test ile

karsrlastmldigmda
oncesi BDE puam

anlamh bir fark ortaya cikmaktadir.rt=Lszo
35.47 ±9.37

(n=39) t-test ile karsilastmldigmda

p=0.018).23 yas

(n=209) 23 yas sonrasi BDE puam 37.97±9.80
anlamli bir fark tesbit edilmemistir. (t=l.451

p=0.148)
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Tablo 23 Ogr. 23 yas oncesi ve sonrasma gore KSE Alt-Olcek puan karsilastirmasi

Somatizasyon

Obsesif kompulsif bozuklluk

Kisilerarasi Duyarhhk

Depresyon

Anksiyete

Hostilite

Fobik Anksiyete

Paranoid

Psikotisizm

EkMadde

Ergenlik

Ergenlik

Oncesi

Sonrasi

3.44±3.93

5.82±6.33

(n=209)

(n=39)

5.70±4.52

8.25±6.06

(n=209)

(n=39)

3.54±3.42

4.20±4.11

(n=209)

(n=39)

6.00±5.66

7.66±6.09

(n=209)

(n=39)

4.88±4.96

6.12±5.87

(n=209)

(n=39)

5.23±5.32

6.05±5.27

(n=209)

(n=39)

2.74±3.14

3.30±3.44

(n=209)

(n=39)

5.41±4.32

6.46±4.99

(n=209)

(n=39)

3.27±3.30

4.87±4.40

(n=209)

(n=39)

3.22±3.17

4.89±3.80

(n=209)

(n=39)

t

p

3.093

0.002*

3.058

0.002*

1.069

0.286

1.666

0.097

1.397

0.164

0.880

0.380

1.009

0.314

1.373

0.171

2.615

0.009*

2.913

0.004*

(:p<0.05)
Arastirmaya kanlanlann ergenlik oncesi ve ergenlik sonrasma
olcek puam karsilastmldigmda;
ortalamas1(3.44±3.93)

23 yas oncesi

somatizasyon

23 yas sonrasi puan ortalamasmdan

testi ile karsilasnnldiklarmda

gore KSE alt

alt olcek

(5.82±6.33)student's

anlamh olarak daha dusuk bulunmustur.I p=0.002).

55

puan
t-

23 yas oncesi Obsesif Kopulsiv Bozukluk alt olcek puan ortalamasi
4.52) 23 yas

sonrasi puan (8.25± 6.06)student's

(5.70 ±

t-testi ile karsrlastmldigmda

aralannda anlamh fark tesbit edilmistir, (p=0.002)*.
23 yas oncesi Kisiler Arasi duyarhhk alt olcek puan ortalamasi.O.Sc ±3.42) 23 yas
sonrasi puan (4.20±4.11)

student's t-testi ile karsilastinldigmda

anlamli fark tesbit

edilemedi. (p=l .069)
23 yas oncesi depresyon alt olcek puan ortalamalan,(6.00±5.56)
puan ortalamasi

(7.66±639)

student's

t-testi

23 yas sonrasi

ile karsilastinldiginda

aralannda

istatiksel olarak anlamh farkhhk tesbit edilmedi.(p= 0.097).
23 yas oncesi
sonrasi

puan

Anksiyete alt olcek puan ortalamasi (4.88±4.96,)

ortalamasi

(6.12±5.87)

student's

t-testi

23 yas

ile karsilastmldigmda

aralannda anlamh fark olrnadigi tesbit edilmistir. ( p=0.164).
23 yas oncesi Hostilite alt olcek puan ortalamasi (5.23±5.32) 23 yas sonrasi
puan ortalamasi (6.05±5.27) student's t-testi ile karsilastmldrginda aralannda anlamli
fark olmadigi tesbit edilmemistir. (p=0.380).
23 yas oncesi fobik anksi yete alt olcek puan ortalamasi, ( 2. 7 4±3. 14) 23 yas
sonrasi

puan

ortalamasi

(3.30

±3.44)

student's

t-testi

ile karsilastinldigmda

aralannda anlamh fark tesbit edilrnemistir. ( p=0.314).
23 yas oncesi paranoid dusunce alt olcek puan ortalamasi, (5.41±4.32) 23

yas sonrasi puan ortalamasi (6.46±4.99)

student's

aralannda anlamh fark tesbit edilmemistir,

(p=0.171).

t-testi ile karsilasunldigmda

23 yas oncesi psikotizm alt olcek puan ortalamasi,(3.27 ±3.30) 23 yas sonrasi
puan ortalamasmdan

(4.87±4.40)

student's t-testi ile karsilastmldigmda

anlamh

olarak daha dusuk oldugu tesbit edilmistir. (p=0.009)*.
23 yas oncesi ek madde alt-olcek puan ortalamasi (3 .22±3 .17) 23 yas sonrasi
puan ortalamasmdan

(4.89±3.80) student's

olarak daha dusuk bulunmustur.

(p=0.004)*.
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t-testi ile karsilastmldigmda anlamli

Tablo 24 Ogr lise bitirme puanma Gore BAE, KSE ve BDE puan karsilasnrmasi
7' nin
BAE

KSE

BDE

-0 stu

7'nin Alti

t

p

13.48±10.60

12.68±11.45

0.534

0.594

(n=128)

(n=92)

42.19±30.44

46.63±38.94

0.947

0.345

(n=128)

(n=92)

34.82±8.90

36.01±10.31

0.909

0.364

(n=128)

(n=92)

BAE puan ortalamasi acismdan

lise bitirme puam 7'nin ustunde olan grup

(13.48±10.60), kise bitirme puam 7'nin altmda olan grup (12.68±11.45) ile student's
t-testi ile karsilastmldigmda

istatiksel

olarak anlamh

fark tesbit edilmemistir.

(p=0.594).
KSE puan ortalamasi acismdan, Lise bitirme puam 7'nin ustunde olan grup
( 42.19±30.44), lise bitirme puam 7'nin altmda olan grup (46.63±38.94) ile student's
t-testi

ile

karsilasnrldigmda

istatiksel

olarak:

anlamh

fark

tesbit

edilmemi~tir.(p=0.345).
BDE puan ortalamasi acismdan Lise bitirme puam 7'nin ustunde olan grup
(34.82±8.90) lise bitirme puam 7'nin altmda olan grup (36.01 ±10.3 l)ile
t-testi ile karsilasnnldrgmda

anlamh fark tesbit edilrnemistir

(p=0.364).

Tablo 25 Ogr lise bitirme puamnm KSE Alt-Olcek puan karsilasnrmasi
7'nin -Ostii

7'nin Alti

t

p

3.27±3.60

3.86±5.01

1.026

0.306

(n=l28)

(n=92)

5.78±4.58

5.88±4.81

0.143

0.887

(n=l28)

(n=92)

Kisilerarasi

3.39±3.24

3.72±3.57

0.713

0.477

Duyarlihk

(n=128)

(n=92)

Depresyon

5.77±4.73

6.66±6.97

1.127

0.261

(n=l28)

(n=92)

Somatizasyon

0KB
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student's

Anksiyete

Hostilite

Fobik Anksiyete

Paranoid

Psikotisizm

EkMadde

5.10±4.84

4.52±5.10

(n=l28)

(n=92)

5.00±5.60

5.67±5.20

(n=l28)

(n=92)

2.66±2.79

2.75±3.41

(n=l28)

(n=92)

5.43±4.33

5.59±4.44

(n=l28)

(n=92)

3.27±3.00

3.47±3.93

(n=l28)

(n=92)

2.98±2.89

3.83±3.61

(n=l28)

(n=92)

0.868

0.386

0.907

0.366

0.205

0.838

0.268

0.789

0.438

0.662

1.941

0.054

Arastirmaya katilanlann Lise bitirme puanlan ile KSE Alt-olcek puanlan
karsilastmldigmda

ortalamasi

; Lise bitirme puam 7'nin ustu olanlarda

(3.27±3.60)

somatizasyon puan

Lise bitirme notu 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi

(3.86±5.01) aralannda anlamh farkhhk tesbit edilmemistir.tp=ujzo).
Lise bitirma puam, 7'nin ustu olanlarda obsesif kompulsiv bozukluk puan
ortalamasi

(5.78±4.58), Lise bitirme puam 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi

(5.88±4.81) aralarmda anlamh farklilik tesbit edilmedi.(p=0.887).
Lise bitirme puam 7 'nin ustu olanlarda kisiler arasi duyarhhk puan
ortalamasi (3.398±3.24) Lise bitirme puam 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi,
(3.72±3.57) aralannda anlamh farkhhk yoktur. (p=0.477).
Lise bitirme puani 7 'nin ustu olanlarda depresyon puan ortalamasi ( 5. 77
±4.73) Lise

puam 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi (6.66±6.97)

aralannda

anlamh fark tesbit edilmedi (p=o.261).
Lise bitirme puam 7' nin ustu

olanlarda ank.siyete puan ortalamasi

(5.10±4.84) 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi ( 4.52±5.10) aralannda anlamli fark
tesbit edilmedi (p=0.386).
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Lise bitirme puam 7'nin ustu olanlarda hostilite bozuklugu

puan ortalamasi

(5.00±5.60) 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi (5.67±5.20) aralannda anlamli fark
tesbit edilmedi (p=0.366).
Lise bitirme puani 7'nin ustu olanlarda fobik anksiyete puan ortalamasi
(2.66±2.79) ( 7'nin aln olanlarda

puan ortalamasi

(2.75 ±3.41) aralannda anlamli

farkhlik tesbit edilmedi. (p=0.838).
Lise bitirme puam 7' nin ustu olanlarda paranoid dusunce puan ortalamasi,
(5.43±4.33)

7'nin alti olanlarda puan ortalamasi (5.59±4.44)

aralannda

anlamli

farkhhk tesbit edilmedi. (p=0.789).
Lise

bitirme

puaru

7'nin

ustu olanlarda

(3.27±3.00) 7'nin alti olanlarda puan ortalamasi

psikotizm

(3.47 ±3.93)

puan

ortalamasi

aralannda anlamlt

farkhlik tesbit edilmedi. ( p=0.662).
Lise
(2.98±2.89)

bitirme

puam

7'nin

ustu

olanlarda

7'nin alti olanlarda puan ortalamasi,

ek madde
(3.83±3.61)

puan

ortalamasi

aralannda

anlamli

farkllik tesbit edilmedi (p=0.054).
Arastirmaya katilanlann
puanlan

Lise bitirme puanlanna

t testi ile Istatiksel olarak karsrlastirldrgmda

gore,

KSE

Alt -olyek

anlamli bir sonuc tespit

edilmemistir.

Tablo 26 Ogr. aileden ilk aynlmaya gore BAE,KSE ve BDE puan karsilasurmasi

BAE

J

KSE

BDE

Evet

Hay1r

Ailemle Y asiyorum

f

p

16.88±11.93

14.66±11.95

10.50±9.32

8.620

0.000**

(n=84)

(n=53)

(n=ll l)

60.67±36.94

50.00±38.48

32.45±26.82

17.872

0.000**

(n=84)

(n=53)

(n=l 11)

37.97±10.08

34.03±9.65

35.15±9.64

3.165

0.044*

(n=84)

(n=53)

(n=l 11)

(p<0.05)
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Ailesinden ilk defa aynlan ogrencilerin BAE puan ortalamasi (16.88±11.93),
Ailesinden daha oncede ayn yasamis grup (14.66±11.95)
yasayan

grubun

karsilastmldrgmda

(10.50±9.32)

puanlan

ve

ile Oneway

halen

ANOVA

ailesi ile

yonterni

istatiksel olarak anlamh fark tesbit edilmistir. (p=0.000).

Tukey ile yapilan ileri analizde farkm,ailesinden ilk defa aynlanlar

ile

**
ile hala

ailesi ile yasayanlar arasmda oldugu ortaya 91km1~t1r.(p=O.OOO)**
Ailesinden ilk defa aynlan ogrencilerin KSE puan ortalamasi ( 60.67±36.94)
ailesinden daha oncede ayn yasarrus grup (50.00±38.48)
grubun

(32.45±26.82)

ve hala ailesiyle yasayan

puanlan Oneway ANOV A yontemi ile karsilastmldigmda

istatiksel olarak anlamh fark tesbit edilmistir.

(p=0.000). **

Tukey ile yapilan ileri analizde farkm, ailesinden ilk defa aynlanlar

ve hala

ailesiyle yasayanlar arasmda (p=0.000),ve ailesindan daha oncede ayn olup su anda
ayn

yasayanlar

ile hala

ailesi

ile yasayanlar

arasmda

oldugu

saptanrmstir.

(p=0.000). **
Ailesinden ilk defa aynlan ogrencilerin BDE puan ortalamasi (37.97±10.08)
ailesinden daha oncede ayn yasamis grup (34.03±9.65) ve hala ailesiyle yasayan
gurubun (3 5 .15±9. 64) puanlan

Oneway ANOV A yontemi ile karsilastinldigmda

istatiksel olarak anlamh farhhk tesbit edilmistir. (p=0.044). *
Tukey ile yapilan ileri analizde farkm,ailesinden ilk kez aynlanlar ile daha
once aynlnus olanlar arasmda oldugu saptanmi~trr.(p=0.044). *

Tablo 27 Ogr.aileden ilk aynlmaya gore KSE Alt-Olcek puan karsilastmlmasi
Evet

Hayir

AilemleYasiyorum

f

p

4.91±4.53

4.83±5.41

2.51±3.51

9.913

0.000**

(n=84)

(n=53)

(n=l l 1)

8.30±4.91

6.60±5.18

4.19±3.84

20.067

0.000**

(n=84)

(n=53)

(n=l 11)

Kisilerarasi

4.79±3.82

4.11±3.77

2.55±2.83

10.973

0.000**

Duyarhhk

(n=84)

(n=53)

(n=l 11)

Somatizasyon

0KB
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Depresyon

Anksiyete

Hostilite

Fobik Anksiyete

Paranoid

Psikotisizm

EkMadde

8.22±5.31

6.43±5.32

4.693±5.85

(n=84)

(n=53)

(n=lll)

7.19±5.77

4.92±5.29

3.54±3.86

(n=84)

(n=53)

(n=ll l)

6.02±4.56

6.28±7.77

4.42±4.19

(n=84)

(n=53)

(n=lll)

3.91±3.48

2.83±3.21

2.01±2.68

(n=84)

(n=53)

(n=ll l)

7.23±4.57

5.75±4.62

4.24±3.61

(n=84)

(n=53)

(n=lll)

5.11±3.99

4.00±3.69

2.09±2.33

(n=84)

(n=53)

(n=ll l)

4.48±3.63

4.20±3.39

2.39±2.69

(n=84)

(n=53)

(n=ll l)

9,671

0.000**

13.278

0.000**

3.231

0.000**

9.024

0.000**

12.306 0.000**

20.957

0.000**

11.951

0.000**

( p<0.05)
Arastirmaya katilanlann aileden aynlma durumlarma gore
puanlan karsilastmldigmda

KSE Alt-olcek

Aileden ilk defa aynlanlann somatizasyon alt olcek puan

ortalamasi,(4.91±4.53),ailesinden

daha

onceden

aynlanlarm

puan

ortalamasi

(4.83±5.41), hala ailesiyle yasayanlann puan ortalamasi, (2.51±3.51) students t-testi
ile

karsilastinldigmda

istatiksel

olarak ileri derecede

anlamh

farkhhk

tesbit

Obsesif kompulsif bozukluk alt olcek

puan

edilmistir. p=0.000). **
Aileden ilk defa aynlanlann

ortalamasi, (8.30±4.91) daha onceden ailesinden aynlan gurubun puan ortalamasi,
(6.60±5.18) hala ailesiyle yasayan grubun

puan ortalamasi

ileri derecede anlamh farkhhk tesbit edilmistir.
Alesinden
(4.79±3.82),

ilk

defa

(4.19±3.84) arasmda

(p=0.000)**

aynlanlarn kisiler arasi

duyarhlik

puan

ortalamast

daha onceden ailesinden aynlan gurubun puan Ortalamasi (4.11±3.77),

hala ailesiyle yasayan gurubun

puan ortalamasi (2.55 ±2.83)

derecede anlamli fark tesbit edilmistir. (p=0.000).**
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aralarmda ileri

Ailesinden ilk defa aynlanlarm debreyon
aynlanlann

(6.43±5.32)

hala

(8.22±5.31) ailesinden daha oncedende

ailesiyle

yasayan

gurubun

puan

ortalamasi

( 4. 693±5. 85) aralannda ileri derecede anlamh farkhhk tesbit edildi. (p=O. 000)* *
Ailesinden ilk defa aynlanlann

anksiyete puan ortalamasi (7.19±5. 77) daha

onceden ailesinden aynlan grubun puan ortalamasi
yasayan gurubun puan ortalamasi

(4.92±5.29),

hala ailesiyle

(3.54±3.86) student's t testi ile karsilastmldigmda

istatiksel olarak anlamh farkhhk tesbit edildi. (p=0.000). **
Ailesinden

ilk defa aynlanlann

fobik anksiyete

puan ortalamasi

(3.91±3.48)

ailesinden daha onceden aynlan gurubun puan ortalamasi (2.83±3.21), hala ailesiyle
yasayan grubun not ortalamasi,

(2.01±2.68)

aralannda

ileri derecede anlarnli

farkhhk tesbit edildi. (p=0.000). **
Ailesinden

ilk

defa

aynlanlarm

paranoid

dusunce

puan

ortalamast

(7.23±4.57) daha onceden ailesinden aynlan guruplann puan ortalamasr.t.S.Zf ±4.62)
hala ailesiyle yasayan grubun puan ortalamasi, (4.24±3.61), aralarmda ileri derecede
anlamh farklihk tesbit edilmistir. ( p=0.000). **
Ailesinden ilk defa aynlanlann
onceden ailesinden

aynlan

psikotizm puan ortalamasi (5.11±3.99),daha

grubun puan ortalamasi,

yasayan gurubun puan ortalamasi, (2.09±2.33)

(4.00±3.69),

hala ailesiyle

aralarmda ileri derecede anlarnh

farkhhk tesbit edilrnistir. p=0.000). **
Ailesinden

ilk defa aynlanlarm

onceden ailesinden

aynlan

ek madde puan ortalamasi,

grubun

(4.48±3.63)

puan ortalamasi,(4.20±3.39)

yasayan grubun puan ortalamasi, (2.39±2.69)

aralarmda

daha

hala ailesiyle

ileri derecede

anlamh

farkhhk tesbit edildi. ( p=0.000). **
Arastirmaya katilanlann aileden aynlma durumlarma gore
puanlan

Anova

(p=0.000)**,0KB,

testi

ile istatiksel

(p=0.000)**

olarak

Kisisel

karsilasnnldtgmda.Somatizasyon

duyarhhk

(p=0.000), ** Anksiyete Bozuklugu (p=0:000)**,Hostilite

(p=

0.000),

Depresyon

(p=0.041)*, (p= 0.000)**,

Ek madde ( p=0.000)** puanlarmda anlamh farkhhk tesbit edilmistir,
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KSE-Alt olcek

Tukey ile yapilan ileri istatiksel analiz sonucunda KSE alt puanlarda gruplar arasmda
tesbit edilen anlamh farkhliklann

aileden ilk defa aynlanlar ile

hala ailesiyle yasayanlar

arasmda oldugu tesbit edilmistir (p<0.05).Sadece anksiyete alt puanmda aileden ilk kez

aynlanlar ve aile ile yasayanlar arasmda (p=0.000) ve aileden ilk defa aynlanlar ile aileden
daha once aynlmis olup, ayn yasayanlar arasmda da anlamli fark tesbit edilmistir. (p=0.024). *
Tablo 28 bgr.boliimiinii isteyerek secip secmemeye

gore BAE, KSE ve

BOE

puan

karstlastirmasi
I

BAE
I

KSE
I

BOE

I

isteyerek Secen

istemeyerek Secen

13.32±10.95

17.88±14.40

(n=225)

(n=17)

44.36±34.82

65.35±41.59

(n=225)

(n=17)

35.40±9.93

40.58±8.32

(n=225)

(n=17)

t

p

-1.615

0.108

-2.363

0.019*

-2.095

0.037*

(p<0.05)
Arastirmaya katilanlann
BOE puanlan karsilastmldigmda,

bolumunu isteyerek secip secmemeye gore BAE, KSE ve
Bolumlerini isteyerek secen ogrencilerin BAE puanlan

13.32±10.95 (n=225)tir, bolumunu istemeyerek secenlerin 17.88±14.40 (n=l 7)t1r.( t= -1.615
p= 0.108). Bolumunu isteyerek secen ogrencilerin KSE puanlan.44.36± 34.82 (n=225) dir,
Bolumunu istemeyerek secenlerin 65.35 ±41.59 (n=l 7)dur. (t=-2.363 p=0.0191). Bolumunu

isteyerek secen ogrencilerin BOE puanlan 35.40±9.93 (n=225)dur, bolumunu istemeyerek
secenlerin 40.58 ±8.32 (n=l 7)dir. (t=-2.095 p=0.037).

Bolumunu secme durumuna gore elde edilen BAE, KSE Vve BOE puanlan, t testi ile
karsilastmldigmda,

KSE (p=0.019)*, BOE (p=0.037)* puanlannda anlamh farkhhk tesbit

edilmistir.
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Tablo

29 Ogr.bolumunu

isteyerek

secip

secmerneye

gore

KSE

Alt-olcek

puan

karsilasnrmasi
I

isteyerek Secen

isteyerek Secmeyen

t

3.59±4.21

6.52±6.85

-2.632

0.009*

(n=225)

(n=l 7)

5.85±4.74

9.17±5.95

-2.729

0.007*

(n=225)

(n=l 7)

Ki sil erarasi

3.58±3.53

4.23±3.83

-0.725

0.469

Duyarhhk

(n=225)

(n=l 7)

Depresyori

6.02±5.74

9.17±5.90

-2.174

0.031 *

(n=225)

(n=17)

4.92±5.04

7.52±6.35

-2.016

0.045*

(n=225)

(n=l7)

5.19±5.29

8.23±5.34

-2.283

0.023*

(n=225)

(n=l 7)

Fobik

2.76±3.17

4.05±3.50

-1.607

0.109

Anksiyete

(n=225)

(n=17)

Paranoid

5.43±4.34

7.76±4.19

-2.139

0.033*

(n=225)

(n=l 7)

3.39±3.47

5.47±4.30

-2.337

0.020*

(n=225)

(n=17)

3.47±3.41

3.94±2.41

-0.551

0.582

(n=225)

(n=l 7)

Sornatizasyon
I

0KB
I

I

Anksiyete

•
Hostilite
I

1

Psikotisizm

EkMadde

p

(P< 0.05)
Arastirrnaya
puanlan

katilanlarm

karsilastmldigmda,

Bolumlerini

secme durumlanna

gore KSE-Alt olcek

Bolumunu isteyerek secen ogrencilerin somatizasyon alt olcek

puan ortalamasi, 3.59±4.21 (n=225)dir, istemeyerek secen grubun puan ortalamasi, 6.52±6.85
(p=0.009)*.
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Bolumunu isteyerek secen ogrencilerin Obsesif Kompulsiv bozukluk puan ortalamasi
5.85 ±4.74 (n=225)diir, bolumunu istemeyerek

secen grubun puan ortalamasi 9.17±5.95

(n=l 7)dir: (p=0.007)*.

Bolumunu isteyerek secen ogrncilerin Kisisel Duyarhhk puan ortalamasi, 3.58±3.53dir
bolumunu istemeyerek secen gurubun puan ortalamasi 4.23±3.83 tur, (p=0.469).
Bolurnunu isteyerek secen ogrencilerin

depresyon puan ortalamasi 6.02±5.74'tiir

bolumunu istemeyerek secen gurubun puan ortalamasi 9. l 7±5.90'd1r. (p=0.031)*.
Bolumunu isteyerek secen cgrencilerin Anksiyete puan ortalamasi
boiumunu istemeyerek secen gurubun puan ortalamasi 7.52±6.55'dir.

4.92 ±5.04 dur,

(p=0.045 )*.

Bolumunu isteyerek secen ogrencilerde hostilite bozuklugu puan dagihmi, 5.19±5.29,
bolumunu istemeyerek secen grubun puan dagihrm, 8.23 ±5.34 (p=0.023)*.
Bolumunu

isteyerek secen ogrencilerde

fobik anksiyete bozuklugu puan dagrhmi

2.76±3.17, bolumunu istemeyerek secen grubun puan dagrhmi 4.05 ±3.50'd1r. (p=0.109).
Bolumunu

isteyerek secen ogrencilerin

paranoid dusunce puan dagrhmi

5.43±4.34

bolumunu istemeyerek secen grubun puan dagrhmi 7. 76±4.19' dir. (p=0.033).
Bolumunu isteyerek secen ogrencilerin psikotizm puan dagilrmi, 3.39±3.47, bolumunu
istemeyerek secen grubun puan dagihrm, 5.47±4.30'dur. (p=0.020). *
Bolumunu isteyerek secen ogrencilerin ek madde puan dagihmi 3.47±3.41, bolumunu
istemeyerek secen grubun puan dagihmi, 3.94±2.41 'dir. ( p=0.582).
Arastirrnaya
puanlannm

bolumlerini

t testi ile yapilan

p=0.009)*, 0KB
bozuklugu

katilanlann

( t=-2.729

( t=-2.016

dusunceler ( t=-2139

istatiksel

p=0.007)*,

p=0.045)*,

secme

durumlarma

gore

KSE-Alt

kar~1la~t1rmasmda,somatizasyon
depresyon ( t=-2.174

Hostilite

bozuklugu

p=0.033)*, psikotizm ( t=-2.337

edilmistir.
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( t=-2.283
p=0.020)*

p=0.031)*,

olcek

( t=-2.632
anksiyete

p=0.023)*,paranoid
anlamh farkhhk

tesbit

Tablo 30 Ogr.kaldiklan yerlere gore BAE, KSE ve BDE puan karsilasnrrnasi

Evde
Arkadaslarla

I

i
BAE
I

KSE
I

BDE
I

Ailemle

Yurtta

10.87±9.94

15.71±12.13

15.93±11.20

(n=120)

(n=52)

(n=60)

13.69±27.05

56.01±37.62

58.30±38.58

(n=l20)

(n=52)

(n=60)

34.30±9.33

35.71±8.98

37.51±9.84

(n=l20)

(n=52)

(n=60)

f

veya Yalruz

p

6.112

0.003*

14.950

0.000**

2.359

0.097

(p<0.05)
Arastirmaya katilan universite ogrencilerinin KKTC'de kaldiklan yerlere gore BAE,
KSE,BDE puan karsilastirmalannda, anne veya babayla kalanlann BAE puan ortalamasi,
10.87 ±9.94 yurtta kalanlann puan ortalamasi, 15.71±12.13, evde arkadaslarla veya yanliz
kalanlann puan ortalamasi, 15.93±11.20'dir. (p=0.003)*.
Tukey ile yapilan ileri arastirmada, aileden ilk aynlanlann puam, daha once ailedert

aynlanlann puamndan anlamh derecede dusuk bulunmu~tur.(p=0.020)*, aileden ilk defa
aynlanlar

puam,

aileleri

ile

yasayanlann

puanmdan

anlamh

derecede

dusuk

bulunmu~tur.(p=0.009)*,daha once aileden aynlanlann puam ile halen aile yasayanlann
puanlan arasmda anlamh fork bulunamami~tlf.(p=0.994).*
Anne ve-veya babayla kalanlarm KSE puanlan,33.69±27.05(n=120)dir, yurtta kalanlar
56.01±37.62(n=52)dir, evde arkadaslarla

veya

yanhz

kalanlar,58.30±38.58(n=60)dlf.

(p=0:000). **
Tukey ile yapilan ileri arastirmada Aileden ilk aynlanlann puam aileden daha once
aynlanlann puannmdan anlamh derecede dusuk bulunmu~tur.(p=0.000)**,
Aileden ilk defa aynlanlann puam, halen aile ile yasayanlann puamndan anlamh
derecede dusuk bulunmu~tur.(p=0.000)**, Aileden daha once aynlanlann puam ile, halen aile
ile yasayanlann puanlan arasmda ise anlamli fork tesbit edilememi~tir.(p=0.929).
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Anne ve-veye

babayla

kalanlann

BDE puam,34.30±9.33

(n=120)diir,

yurtta

kalanlann 35.71±8.98 (n=52)dir,evde arkadasla veya yanhz kalanlann 37.51±9.84 (n=60) tur.
( f =2.359 p=0.097).Aralannda

anlamh fark tesbit edilememistir.

Tablo 31 Ogr.kaldiklan yerlere gor KSE Alt-Olcek puan karsilastrrmasi
Ailemle

Yurtta

Evde
Arkadaslarla
veya Yalmz

Somatizasyon

2.67±3.46

4.46±4.51

5.16±4.86

(n=l20)

(n=52)

(n=60)

4.31±3.95

7.61±4.56

7.80±5.30

(n=120)

(n=52)

(n=60)

Kisilerarasi

2.75±2.80

4.55±3.66

4.51±3.85

Duyarhhk

(n=120)

(n=52)

(n=60)

Depresyon

4.61±5.70

7.53±5.47

8.23±5.30

(n=120)

(n=52)

(n=60)

3.63±3.92

6.67±5.92

6.35±5.52

(n=l20)

(n=52)

(n=60)

4.87±5.62

6.09±5.28

5.48±4.60

(n=120)

(n=52)

(n=60)

Fobik

2.08±2.69

3.48±3.55

3.70±3.41

Anksiyete

(n=120)

(n=52)

(n=60)

Paranoid

4.44±3.70

6.88±4.84

6.48±4.73

(n=120)

(n=52)

(n=60)

2.14±2.38

4.53±

5.05±3.77

(n=120)

(n=52)

(n=60)

2.49±2.68

3.90±3.42

4.76±3.70

(n=120)

(n=52)

(n=60)

I

0KB
I

I

Anksiyete
I

Hostilite
I

I

Psikotisizm
I

EkMadde

I
(p<0.05)
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f

p

8.448

0.000**

16.750

0.000**

8.475

0.000**

10.407

0.000**

10.120

0.000**

1.008

0.367

6.986

0.000**

8.042

0.000**

20.968

0.000**

11.316

0.000**

Arastirrnaya
karsilastirmalarmda

kanlanlann

kaldiklan

yerlere

gore

KSE-Alt

olcek

puan

; Anne ve-veye babayla kalanlar somatizasyon puan ortalamasi 2.67±3.46

(n=120)dtr, yurtta kalan gurubun puan ortalamasi, 4.46±4.51 (n=52) dir,evde arkadasla veya

yanhz kalanlann puan ortalamasi,

5.16±4.86 (n=60), arasmda ileri derecede

anlamh

derecede fark tesbit edilmistir. ( f=8.448 p=0.000). **
Anne ve-veyea babayla kalanlar ogrencilerin Obsesif Kompulsiv Bozukluk puan
ortalamasi, 4.31±3.95 (n=120), yurtta kalan grubun puan ortalamasi 7.61±4.56 (n=60), evde
arkadasla veya yanhz kalanlann puan ortalamasi 7.80±5.30 (n=60)arasmda ileri derecede

anlamh fark tesbit edilmistir.I f=16750 p=0.000)**.
Anne ve-veya babayla kalan ogrencilerin kisisel duyarhhk puan ortalamasi 2.75± 2.80
(n=120),yurtta kalan grubun puan ortalamasi, 4.55±3.66 (n=52), evde arkadasla veya yanhz
kalan grubun puan ortalamasi, 4.51±3.85 (n=60) arasmda ileri derecede anlamh farkhhk
tesbit edilmistir. ( f=8.475 p=0.000)**.
Anne ve-veye babayla kalan ogrencilerin depresyon puan ortalamasi, 4.61±5.70 (n=52),
yurtta kalan gurubun depresyon puan ortalamasi, 7.53±5.47 (n=52), evde arkadasla veya
yanhz kalan grubun puan ortalamasi 8.23±5.30 (n=60) arasmda ileri derecede anlamh farkhhk
tesbit edilmistir. ( f=l0.407 p=0.000).**
Anne ve-veya babayla kalan cgrencilerin

Anksiyete Bozuklugu puan ortalamasi,

3.63±3.92 (n=120), yurtta kalan grubun puan ortalamasi, 6.67±5.92 (n=52), evde arkadasla
veya yanhz kalan grubun puan ortalamasi, 6.35 ±5.52 (n=60) arasmda ileri derecede anlamli
farkhhk bulunmustur. ( f=l0.120 P=0.000)**.
Anne ve-veya babayla kalan ogrencilerin

Hostilite Bozuklugu puan ortalamasi

4.87±5.62 (n=120), yurtta kalan grubum,n puan ortalamasi, 6.09±5.28 (n=52), evde arkladasla
veya yanhz kalan grubun puan ortalamasi, 5.48 ±4.60 (n=60)Aralannda anlamh fark tesbit
edilememistir. .( f=l.008 p=0.367).

Anne ve-veya babayla kalan ogrencilerin fobik Anksiyete puan ortalamasi, 2.08±2.69
(n=120), yurtta kalan grubun puan ortalamasi,

3.48±3.55 (n=52), evde yanliz veya

arkadaslarla kalan grubun puan ortalamasi, 3. 70 ±3 .41 (n=60) aralannda anlamh fark tesbit
edilmistir, ( f=6.986 p=0.001)*.
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Anne ve-veya babayla kalan ogrencilerin Paranoid dusunce puan ortalarnasi,2.14±2.38
(n=l20),yurtta

kalan grubun puan ortalamasi, 6.88± 4.84 (n=52), evde arkadasla veya yanhz

kalan grubun puan ortalamasi,

6.48 ±4.73 (n=60)

aralannda ileri derecede anlarnh fark

tesbit edilmistir.r f= 8.042 p=0.000). **
Anne ve-veya babayla kalan ogrencilerin

Psikotizrn

puan ortalamasi,

2.14±2.38

(n=l'.20), yurtta kalan grubun puan ortalamasi, 4.53±3.90 (n=52), evde arkadasla veya yanhz
kalan grubun puan ortalamasi, 5.05±3.77 (n=60) arasmda ileri dercede anlamh farkhhk tesbit
edilmistir. (f=20.968 p=0.000). **
Anne ve-veya babayla kalan ogrencilerin
(n=l20),yurtta

Ek Madde puan ortalamasi,

2.49±2.68

kalan grubun puan ortalamasi, 3.90±3.42 (n=52), evde arkadasla veya yanhz

kalan grubun puan ortalamasi, 4.76 ±3.70 (n=:=60) arasmda ieri dercede anlarnh farkhhk tesbit
edilmistir. ( f=l l.316 p=0.000). **
Arastirmaya

katilanlann

KSE Alt-olcek puanlan

karsilastmldigmda.Somatizasyon,

(f=8.448

p=OOO),OKB

duyarhhk, (f=8.475 p=0.000),Depresyon(f=l0.407
p=0.000),

Fobik

anksiyete

p=0.000)**,Psikotizrn

(

f=6.986

Anova
(f=l6.750

p=0.000),Anksiyete
p=0.001,Paranoid

ile istatiksel olarak
p=n.oooj.Kisisel
bozuklugu

dusunce

(f=20.968 p=0.000)** Ek rnaddeler, (f=l 1.316 p=0.000)**

(10.120
(f=8.042
anlamli

farkhhk tesbit edilmistir.
Tukey ile

yapilan ileri istatiksel analiz sonucunda, tesbit edilen anlarnh farkhligin

Ogrencilerin KSE Alt-oli;ek puanlan,

kaldrklan yere gore karsilasnrldtgrnda,

ogrencilerin, yurtta kalanlara ve evde arkadaslanyla

kalanlara gore KSE alt olcek puanlan

anlarnh olarak dusuk bulunmustur. (p<O. 05), Yurtta kalanlar
anlarnh bir fark tasbit edilememistir.
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aile ile kalan

ve evde kalanlar arasmda

ise

Tablo 32 Ogr. kaldiklan yerden memnuniyet

derecesine gore BAE, KSE ve BDE puan

karsilastirmasi

I

I
BAE

'
KSE
I

BDE

I

Hiy Memnun

Problem Var Ama

<;ok

Degilim

Memnunum

Memnunum

20.38±14.53

15.91±11.37

10.21±9.24

(n=21)

(n=106)

(n=l 18)

67.61±46.08

55.68±35.88

32.16±27.04

(n=21)

(n=106)

(n=l 18)

40.80±13.56

37.19±8.77

33.72±9.49

(n=21)

(n=106)

(n=l 18)

f

p

12.569

0.000**

19.418

0.000**

6.729

0.000**

(p< 0.05)
Kaldiklan yerden memnunuyet derecelerine gore yapilan
karsilasnrmalannda,
(n=21),

Problem

BAE, KSE ve BDE puan

Hie memnun degilim diyen ogrencilerin BAE

puanlan, 20.38±14.53

var ama memnunum diyenlerin 15.91±11.37 (n=106), cok memnunum

diyenlerin 10.21±9.24 (n=118)dilr. Kaldiklan yerden memnunuiyet derecelerine gore KSE
puanlan,

hie memnun degilim diyenlerin, 67.61±46.08 (n=21), problem var ama memnunum

diyenler,

55.68±35.88

Kaldiklan

(n=106),

yerden memnunuyetlik

cok memnunum
derecelerine

diyenlerin,

gore

32.16±27.04

BDE puanlan.hic

memnun degilim

diyenler, 40.80±13.56 (n=21), problem var ama memnunum diyenler,37.19±8.77
cok memnunum diyenlerin, 33.72±9.49 (n=118)dur
istatiksel olarak karsrlastmldigmda

Eide edilen puanlar,

(n=l206),

Anova testi ile

anlamh farkhhklar elde edilmistir. ** (0.000)

Tukey ile yapilan ileri istatiksel analiz sonucu BAE,KSE,BDE
farkm,

(n=118)dilr.

puanlan arasmdaki

ailesinden ilk defa aynlanlar ile ailesinden daha once aynlmis olup ayn yasayanlar

arasmda olmadigi, aileden ilk defa aynlanlar ile ailesiyle yasayanlar ve daha once ailesinden
aynlrms olup ayn yasayanlar ile ailesiyle ayn yasayanlar arasmda oldugu tesbit edilmistir.
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Tablo 33 ogr. kaldiklan yerden memnuniyet derecesine gore

KSE Alt-Olcek puan

karsrlastirmasi
Hi9

I

Memnun

Problem Var Arna Cok

Degilim

Memnunum

Memnunum

6.76±4.96

4.83±4.95

2.42±3.38

(n=21)

(n=l06)

(n=118)

Obsesif kopusiv

8.52±5.87

7.83±4.88

4.10±3.86

bozuk

(n=21)

(n=l06)

(n=118)

Kisilerarasi

5.52±4.42

4.52±3.63

2.56±2.93

Duyarhhk

(n=21)

(n=106)

(n=l 18)

Depresyon

9.42±7.22

7.60±4.71

4.42±5.80

(n=21)

(n=l06)

(n=l 18)

6.71±5.56

6.57±5.52

3.38±4.09

(n=21)

(n=l06)

(n=l 18)

6.57±5.58

5.56±4.86

4.77±5.57

(n=21)

(n=l06)

(n=l 18)

Fobik

3.76±3.31

3.74±3.66

1.82±2.35

Anksiyete

(n=21)

(n=l06)

(n=118)

Paranoid

7.76±5.80

6.78±4.52

4.02±3.36

(n=21)

(n=106)

(n=118)

5.95±5.03

4.35±3.54

2.25±2.62

(n=21)

(n=l06)

(n=ll8)

5.28±4.93

4.39±3.28

2.36±2.63

(n=21)

(n=l06)

(n=ll8)

Somatizasyon

Anksiyete
I

Hostilite
I
I

I

Psikotisizm

EkMadde

I

f
14.260

p
0.000**

22.331

0.000**

12.740

0.000**

13.220

0.000**

13.241

0.000**

1.313

0.271

12.046

0.000**

15.710

0.000**

17.788

0.000**

15.157

0.000**

(p<0.05)

Ogrencilerin kaldiklan yerden memnuniyetlik derecelerine gore KSE alt-olcek puan
karsilastirrnalar: Kaldiklan yerden hie memnun degilim

diyen ogrencilerin somatizasyon

puam, 6.76±4.96 (n=21), problem var ama menunum diyenlerin puam 4.83±4.95 (n=106),

cok memnunum diyenlerin puam, 2.42±3.28 (n=120)dir. (f=14.260 p=0.000)**
Kaldiklan yerden hie memnun degilim di yen cgrencilerin obsesif kompulsiv bozukluk
puam, 5.82±5.87 (n=21), Problem var ama memnunum diyenlerin puam, 7.83±4.83 (n=106),
cok memnunum diyenlerin puam, 4.10±3.86 (n=l l Sjdtr. (f=22.331 p=0.000)**
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Kaldiklan yerden hie memnun degilim diyen ogrencilerin kisilerarasi duyarhlik puam,
5.52±4.42 (n=21), problem var ama memnunum diyenlerin puam, 4.52±3.62 (n=106), eek
memnunum diyenlerin puam,2.56±2.93 (n=l 18)dur.(f=12.740 p=0.000)**
Kaldiklan yerden hie memnun degilim diyenlerin depresyon puan,9.42±7.22

(n=21),

problem var ama memnunum diyenlerin puam, 7.60±4.71(n=106), cok memnunum diyenlerin
puam, 4.42±5.80 (n=l 18)dir (f=13.22 p=0.000)**
Kaldiklan

yerden

hie

puam,6.71±5.56(n=21),problem

mernnun

var ama

degilim

diyenlerin

memnunumdiyenler,

6.57±5.52

anksiyete
(n=106),

cok

memnunum diyenler, 3.38±4.09 (n=l 18)dur (f=12.04 p=0.000)**
Kaldiklan yerden hie memnun degilim diyenlerin hostilite puam, 6.57±5.58 (n=21),
problem

var ama memnunum

diyenler,

5.56±4.86(n=106),

cok memnunum

diyenler,

4.77±5.57(n=l 16)dir (f=l.31 p=0.271).
Kaldiklan

yerden

hie

memnun

degilirn

3.76±3.3 l(n=21), problem var ama memnunum

diyenlerin

fobik

anksiyete

puam

diyenlerin puam, 3.74±3.66 (n=l Ooj.cok

memnunum diyenlerin puam, 1.82±2.35(n=l 16)dir (f=12.04 p=0.000)**.
Kaldiklan yerden hie memnun degilirn diyenlerin paranoid dusunce puam, 7.76±5.80 (n=21),
problem

var ama memnunum

diyenlerin

puam, 6.78±4.52

(n=106),

cok memnunum

diyenlerin puam, 4.02±3.36(n=l 18)d1r (f=15.71 p=0.000)**.
Kaldiklan yerden hie memnun degilim diyenlerin

psikotizm puam,5.95±5.03 (n=21),

problem var ama memnunum diyenlerin puam,4.35±3.54 (n=106), cok memnunum diyenlerin
puam, 2.25±2.62 (n=l 18)dir (f=l 7.78 p=0.000)**.
Kaldiklan

yerden

puam,5.28±4.93(n=21),

hie

memnunum

degilim

diyenlerin

ek

madde

problem var ama memnunum diyenlerin puam, 4.39±3.28 (n=106),

cok rnemnunum diyenlerin puam, 2.36±2.63 (n=l 18)dur (f=IS.15 p=0.000)**.
Arastirma
karsilastinldigmda
akaisler

arasi

sonucunda

elde

edilen

KSE

Somatizasyon ( p=0.000)**
duyarhhk,

(p=O.OOO)**Fobik ansiyete

(p=0.000)**

alt-olcek

puanlan

Anova

testi

ile

Obsesiv kompulsiv bozukluklar, (p=0.000)**
Depresyon,(p=0.000)** Anksiyete

(p=O.OOO)**Paranoid
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dusunceler

(p=0.000)**

bozuklugu
Psikotizrn

(p=0.000)**

ve ek maddelerde

(p=0.000)**

istatiksel olarak anlamh farkhhklar

tespit

edilmistir.
Tukey ile yapilan ileri

istatiksel analiz sonucunda

elde edilen anlamh farkhhgm,

arastirrnaya kanlan universite hazirhk simfi ogrencilerinin,

kaldiklan yerden hie; memnun

degilim diyenlerle.cok

memnunum diyenler arasmda oldugu ve problem var memnunum

diyenler ve cok memnunum diyenler arasmda oldugu tesbit edilmistir. Kaldiklan yerden hie
memnun olamayanlar ve problem var ama memnunum diyenler arasmda fark bulunmarmsnr.

Tablo 34 Ogr. Arkadaslan ile gezip eglenme derecesine

gore BAE,KSE ve BDE puan

karstlastirrnasi
Hi9bir Zaman

Bazen

Her Zaman

f

17.08±12.17

14.46±11.03

9.75±10.10

6.239

0.002*

(n=34)

(n=147)

(n=66)

6355±40.49

49.09±36.04

29.43±23.11

13.137

0.000**

(n=34)

(n=147)

(n=66)

39.05±9.70

36.64±10.39

32.53±7.91

6.221

0.002*

(n=34)

(n=147)

(n=66)

BAE

KSE

BDE

p

(p<0.05)
Arastirmaya katilanlan
gore,BAE,

ogrencilerin,

KSE, BDE puanlarmm

Arkadaslanyla

karsilastmlmasr;

gezip, eglenmek derecelerine

Arkadslanyla

hie bir zaman gezip

eglenmek icin beraber olmayanlarm BAE puam, 17.08±12.17 (n=34), bazen beraber olanlann
puam,

14.46±11.03

(n=147),her

zaman beraber

olanlarm

puam 9.75±10.10

(n=66)dur

(f=6.239 p=0.002)*.
KSE

puanlan.Arkadaslanyla

olamayanlann puam,63.55±40.49(n=34),

hie;

bir

zaman

gezip

eglenmek

icin

beraber

bazen beraber olanlann puam,49.09±36.04(n=147),

her zaman beraber olanlann puam,29.43±23.1 l(n=66)dur (f=13.137 p=0.000)**.
BDE

puanlan.Arkadaslanyla

gezip

eglenmek

19m

hie; bir zaman

baraber

olmayanlann puam, 39.05±9.70 (n=34), bazen beraber olanlann puam, 36.64±10.39 (n=147),
her zaman beraber olanlann puam 32.53±7.91 (n=66)dir ( f=6.221 p=0.002)*.
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Arastirmaya katilan

universite

hazirhk stnifi

Ogrencilerinin

eglenmek icin beraber olma sikliklan Anova testi ile karsilastinldigmda
(f=6.239 p=0.002)* KSE (f=l3.37 p=0.000)**

arkadaslanyla

gezip

elde edilen

BAE,

BOE, (f=6.221 p=0.002)* puanlan arasmda

anlamh farkhhk tesbit edilmistir.
BAE, KSE,BDE'
analiz

sonucu

eglenmeyenler

puanlan acismdan guruplar arasi puan farkhligmm,

incelendiginde

puan

farkmm,

Arkadaslan

ile, her zaman gezip eglenenler arasmda ve

eglenenler ile her zaman gezip eglenenler arasmda
gezip eglenmeyenler

ile hicbir
arkadaslan

Tukey ileri

zaman
ile

gezip

bazen gezip

oldugu, arkadaslan ile hie bir zaman

ve bazen gezip eglenenler arasmda ise fark olmadigi tesbit edilmistir.
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Tablo 35 Ogr. Arkadaslan ile gezip eglenme derecesine

gore KSE Alt-Olcek puan

karsilasnrmasi
Hicbir Zaman

Bazen

Her Zaman

f

p

4.97±4.78

4.31±4.71

2.18±3.20

6.734

0.001 *

(n=34)

(n=l47)

(n=66)

7.91±4.65

6.47±5.04

4.36±4.12

7.312

0.001 *

(n=34)

(n=147)

(n=66)

Kisilerarasi

4.32±4.09

4.10±3.67

2.33±2.48

6.666

0.002*

Duyarhhk

(n=34)

(n=l47)

(n=66)

Depresyon

8.29±5.17

7.00±6.34

3.59±3.32

11.294

0.000**

(n=34)

(n=147)

(n=66)

Anksiyete

7.41±6.01

5.50±5.27

3.00±3.31

10.142

0.000**

bozuklugu

(n=34)

(n=l47)

(n=66)

Hostilite

6.91±5.07

5.36±5.79

4.54±4.16

2.235

0.109

bozuklugu

(n=34)

(n=l47)

(n=66)

Fobik

4.38±4.19

3.06±3.16

1.53±2.03

10.655

0.000**

Anksiyete

(n=34)

(n=l47)

(n=66)

Paranoid

6.88±4.61

5.82±4.41

4.36±3.94

4.405

0.013*

(n=34)

(n=147)

(n=66)

5.29±4.37

3.84±3.55

1.93±2.22

12.523

0.000**

(n=34)

(n=147)

(n=66)

4.91±3.84

3.72±3.38

2.28±2.49

8.181

0.000**

(n=34)

(n=l47)

(n=66)

Somatizasyon

0KB

Psikotisizm

EkMadde

(p< 0.05)
Arastirmaya katilan universite

ogrencilerinin arkadaslanyla

sikliklanna gore KSE Altolcek puanlan;
bir zaman beraber olmayanlann
beraber

olanlann,

Arkadaslanyla

somatizasyon

4.31±4.71(n=147),

gezip eglenmek icin hie

puam, 4.97±4.78

herzaman

gezip eglenme

beraber

(n=34),

olanlann,2.18±

bazen
3.20

(n=66)dir (f-=6.734 p=0.001)*
Arkadaslanyla

gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlann

kompulsiv bozukluk puam, hie bir zaman beraber olmayanlann
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obsesif

4.91±4.65(n=34)

bazen beraber

olanlann,6.47±5.04

(n=l47),

her zaman beraber olanlann

puam

4.36±4.12 (n=66)dir (f=7.321 p=0.001)*
Arkadaslanyla gezip eglenmek icin bir zaman beraber olmayanlann kisiler
arasi duyarhhk puam, 4.32±4.09 (n=34), bazen beraber olanlann puam, 4.10±3.67
(n=l47)

her zaman beraber olanlarm puam, 2.33±2.48 (n=66)dir ( f=6.666

p=

0.002).
Arkadaslanyla
depresyon
(n=147),

gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlarm

puam, 8.29±5.17
her

zaman

beraber

(n=34).bazen
olanlarm

beraber olanlann
puam,3.59±3.32

puam, 7.00±6.34

(n=66)dir

(f=l 1.294

p=0.000).
Arkadaslanyla
anksiyete

bozuklugu

5.50±5.27

(n=l47),

(f=l0.142

p=0.000).

Arkadaslanyla

gezip eglenmek icin hie bir zaman
puam,

7.41±6.01

(n=34),bazen

her zaman beraber

olanlann

gezip eglenmek icin

beraber olmayanlann

beraber

puam

olanlann

3.00±3.31

puam,

(n=67)dir

hie bir zaman beraber olmayanlann

hostilite puam 6.91±5.07 (n=34), bazen beraber olanlarm puam,5.36±5.30 (n=147),
her zaman beraber olanlarm puam, 4.54 ±4.16 (n=ecjdrr (f=2.235 p=0.109) .
. Arkadaslanyla gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlann fobik
anksiyete puaru, 4.38±4.16 (n=34), bazen beraber olanlarm 3.06±3.16 (n=147),

her

zaman beraber olanlarm, 1.53±2.03 (n=66) dur (f=l0.655 p=0.000)**
Arkadaslanyla
paranoid

gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlann

dusunce puam, 6.88±4.61

(n=34),

bazen beraber

olanlann,5.82±4.41

(n=147), her zaman beraber olanlarm 4.36±3.94 (n=66) dur (f=4.405 p=0.000)**
Arkadaslanyla

gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlann

psikotizm puam,5.29±4.37

(n=34), bazen beraber olanlann,3.84±3.55

zaman beraber olanlarm,1.93±2.22 (n=66) dir (f=12.523 p=0.000)**
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(n=147), her

Arkadaslanyla
madde

gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlann

ek

puaru, 4.91±3.84 (n=34), bazen beraber olanlann, 3.72±3.38 (n=l47), her

zaman beraber olanlann 2.28±2.49 (n=66)dur (f=8.181 p=0.000)**
Arastirmada

elde

karsrlastmldrklannda

edilen

KSE

istatiksel

olarak

puanlan, Anova

alt-olcek

anlamh

farkhhklar

testi ile

tespit

edilmistir

(p=0.000). **
Tukey ile yapilan ileri istatiksel analiz sunucunda farkhligm, arkadaslan ile
gezip eglenmek icin hie bir zaman beraber olmayanlarla, her zaman beraber olanlar
arasmda oldugu tesbit edilmistir (p=0.000)**
Tablo 36 Ogr. Arkadaslan ile ozel sorunlanm paylasmasina

gore BAE, KSE, BDE

puan karsilasnrmasr

BAE

Hicbir Zaman

Bazen

Her Zaman

f

14.11±12.74

14.15±10.47

12.53 ± 11.30

0.583

0.559

(n=36)

(n=l22)

0.322

0.725

0.026

0.974

(n=88)
KSE

BDE

47.25±39.25

47.22±34.36

43.44±35.45

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

36.25±9.19

35.81±9.55

35.90±10.67

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

p

j

Arastirmaya katilan Universite hazirlik snufi ogrencilerinin
sorunlanm paylasma sikhgina gore elde edilen

arkadaslanyla

BAE .KSE, BDE puanlannin

karsilastmlmasi. Arkadaslanyla sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann BDE
puanlan, 14.11±12.74 (n=36), bazen paylasanlar

14.15±10.47 (n=l22), her zaman

paylasanlar 12.53±11.30 (n=88) dur (f=0.583 p=0.559). KSE puanlan.arkadaslan ile

sorunlanru

hicbir

zaman

paylasmayanlar.a'r.zo

±39.25

(n=36),

bazen

payla~anlann,47.22±34.36 (n=l22), her zaman payla~anlann,43.44±35.45 (n=88)dir
( f=0.322 p=O. 725), BDE puanlan.arkadaslan
paylasmayanlar,

ile sorunlannr hie bir zaman

36.25±9.19 (n=36), bazen paylasansar 35.81±9.55(n=l22),

zaman paylasanlar 35.90±10.67 (n=88)dir ( f=0.026 p=0.974 ).
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her

Arastirmaya katilan ogrencilerin arkadaslanyla sorunlanm paylasma sikliklan
Anova testi ile karsilastirma yaprldiklannda

BAE, KSE, BDE puanlannda istatiksel

olarak anlamh bir sonuc elde edilememistir.

Tablo 37 Ogr.arkadaslan ile ozel sorunlanm paylasmasina

gore

KSE Alt-Olcek

puan karsilastirmasi
Hicbir Zaman
Somatizasyon

4.11±4.95

3.48±4.82

3.98±4.08
I

I

I

(n=l22)

(n=88)

6.11±5.29

6.11±4.52

6.11±5.24

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

Kisilerarasi

3.75±3.81

3.69±3.42

3.55±3.62

Duyarhhk

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

Depresyon

6.47±5.84

6.22±4.85

6.27±6.85

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

4.77±5.47

5.45±4.36

4.67±5.38

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

4.97±5.14

5.39±5.78

5.53±4.75

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

Fobik

3.11±3.35

2.97±3.11

2.56±3.26

Anksiyete

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

Paranoid

5.83±5.19

6.06±4.45

4.85±3.81

(n=36)

(n=122)

(n=88)

4.36±4.40

3.65±3.33

3.05±3.40

(n=36)

(n=l22)

(n=88)

4.05±3.50

3.53±3.24

3.23±3.27

(n=36)

(n=122)

(n=88)

Anksiyete

Hostilite

Psikotisizm

EkMadde

Arastirmaya

katilan

universite

hazirhk

p
0.674

0.395

I

I

(n=36)
0KB

f

Her Zaman

Bazen

0.000

1.000

0.055

0.947

0.025

0.976

0.672

0.512

0.142

0.868

0.554

0.575

2.045

0.132

1.863

0.157

0.773

0.463

smrfi ogrencilerinin

sorunlanm

arkadaslanyla paylasma sikhklanmm KSE Alt-olcek puanlan ile karsilastmldiginda
elde edilen

verilet;

Sorunlanm

arkadaslan

ile hie bir zaman

paylasmayan

ogrencilerin somatizasyon puam, 4.11±4.95 (n=36), bazen paylasanlar, 3.98±4.08
(n=122), her zaman paylasanlar 3.48±4.82 (n=88) dir ( f=0.395 p=0.674).
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Sorunlanm

arkadaslan

ile hie bir zaman paylasmayanlann

kompulsif davrams puam, 6.11±3.81 (n=36), bazen paylasanlann

obsesif

puam,6.11±4.52

(n=122), her zaman paylasanlann puam, 6.11±5.24 (n=88) dur ( f=0.000 p=l.000).

Sorunlanm arkadaslan ile hie bir zaman paylasmayanlann kisiler arasi
duyarhhk puam, 3.75±3.81 (n=36), bazen paylasanlann puam, 3.69 ±3.42 (n=122),
her zaman paylasanlann puam,3.55;!:3.62(n=88)dir.( f=0.055 p=0.947).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann depresyon puam,
6.47±5.84 (n=36), bazen paylasanlar, 6.22±4.85 (n=122), her zaman paylasansar.c.Z?
±6.85(n=88)dir (f=0.025 p=9.76).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann anksiyete puam,
4.77± 5.47 (n=36), bazen paylasanlann puam,5.45 ±4.36 (n=122), her zaman
paylasanlann puam, 4.67±5.38 (n=88) (f=0.672 p=0.512).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann hostilite puaru,
4.97±5.14 (n=36), bazen paylasanlar 5.39±5.78 (n=122), her zaman paylasanlann
puam, 5.53±4.75(n=88) dir (f=0.142 p=0.868).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann

fobik anksiyete

puam, 3.11±3.35 (n=36), bazen paylasanlann puam, 2.97±3.11 (n=122), her zaman
paylasanlann puam, 2.56±3.26 (n=88)dlf ( f=0.554 p= 0.575).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann
puam,5.83±5.19 (n=36), bazen paylasanlann

paranoid dusunce

6.06±4.45 (n=l22),her

zaman

paylasanlann 4.85±3.8l(n=88)d1r ( f=2.045 p=0.132 ).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasmayanlann

psikotizm puam,

4.36±4.04 (n=36), bazen paylasanlann, 3.65±3.33 (n=122), her zaman paylasanlann
3.05±3.40 (n=Sxjdir ( f=l.863 p=0.157).
Arkadaslan ile sorunlanm hie bir zaman paylasrnayanlann ek madde puam,
4.05±3.80(n=36),bazen paylasanlann puam, 3.53±3.24 (n=122),
paylasanlann puam,3.23±3.27 (n=88)dir ( f=0.773 p=0.463).
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her zaman

Arastirmaya katilan

universite hazirhk simfi ogrencilerinin

arkadaslanyla

sorunlanm paylasma sikhklanna gore elde edilen KSE Alt-olcek puanlan
testi ile istatiksel olarak karsilasnrldrklannda,

Anova

anlamh bir farkhhk elde edilmemistir.

Tablo 38 Ogr ulasim sorunlannm sikhk derecesine

gore

BAE, KSE, BDE puan

karsilastrrmasi

BAE

Her Zaman

Bazen

16.85±13.47

16.06±10.36

Nadiren

f

9.00±9.07

4.567

BDE

0.011*

I

I

KSE

p

(n=57)

(n=166)

(n=22)

56.21±46.25

44.48±32.42

28.00±23.76

(n=57)

(n=166)

(n=22)

38.68±11.97

35.47±9.07

32.40±8.58

(n=57)

(n=166)

(n=22)

i

I 5.511

0.005*

3.860

0.002*

(p<0.05)
Arastirmaya katilan universite hazirhk smifi ogrencilerinin, Ulasim sorununu
her zaman yasayanlann BAE puam, 16.85±13.47 (n=57), bazen yasayanlann puam,
13.06±10.38 (n=166), nadiren yasayanlann

puam, 9.00±9.07 (n=22)dir

(f=4.567

p=0.011).
Her zaman ulasim sorunu yasayanlann
bazen yasayanlann

KSE puam,

56.21±44.25 (n=57),

puam, 44.48±32.42 (n=166)dir, hie; bir zaman yasamayanlann

puam, 28.00±23.76, (n=22)dtr. ( f=5.511 p= 0.005).
Her zaman ulasim sorunu yasayanlann
bazen

yasayanlann

puam,35.47±9.07

BDE puam, 38.68±11.97 (n=57),

(n=166),

nadiren

yasayanlann

puam,

32.40±8.58 (n=22) dir ( f=3.860 p=0.002).
Eide edilen puanlar Anova testi
p=0.011), KSE

f-=5.511

p=0.005),

BDE

anlamh farkhhk tespit edilrnistir.
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ile karsilastmldigmda.Bafi
( f=3.860

( f=4.567

p=0.002) puanlan arasmda

Tukey ile yapilan ileri analiz sonucunda

farkm, her zarnan ulasim sorunu

yasayan ogrenciler ile hie bir zarnan ulasim sorunu yasamayan ogrenciler arasmda

oldugu tesbit edilmistir. Bazen ulasrm sorunu yasayan ogrenciler ile hie bir zarnan
ya da her zarnan ulasim

sorunu yasayan

ogrenciler

arasmda fark tesbit

edilernemistir,
Tablo 39 Ogr. ulasim sorunlannm sikhk derecesine gore KSE Alt-Olcek puan
karsilasurmasi

Her Zaman

Bazen

Nadiren

4.89±5.87

3.65±3.99

2.32±3.42

(n=57)

(n=166)

(n=22)

7.17±5.37

6.00±4.74

4.00±4.12

(n=57)

(n=166)

(n=22)

Kisilerarasi

4.57±4.17

3.57±3.39

2.00±2.00

Duyarhhk

(n=57)

(n=166)

(n=22)

Depresyon

7.26±5.91

6.20±5.84

4.27±4.49

(n=57)

(n=166)

(n=22)

Ank:siyete

5.96±6.07

4.95±4.71

3.68±5.24

bozuklugu

(n=57)

(n=166)

(n=22)

Hostilite

7.00±7.41

7.95±4.49

3.50±3.08

bozuklugu

(n=57)

(n=l66)

(n=22)

Fobik

3.64±3.83

2.72±3.02

1.50±1.87

Ank:siyete

(n=57)

(n=166)

(n=22)

Paranoid

5.76±4.57

5.68±4.36

3.90±3.92

bozukluk

(n=57)

(n=l66)

(n=22)

Psikotisizrn

4.64±4.47

3.34±3.19

2.00±2.63

(n=57)

(n=166)

(n=22)

4.31±3.85

3.44±3.16

1.68±2.39

Sornatizasyon

l 0KB

EkMadde

·r

.

p

3.017

0.051

3.494

0.032*

4.490

0.012*

2.183

0.115

1.730

0.179

4.676

0.010*

3.934

0.021 *

1.713

0.183

5.261

0.006*

5.159

0.006*
(

(n=57)

(n=166)

(n=22)

(p<0.05)
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Arastirrnaya katilan ogrencilerin ulasim sorunlan yasama sikhklanna

gore

KSE Alt-Olcek puan karsilasnrmalan;
Herzaman
4.89±5.87

ulasim

(n=57),bazen

sorunu

yasayan

yasayanlann

cgrencilerin

puam,

puam,

somatizasyon

3.65±3.99

nadiren

(n=166),

yasayanlann puam, 2.32±3.42 (n=22) dir (f=3.017 p=0.051).
Her zaman ulasim sorunu yasayan ogrencilerin obsesif kompulsif bozukluk
puam,

7.17±5.37 (n=57), bazen

sorun

yasayanlann

puam,

6.00±4.74 (n=166),

nadiren sorun yasayanlannn puam, 4.00±4.12 (n=22) dir ( f=3.494 P=0.032)*Her zaman ulasim sorunu yasayan ogrencilerin kisiler arasr duyarhhk
4.57±4.17 (n=57), bazen

sorun

yasayanlann

puam,

puam, 3.57±3.39 (n=166),nadiren

sorun yasayanlann puam, 2.00±2.00 (n=22) dir ( f=4.490 p=0.012)*.
Her zaman ulasim sorunu yasayan ogrencilerin depresyon puam, 7. 26±5. 91
(n=57),

bazen

sorun

yasayanlar

puam,6.20±5.84

(n=166),

nadiren

sorun

yasayanlann puam, 4.27±4.29 (n=22)dur (f=2.183 p=0.115).
Her zaman ulasim sorunu yasayan ogrencilerin
5.96 ±6.07 (n=57), bazen sorun yasayanlann

anksiyete bozuklugu puam,

puam, 4.95±4.71 (n=166), nadiren

sorun yasayanlann puam, 3.68 ±5.24 (n=22) dur ( f= 1.730 p=0.179).
Her

zaman

puam,7.00±7.41

ulasim

(n=57),

sorunu

yasayan

ogrencilerin

bazen sorun yasayanlann

puam,

hostilite

bozuklugu

7.95±4.49 (n=166),

nadiren sorun yasayanlann puam, 3.50±3.08 (n=22) dir (f= 4.676 p= 0.010)*.
Her zaman ulasim problemi yasayan ogrencilerin
3.64±3.83 (n=57), bazen sorun yasayanlann

puam,

fobik anksiyete puam,

2.72±3.02 (n=166),

nadiren

sorun yasayanlann puam,1.50±1.87 (n=22)dir (f=3.934 p=0.021)*.
Her zaman ulasim prroblemi yasayan ogrencilerin
5.76±4.57

(n=57), Bazen sorun yasayanalann

paranoid bozukluk puam,

puam, 4.76±7.95±4.49

Nadiren sorun yasayanlann puam, 3.50±3.08 (n=22)dir (f=l.713 p= 0.183).
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(n=166),

Her zaman ulasim problemi yasayan ogrencilerin psikotizm puam,4.64±4.47
(n=57), bazen sorun yasayanlann

puam, 3.34±3.19

nadiren sorun

(n=l66),

yasayanlann puam, 2.00±2.63 (n=22)diir (f= 5.261 p=0.006)*.
Her zaman ulasim problemi yasayan ogrencilerin ek madde puaru, 4.31±3.85
(n=57), Bazen sorun yasayanlann

puaru,

3.44±3.16

(n=l66),

nadiren sorun

yasayanlann puam, 1.68±2.39 (n=22)dur (f=5.159 p=0.006).
Arasttrrnada
•

KSE Alt-olcek

elde edilen

karsilastmldiklannda,

Obsesif

duyarhhk (p=0.012)*,Hostilite
Psikotizm (p=0.006)*,

Kompulsiv
Bozuklugu

Ek Madde

Bozukluk

Puanlan

Anova testi ile

(p=0.032)*,

Kisiler

arast

(p=0.010)*, Fobik anksiyete (p=0.021)*,

(p=0.006)*

puanlan arasmda anlamh farkhlik

tesbit adilmistir,
Tukey ile yapilan

ileri istetiksel

incelemede,

acisindan, gruplarm KSE alt-puanlan karsilastmldigmda,
sorun yasamayanlar
edilmistir.

Sadece

ulasimda

farkm sadece hie bir zaman

ve her zaman sorun yasayanlar
hostilite

ve psikotizm

sorunu yasama

arasmda

alt puanlannda,

oldugu tesbit

her zaman

sorun

yasayanlann puam, her iki gruba gorede anlamh olarak daha yiiksektir.

Tablo 40 Ogr. maddi sorun yasamalanna

gore BAE, KSE ve BDE

puan

karsrlasurmasi
Maddi

Sorun

Y asarmyorum

Harcamalar1ma

Maddi

Sorun

Dikkat

Yasiyorum
f

Ediyorum
BAE

KSE

BDE

9.21±8.15

14.18±11.57

16.21±11.34

(n=57)

(n=116)

(n=65)

33.24±26.22

44.42±36.17

58.13±35.06

(n=57)

(n=116)

(n=65)

34.63±9.58

35.33±9.63

37.75±9.68

(n=57)

(n=116)

(n=65)

p

6.792

0.001 *

8.374

0.000**

1.889

0.153
'
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(p<0.05)
Arastirmaya katilan Universite ogrencilerinin
gore

maddi sorun yasamayanlann

maddi sorun yasama deecelerine

BAE puam, 9.21±8.15 (n=57), harcamalanrna

dikkat adiyorum diyenlerin puam, 14.18±11.57 (n=116),

maddi sorun yasiyorum

diyenlerin puam,16.21±11.34 (n=65) dur (f-=6.792 p=0.001)*,
Maddi sorun yasanuyorum
(n=57),

harcamalanma

maddi

sorun yasiyorum

diyen ogrencilerin

KSE puaru, 33.24±26.22

dikkat ediyorum diyenlerin puaru,
diyenlerin

puam,

44.42±36.17

58.13±35.06

(n=65)

(n=l 16),

dir ( f-=8.374

p=0.000)**.
Maddi

sorun yasamiyorum

diyen cgrencilerin

BDE puaru, 34.63±9.58

(n=57), harcamalanma dikkat ediyorum diyenlerin puam,35.33±9.63 (n=l 16), maddi
sorun yasiyorum diyenlerin puam, 37.75 ±9.68 (n=65)dir ( f-=1.889 p=0.153),
Arastirmada

elde edilen puanlar Anova testi ile karstlasurldiginda,

puaru ile (F=6.792 P=0.001)*,

KSE puanlannda

BAE

( f-=8.374 p=0.000 )** anlamh

farkhhklar tespit edilmistir.
Tukey ile yapilan ileri

incelemede,

BAE puan acrsmdan maddi sorun

yasamayanlar ile bazen sorun yasayanlar arasmda (p=0.013)* ve her zaman sorun
yasayanlar arasmda
bakildigmda,

(p=0.001)* anlamh fark bulunmustur.

maddi sorun yasarnayanlar

KSE puan acismdan

ile her zaman maddi sorun yasayanlar

arasmda (p=0.000)** ve bazen maddi sorun yasayanlar ile her zaman maddi sorun
yasayanlar arasmda (p=0.025)*anlamh fark bulunmustur.

Tablo 41 Ogr.maddi sorun yasamalanna
Maddi

Somatizasyon

0KB

Kisilerarasi

gore KSE Alt-Olcek puan karsilastirrnasi

Sorun rfarcanialaruna

Maddi

Sorun f

Yasarmyorum

Dikkat Ediyorum

Yasiyorum

2.05±2.75

4.12±5.05

4.84±4,21

(n=57)

(n=ll6)

(n=65)

4.43±3.85

5.90±4.80

7.76±5.04

(n=57)

(n=ll6)

(n=65)

2.92±2.81

3.32±3.61

4.87±3.69

84

p

6.704

0,001 *

7.874

0.000**

5.810

0.003*

Duyarhhk

(n=57)

(n=l16)

(n=65)

Depresyon

4.80±7.28

5.68±4.73

8.40±5.14

(n=57)

(n=116)

(n=65)

4.08±4.21

4.71±5.11

6.50±5.59

(n=57)

(n=ll6)

(n=65)

4.J4±3.82

5.63±6.01

5.55±4.88

(n=57)

(n=116)

(n=65)

2.05±2.29

2.56±3.08

3.78±3.64

(n=57)

(n=ll6)

(Ji=65)

4.43±3.81

5.25±4.43

7.04±4.13

(n=57)

(n=116)

(n=65)

228±2.28

3.74±3.82 (n=ll6)

4.46±3.45

Anksiyete

Hostilite

Fobik Anksiyete

Paranoid

Psikotisizm

(n =57)
Ek"Madde

*

7.384

0.001

3.986

0.020*

1.690

0.187

5.293

0.006*

6.371

0.002*

8.242

0.000

7.473

0.001 *

(n=65)

2.28±2.31

3.51±3.49

4.52±3.30

(n=57)

(n=116)

(n=65)

( p<0.05)
Arastirmaya

katilan Universite

hazirhk snufi ogrencilerinin

yasama durumlanna gore yapilan arastirmada
Maddi

sorun yasamiyorum

(n=57), Harcamalanma

maddi sorun

elde edilen KSE Alt- olcek puanlan;

diyen ogrencilerin

somatizasyon

puam,

dikkat ediyorum diyenlerin puam,4.12±5.0S(n=l

sorun yasayanlann puam,4.84±4.2l(n=65)

2.05±2.75
16), Maddi

dir (f=6.704 p= 0.001)*.

Maddi sorun yasamiyorum diyen ogrencilerin obsesif kompulsiv bozukluk
puam,

4.43±3.85 (n=57), Harcamalanma

dikkat ediyorum diyenlerin puam, 5.90±

4.80 (n=l 16)dir, maddi sorun yasiyorum diyenlerin puam, 7.76 ±5.04 (n=65)diir (
f=7.874 p=0.001)*.
Maddi sorun yasamiyorum diyen ogrencilerin kisiler arasi duyarhlik puani,
2.92±2.81 'dir, (n=57),harcamalanma

dikkat ediyorum diyenlerin puam, 3.32±3.61

(n=l 16),maddi sikmti cekiyorum diyenlerin puam,4.87 ±3.69 (n=65)dur ( f=5.810
p=0.003)*.
Maddi
4.80±7.28(n=57),

sikmti

yasarmyorum

harcamalanma

diyen
dikkat
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ogrencilerin
ediyorum

depresyon
diyenlerin

puam,
puaru,

5.68±4.73(n=116),maddi

sikmti cekiyorurn diyenlerin puam,8.40±5.14

(n=65)dur (

f=7.384 p=0.001)*
Maddi
±4.2l(n=57),

sikmti

yasarmyorum

harcamalanma

diyen

ogrencilerin

anksiyete

puam,

4.08

dikkat ediyorum diyenlerin puam, 4.71±5.11 (n=116),

maddi sikmti yasiyorum diyenlerin puam, 6.50±5.59 (n=65)dur ( f=3.986 p=0.020)*.
Maddi
(n=57),

sikmti yasarmyorum

harcamalanma

dikkat

di yen ogrencilerin

ediyorum

diyenlerin

hostilite puam, 4 .14±3. 82
puam,

5.63±6.0l(n=l 16),

maddisikmti yasiyorum diyenlerin puam,5.55±4.88 (n=l.690 p=0.187),
Bozuklugu: Maddi srkinti yasamiyorum diyen ogrencilerin fobik anksiyete
puam, 2.05±2.29 (n=57),harcamalanma

dikkat ediyorum diyenlerin puam, 2.56±3.08

(n=l 16), maddi sikmti yasiyorum diyenlerin puam,3.78±3.64

(n=ocjdur ( f=5.293

p=0.006)*.
Maddi

problem

puam,4.43±3.8l(n=57),

yasamiyorum

diyen

ogrencilerin

paranoid

bozukluk

harcamalanma dikkat ediyorum diyenlerin puam, 5.25±4<;:43

(n=l 16), maddi sikmti yasiyorum diyenlerin puam, 7.04±4.13 (n=65)dur ( f=6.371
p=0.002)*.
Maddi promlem yasarrnyorum diyen ogrencilerin psikotizm puam,228±2.28
(n =57), harcamalanma dikket ediyorum diyenlerin puam,3.74±3.82 (n=116),Maddi
sikmti yasiyorum diyenlerin puam,4.46±3.45 (n=65) dir ( f=8.242 p=0.000)**.
Maddi

sikmti

puam,2.28±2.31(n=57),

yasarmyorum
harcamalanma

diyen

ogrencilerin

ek

madde

dikkat ediyorum diyenlerin puam, 3.51±3.49

(n=l 16), maddi sikinti yasiyorum diyenlerin puam, 4.52 ±3.30 (n=65) dur ( f=7.473
p=0.001)**.
Arastirma

sonucu elde edilen

istatistiksel olarak karsilasnrldigmda,

KSE Alt-olcek puanlan

Anova testi ile

Somatizasyon, (p=O.001 )*, Obsesif Kompulsiv

bozukluklar, (p=0.000**, Kisiler arasi duyarhhk (p=0.003)*,Depresyon
Anksiyete (p=0.020)* Fobik anksiyete (p=0.006)*,Paranoid
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( p=0.001)*,

dusunceler ( p=0.002)*,

Psikotizm (p=0,000)**, Ek maddeler (p=0.001)* puanlannda anlamh farhhklar tesbit
edilmistir.
Tukey ile yapilan ileri istatiksel
sorun yasamayanlarla,

analiz sonucunda, somatizasyon da, maddi

bazen maddi sorun yasayanlar arasmda(p=0.011)**

ve her

zaman maddi sorun yasayanlar arasmda fark bulunmu~tur.(p=0.002)*.
0KB alt-puam acismdan, hie bir zaman maddi sorun yasamayanlar
zaman
,

maddi

yasayanlar

sorun yasayanlar

ile

her

zaman

arasmda
maddi

(p=0.000)**
sorun

ile her

ve bazen maddi

yasayanlar

sorun

arasmda

fark

maddi

sorun

bulunmu~tur.(p=0.028)*.
Kisiler

arasi

duyarlhhk

puam

acismdan.hic

bir

zaman

yasamayanlar ile her zaman maddi sorun yasayanlar arasmda (p=0.006)* ve bazen
maddi sorun yasayanlar ile her zaman maddi sorun yasayanlar arasmda (p=0.012)*
fark bulunmustur.
Depresyon puam acismdan.hic bir zaman maddi sorun yasamayanlar ile,her
zaman

maddi sorun

yasayanlar

yasayanlar

arasmda

(p=0.001)*

ile, her zaman maddi sorun yasayanlar

ve bazen maddi

(p=0.005)*

sorun

arasmda fark

bulunmustur .
.Anksiyete puam acismdan, her zaman maddi sorun yasayanlar ile hie bir
zaman maddi sorun yasamayanlar

arasmda arasmda (p=0.024)*fark bulunmustur.

Fobik anksiyete puam acismdan, maddi sorun yasamayanlar ile her zaman
maddi sorun yasayanlar arasmda (p=0.006) ve bazen maddi sorun yasayanlar ile her
zaman maddi sorun yasayanlar arasmda (p=O. 031 )* fark bulunmustur.
Paranoid dusunce puam acismdan, maddi sorun yasamayanlar ile her zaman
maddi sorun yasayanlar arasmda (p=0.002)*, ve bazen maddi sorun yasayanlar ile
her zaman maddi sorun yasayanlar arasmda (p=0.018)* fark bulunmustur.
Psikotizm puam acisindan, maddi sorun yasamayanlar ile bazen maddi sorun
yasayanlar

arasmda (p=0.06)*

ve her zaman maddi sorun yasayanlar

(p=0.000)** fark bulunmustur.
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arasmda

Ek madde puam acismdan, maddi sorun yasamayanlar
yasayanlar

ile

bazen sorun

arasmda (p=0.046)* ve her zaman maddi sorun yasayanlar

arasmda

(p=0.000)** fark bulunmustur.
42 Ogr. KKTC

Tablo

halki

ile Iliskilerine

Gore BAE,

KSE,

BDE

Puan

Karsrlasnrmasi
Iyi Iliski Kurdum

Iyi Iliski Kuramadim

t

13.28±10.27

18.01±12.24

-2.271

0.025*

(n=53)

(n=70)

47.47±36.31

65.05±38.08

-2.587

0.011 *

(n=53)

(n=70)

36.11±10.05

37.18±9.38

-0.608

0.544

(n=53)

(n=70)

BAE

•
KSE

BDE

p

(p<0.05)
Universite

hazirhk simfi ogrencilerinin

durumuna gore elde edlen BAE,KSE,BDE
kurdum

diyenlerin

BAE

diyenler, 18.01±12.24 (n=70)dur

K.K. T. C

Halki ile

iliskilerinin

puanlan, KKTC halki ile iyi ikiski

puam,13.28±4.97

(n=53),

(t=-2.271 p=0.025)*,

iliski

kuramadim

KSE puam, KKTC halki ile

iyi iliskiler kurdum diyenler,47.47± 36.3 l(n=53), KKTC halki ile iliski kuramadim
diyenler,65.05±38.08

(n=70) dir ( t=-2.587 p=0.011)*,

iyi iliski kurdum diyenlerin puam, 36.11±10.05

BDE puam, KKTC halki ile

(n=53), KKTC

halki ile iliski

kuramadim diyenler 37.18±9.38 (n=70)dir ( t=-0.608 p=0.544).
Tablo 43 Ogr. KKTC halki ile Iliskilerine Gore KSE Alt-Olcek puan karsilastirmasr
Iyi ili~ki Kurdum

iyi Iliski Kuramadim

t

4.24±4.97

5.47±5.09

1.335

0.184

(n=53)

(n=70)

Obsesif

p.03±4.66

8.80±4.91

-3.153

0.002*

kompulsiv

(n=53)

(n=70)

Somatizasyon

bozukluklar
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p

Kisilerarasi

3.49±3.56

5.21±3.87

1-2.528

Duyarhhk

(n=53)

(n=70)

I

Depresyon

6.75±5.28

8.61±5.40

(n=53)

(n=70)

5.41±5.61

7.24±5.81

(n=53)

(n=70)

4.96±6.91

7.08±5.31

(n=53)

(n=70)

Fobik

2.98±3.42

3.97±3.52

Anksiyete

(n=53)

(n=70)

Paranoid

5.67±4.88

7.62±4.40

dusunce

(n=253)

(n=70)

4.28±3.88

5.17±3.78

(n=53)

(n=70)

3.56±2.80

5.01±3.82

(n=53)

(n=70)

Anksiyete

Hostilite

•

0.013*

I
-1.907

0.059

-1.751

0.083

-1.926

0.056

-1.563

. 0.121

2.319

0.022*

-1.273

0.205

-2.323

0.022*

bozukluklan
Psikotisizm

EkMadde

(p< 0.05)
Arastirmaya katilan universite hazirhk snufi ogrencilerinin, KKTC halki ile
olan iliski durumlanna gore KSE
iliskiler kurdum diyen ogrencilerin

Alt-olcek puan durumlan;
somatizasyon

KKTC halki ile iyi

puani,4.25±4.97

(n=53), iliski

kuramadim diyenler, 5.47±5.09 (n=70) dur (t= -1.33 p=0.184).
KKTC halkiyla iyi iliskiler kurdum

diyen ogrencilerin obsesif kopulsiv

bozukluk puam, 6.03±4.66 (n=53), iliski kuramadnn diyenler, 8.80±4.91 (n=70)dir( t= 3.153 p=0.002)*.
KKTC halkiyla iyi iliskile kurdum diyen ogrencilerin kisiler arasi duyarlihk
puani,

6.75±5.26

(n=53)d1r,

KKTC

diyenler,8.61±5.40(n=70)dir (t=l.90 p=0.059).

89

halki

ile

I

kuramadim

KKTC halkr ile iyi ilskiler kurdum diyen ogrencilerin
±5.61 (n=533), KKTC halkryla ilski kuramadim diyenler,7.24

depresyon

puam, 5.41

±5.81 (n=70)dir ( t=-1.751

p=0.083).

KKTC

halkryla

4.96±6.9l(n=53)dir,

iyi

iliskiler

kurdum

diyen

KK.TC halki ile ilski kuramadim

ogrencilerin

anksiyete

puam

diyenler, 7.08 ±5.3l(n=70)dir

( t=-

192 p=0.56).

KKTC halki ile iyi iliskiler kurdum diyen ogrencilerin
•

(n=53),

KKTC

halkiyla

iliski kuramadim

diyenler

hostilite puam, 2.98±3.42

3.97±3.52

(n=70)

dir ( t=-1.563

p=0.121).

K.KTC

kalki ile iyi iliskiler kurdum diyen ogrencilerin paranoid dusunce

puam,5.67±4.88 (n=53)dir, KK.TC halki ile iliski kuramadim diyenler, 7.62±4.40 (n=70)

drr ( t=-2.319 p=0.022)*.
KKTC halki ile iyi iliskiler kurdum diyen ogrencilerin psikotizm puam,
4.28±3.88 (n=53)dir, KKTC halki ile ilski kuramadim diyenler, 5.17± 3.78 (n=70)dir
( t=l.273 p=0.205).
KKTC halki ile iyi iliskiler kurdum diyen ogrencilerin ek madde puam,
3.56±2.80 (n=53)dir,

ili~ki kuramadim diyenler,5.01±3.82

(n=70)dir ( t=-2.323

p=0.022)*.

Arastirma sonucu elde edilen KSE Alt-Olcek puan verileri Anova testi ile istatiksel
olarak karsilasnrldigmda, Obsesif Kompulsiv Bozukluklar ( p=0.002)*, Pranoid
Dusunceler (0.022)* ve ek maddeler arasmda ( p=0.022)*, anlamli farklihk tespit
edilrnistir.
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Yorum
Bu arastirmada

Universite egitimi almak icin KKTC'ye ada dismdan gelen

cgrencilerin KKTC'ye uyum surecindeki kaygi ve depsresyon duzeylerini gorgul bir

cahsma ile betimlemek amaci ile yapilnusnr. Bunun icin arastirma ve kontrol gurubu
ogrencilerinin
frekansi

demografik

ve toplam

ozellikleri

puanlannm

irdelenerek,degerlendirmenin
Arastirmamizda,

•

ile Anksiyete

aritmetik

ve dapresyon

ortalmalannm

duzeylerinin

anlamhlik

degerleri

sonuclan ortaya konmustur.
universite

ogrencilerinin

cinsiyete

gore

depresyon seviyeleri bulgulannda, kizlarla erkeklerin depresyon

anksiyete ve

duzeyleri arasmda

anlamli farkhlar ortaya cikmamakla beraber, anksiyete Alt-olceklerine bakildigmda
kizlann fobik anksiyete

puanlanmn

erkeklerden

daha

yuksek oldugu

tesbit

edilmistir,
Ankara Universitesi

okuyan 218 ogrenci uzerinde.ruhsal

Tip Fakultesi'nde

sorunlar ile ogrencilere iliskin cesitli nitelikler arasmdaki iliskiyi saptamak amaciyla
yapilan

bir

arastirmada,

reaksiyonlan.supheci

endise,

karekter ve psikosomatik

uygulamis ve sonuc olarak.ogrencilerin
ogrencilerin

cokkunluk.psikosomatik

ruhsal sorunlanmn

erkek

tavirlan olcen

%14'unun

belirtiler,korku
"Corne!

index"

ruhsal sorunlan oldugunu .kiz

ogrencilerden

daha fazla oldugu tesbit

edilmistir (Ozbek 1973;Akt:Amanov, 1996).
K1z ogrencilerin
yapilan arastirmalarda,
tutarak,erkek

cocuklanna

yetistirildiklerini
korumacihgma

ortaya

erkek ogrencilere gore daha korkak olmalannm

krz cocuklanm daha baski altmda

Turkiye' deki ailelerin
ise cinsiyetinden
cikarrmsnr.

nedeni,

dolayi daha hosgorulu

Dolayisi

ilede

ailesinin

davramlarak
baskisma

ve

ah$IDI$ kizlar, birden hire ozgur kaldigmda, aileleri olmadan nasil

yasayacaklan kaygisim hissetmektedirler.
Ulugtekin ( 1981 ), Atastirmasmda,
davramslarmda

onemli

bir degisken

Turkiye' de cocugun cinsiyetinin ana-baba
oldugunu,erkek

cocuklarmm

iliskilerinde daha saldirgan olmalarma goz vumuldugunu.kizlara
icin baski yapildigiru tesbit etmistir.
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cevre

ile

ise bagimli olmalan

Bu arastirmaya dayanarak bizde Arastirmarruzda,

ergenlik problemlerinin

Universite ogrencismm anksiyete ve depresyon seviyesine ne derece etki ettigini
anlamak icin ogrencileri ergenlik (1980 sonrasi doganlar) ve ergenlik sonrasi (1980

oncesi doganlarjdiye iki yas gurubuna ayirarak incelendik. Eide edilen verilerde
1980 sonrasi dogan yani 23 yasm altmdaki universite ogrencilerinin anksiyete alt-

olcek puanlanna bakrldigmda, somatizasyon,obsesif kopulsiv bozukluklar,psikotizm
ve ek madde puanalan 90k yuksek cikrrnsnr.

•

Kulaksizoglu ( 1998), Arastirmasi sonucu, Universite

gencliginin yas

arahgmm 17-25 oldugunu belirtrnistir. Ergenlik 9ag1 ise 11 . . 22 yas arasidir. D0lay1S1
ile universite ogrencisi ergenlik caguu tamamlamarmstir ve ruhsal problemleri
devam etmektedir.Kisiligi ve benlik kavrami henuz tam oturmamis universite
ogrencisinin.yeni bir yerlesim biriminde.alisik olduklan aile destegi olmadan.yanhz
basma.sorunlarla mucadele ederek, akademik basanyi yakalama.cabalan anksiyete
ve depresif duygulara neden olmaktadir diye aciklamaktadir.
Yapilan baska bir arastirmaya gore de Ozbekistan Cumhuriyeti'nden
Bursa'ya

universite ogrenimi almaya gelen ogrencilerin uyum problemleri

arastmlmis.Arastirma sonucunda 17

yas ve altmdakilerle, 23 yas ustundeki

ogrencilerin uyum duzeyleri arasmda anlamli farkhhk tesbit edilmistir. Arastirmada
23 ustu ogrencilerin kislik problemlerinin olmadigi ve daha olgun kararlar
alabildikleri

19m

uyum

problemleriyla

basa

cikabildiklerini

aciklarmsnr

(Amanov, 1996).
Uyum problemi, yasamlan yerde ve durumda bulunma suresi ile dogru
orantihdrr. Yeni baslangiclann ilk gunleri, uyum surecinin en zor oldugu
zarnanlardir. Bulunulan durumu ve yasarulan yeri tamdikca, hakmda bilgi edindikce
bilmemekten kaynaklanan zorluklar azalacagi icin.sure uzadikca ahsma ve uyum
saglama pozitif yone dogru gider,uyum problemleri ve anksiyete azalir.
Bu baglamda, arastirmarruzda ogrencilerin, aileleri olmaksizin ilk defa
geldikleri KKTC'ye ve universite ortamma, uyum sureclerindeki anksiyete ve
depresyon seviyelerini bilimsel olarak saghkli bir sekilde, olcrnek ve karsilastirma
yapabilmek icin, gerek arastirma gurubunuda olsun, gerekse kontrol gurubunda olsun
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Universite'ye

yeni baslayan hazirhk sintfr ogrencllerini

okuyan birinci simf ogrencilerini

sectik.Arastirma

ve Turkce bolumlerinde

sonucunda da beklentilerimiz

dogrultusunda tum ogrencilerin kisisel ve sosyal nedenlerle anksiyete ve depresyon
seviyeleri yuksek bulundu.
Bu konu ile ilgili Ankara Universitesi'nin
Yuksek

Okulu'nda okuyan 118 ogrenci

ogrencilerin
Dorduncu

uyum duzeylerini

Ziraat Fakultesi ve ev Ekonomisi

uzerinde yapilan

birinci ve dorduncu

sirufdaki ogrencilerin,

uzun sureli calismada

smifta iken olculmustur.

kisisel ve sosyal uyum

duzeylerinin

anlamh

derecede daha yuksek oldugu sonuclanna ulasilmisur ( Balabanh, 1990).

Arastirmarmzda, liseyi bitermede puanlan yuksek olan ogrencilerle, liseyi
bitirme puanlan dusuk olan universite ogrencilerinin, depresyon ve aksiyetelerine
bakildigmda.lisede basanh olan bir ogrenci ile daha az basanh ogrencilerin
depresyon ve anksiyete seviyeleri arasmda fak gozetilmedi.Oysaki akademik yonden
basanli ogrencinin anksiyete ve depresyon seviyelerinin daha dusuk cikmasi
umuluyordu.Ailelerin desteginden mahrum olarak, tarumakdiklan bir yerde,
yasamak, Uyum saglamaya cahsmak, hemde Universite ortamma uyum saglamaya
cahsmak her iki taraftada zorlanmalann yasandigmr ortaya cikarrmstir.
Sivasta

liselere

devam

eden

597

ogrenci

uzerinde

yaptlan

arastirmada.ogrencilerin okul basanlannm onlarm, sosyal ve kisisel uyumlan
uzerinde etkili oldugu bulunmustur (Akayl990).
Arastirmarmz da, Ada dismdan, KKTC'ye gelen universite ogrencilerinin
KKTC'ye ilk defa ve yeni gelmis olmalanndan dolayi. depresyon ve kaygi
seviyelerine bakildi. KKTC'ye Ada dismdan ilk defa gelen ogrencilerin, anksiyete
ve depresyon seviyeleri, halen adada alisik oldulan duzende ve aileleriyle yasayan
KKTC 'Li ogrencilerin anksiyete ve depresyon seviyelerinden ileri derecede yuksek
cikn.
Kihckaya'mn yaptigi arastirmada, yurt dt$1 yasantisi gecirmis ve gecirmemis
400

lise ogrencisinin kendini gerceklestirme duzeyleri karsilastmlrms ve yurt

dismda yasay cgrencilerin kendini gerceklestirme duzeyleri dusuk bulunmustur
(Kihckaya, 1988).
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Arastirmaya kontrol gurubu olarak aldigmuz 124 Universite
ve milleti ne olursa olsun, dogdugundan

beri ve arastirmanm

KKTC'de ve ailesiyle yasiyor olmasi gerekiyordu.Arastrrrna

ogrencisi
yapildigi

1rk1
anda,

gurubumuzu da yine

irki ve milleti ne olursa olsun, fakat Universite egitimi okumak icin, Ada disindan
ailesinden ilk defa aynlarak,
burada

yasayacak

sonuclanrun

olan

gecerliligi

yine ilk defa KKTC' de gelecek ve ailesi olmadan
ogrenciler

olmasi

arastrrmarmzm

ve guvenirliligi acismdan onemli idi. Bu anlamda, tesaduf

olarak arastrrma gurubunda
ogrencilerimizin

olusturdu.Boyle

(124) ve konrol gurubunda (124) anket dagrttrgimz

hepsini (248) Turk kokenli ogrenciler olusturdu.Boyle

olmasmda

• Anketi yapngmnz Universitenin Turk universitesi olmasi ve ogrencilerinin de buyuk
cogunlugununda Turk ogrencilerinden olusmasi onernli faktordur.
Ailesinden ilk defa aynhp universite egitimi almak icin baska ulkelere gitmek
ve ahsik oldugu aile destegi olmadan, yeni bir hayata atilmak
yasamaya

calrsmak.sorumluluklar

cahsmasi.gelecegi

uslenerek

ile kararlar alabilmesi,

kendi

ayaklan

ergenlerde

farkli kulturde

uzerinde

kulturel.sosyal,

durmaya
benlik ve

kisilik catismalanna, Basanli olamama korkusu, kaygiya ve depresif belirtilere neden
olur.Diger taraftan hep ahsik oldugu cevrede yasamaya devam ederek,
okuyan genclerin
yasamsal

aile destekleri

problemleri

ailesi

devam ettigi icin.yeme,
tarafmdan

karsilandigi

universite

icme, bannma,

icin.bu

konuda

gibi
kaygi

duymamaktadirlar.
Bu kaonu ile ilgiliolarakl986-1987

ogretim yilmda Anadolu liselerine devam

eden 377 yurtdisi yasantisi gecirmis ve 390 yurt disi yasantisi gecirmems toplam 767
ogrenci uzerinde onlann sorunlanm karsilastiran bir arastirma yapilrms ve yurt dist
yasantisi geciren ogrenciierindaha

90k sorunlan oldugu tesbit edilmistir. Her iki

guruptata en 90k isaretlenen sorun okul yasami ile ilgili dir.ikinci onemli sorun
olarak.gelecek.ogrenim
Genclerin
yakmmalann
celiskiler

ve i$ yasami ile ilgilidir (Dogan,1960: 67).

ruhsal

altmda

yakmmalanm

inceleyen

arastirrnada,

gencin geldigi cevre ile icinde yasadigi

oldugu ve bu durum sucluluk,

aciklamaktadir.Aile

bir

guvensizlik

duygusuna

bu

ruhsal

cevre arasinda
donustugunu

ve icinden 91kt1g1 cevreye duygusal baghligi olan genc.degisik

cevre icinde yasamiru surdururken.eski

degerlerinden
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kopamamak, aym zamanda

yeni degerlere
cekilme

de uymak amaciyla ruhsal bastirma mekanizmalan kullanmakta,geri

davram~m1 benimsemekte,dolay1s1

Universite

ogrencisinin okuyacagi bolumunu, ilerde sahip olmak istedigi

gore,

gelecegi

geli~mesine,kendine
ba$anlanna,

olustugu

(Koknel, 1999).

gozlemlenmi~tir

meslege

ile nevrotik yakmmalann

ile

ilgili

guvenini,benlik

kararlan

kendisinin

sayg1smm

olumlu katkilarda bulunacaktir.

vermesi

geli$mesini,

Ara~t1rmam1zda,

ve

benlik
akademik

cesitli nedenlerden

dolayi kendi istedigi bolumu degilde, DegWk nedenlerden dolayi, baska bolumlerde
okumak, universite ogrencilerinin anksiyetelerini

vukselttigi ortaya cikanlnusnr.

Bu konu ile yapilan arastirmada, ergenlik cagmdaki gencler en cok gelecekte
ne yapacaklan,.bu
okuyacaklan,

anlamda

da hangi

universiteve

gidecekleri,hangi

istedikleri bolumu okuyup okuyamayacakalan

oldugu tesbit edilmistir
Yap1lan

bir

ili~kiler,ekonomik,

bolumu

en onemli kaygilari

(Kulaksizoglu, 1985),
baska

ara$t1rmada,Ankara

Universi'tesinde,

aile

ile

politik ve cinsel egilimler,spor ve sanatla ugra~lar ve fakulteyi

secim tarzi gibi konularda, yapilan 9ah$malarda "cornel intex"testi uygulananlann

%69.2 si anket ve g6ril$melere gore %18.5 i hastahk simfi icine girecek derecede
ruhsal sorunlu bulunmustur

(Ozbek ve Ekibi, 1980).

Ailelerinden, aynlarak KKTC' universite okumaya gelen ogrencilerin yeni
barmma

yerleri

olarak.se9eneklerinde

Universitenin

yurtlan,yanhz

ya da daha

okonomik olsun diye arkada$larla beraber kiralanacak evler, otel ve pansiycnlardtr.
Farkli kisilerle,

farkh ortamda yasamaya baslamak, ilk kez beraber oldugu kislerle

sorumluluklar1, hayati, paylasmak Psikoljik zorlanmalara

neden oluyor ve bunun

sonucandada anksiyete ve depresyon vukseliyor. Bununla beraber vasarnlan yerden
ve kisilerden memnun olmamak Ansiyete ve depresyonun

$iddetlenmesine sebep

oluyor.
Ara$tlrmam1zda, bu konuda elde ettigimiz sonuca gore, ailesinden aynlip ilk
defa

ada dismdan KKTC'

ogrencilerinin

ye gelerek

anksiyete ve depresyon

yasamaya

seviyeleri,
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haslayan

TC'li

halen KKTC' de

universite
ailelerinin

yanmda yasayan universite ogrencilerinin anksiyete seviyelerine gore daha yuksek

bulunmustur
Bu konu ile ilgili olarak, Ege Universitesi'nde "Yurtlarda yasayan birinci
siruf Universite ogrencilerinin ruh saghg; duzeyleri ve sosyo-demografik ozellikleri
konulu arastirmasmda,Universite gencligi arasmda karsilasilan ruhsal bozukluklar
icinde, debresif duygu.ic sikmtisr.cabuk ofkelenme gibi uyum bozukluklan oldugunu
ortaya koymustur (Yanbasti, 1989).

•

A11~1k olunan aile ve sosyal cevreden ilk defa aynlarak ilk defa gittiginiz
yerde yeni sosyal cevre olusturmada arkadas edinmek onemlidir.Ada disindan
KKTC!ye

ilk defa gelen universite ogrencilerinin arkadaslan ile sorunlan ve

s1kmt!lan paylasmak ya da paylasmamak anksiyete ve depresyon seviyelerine etki
etmezken, Arastirmaya katilan ogrencilerin, arkadaslanyla gezip eglenmek icin
beraber olamamalan.arkadaslanyla gezip eglenen guruba

gore

Anksiyete ve

depresyon seviyeleri daha yi.iksek 91kt1.
Yurt dismda yapilan arastirmada, herhangi bir nedenle kendi gurubundan
aynlan gene; baskalanmn yanmda sosyal olarak yahtilrms olmanm sikmtismi
yasar.Yakm ve samimi iliskiler icinde bir arkadasa sahip olmamada yanhzhk
duygusunu artirmaktadir.Zorunlu nedenlerle cevre degistirenler yenisosyal cevre
olusturana kadar yanhkzhk hissederSosyal iliski kurmakta becerikli olmayanlar yeni
cevrelerine uyum saglamakta gucluk cekerler (santrock, 1993).
Bu konu ile ilgili yapilan baska bir arasnrmada, Universite genclerinin
yanlizhk duzeyi arttkca kisisel, sosyal ve genel uyum duzeylerinin di.i~ti.igi.i sonucu
ortaya cikanldi (Bilgen.1989).
Turkiye'de, Antalya'da 262'si kiz 292 erkek 554 ogrenci i.izerinde yapilan
arastirmada ergenlerin aldiklan arkadas ve aile destegi ile psikotik olmayan
psikiyatrik bozukluklar
arkadaslanndan aldiklan

Arasmda olumsuz iliski saptanmisur.Ergenlerin aile ve
destek

Artnkca

psikotik olmayan psikiyatrik

bozukluklarda azalma olmaktadir (Zaimoglu ve Buyukberber, 1992).
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Arastirmarmzda,
onemlidir. Durumu

Y eni yerlesim yerini tarumak

iyi olan ve kontrol gurubunu

icin ulasim kolayhgi 90k

olusturan

ogrenciler,

ulasim

problemini ozel oto ya da ailelerinin otolan vasitasiyla hallederken, arastirma gurubu
ogrencileri

yeni gelmelerinden

yasamaktadirlar.Mevcut
yetersizligindende

19m

konuyla

yasanmasina

-0niversite

basansiz

ilgili bilgisizliklerindenzorluk

Universite servislerilerinin

olan

kaynaklanan aksakhklardan

sik ulasim problemi
yasanmasmm

ve bu

aksamalanndan

ve

dolayi, universite ogrencilerinin

neden oluyor.

S1k sik

sik

ulasim probleminin

ortamma uyumu ve akademik basanyi olumsuz etkilyecegi

olacagim

korkusundan

kaynaklanan

anksiyeteyi

yukselttigi

• gozlemlenmistir.
Y apilan

bir

arastirmada

incelenmis.Ergenlikdeki

depresyon

Ergenligin
seviyesi

ile.yasanilan bolge arasmda iliski bulunmustur
Baska arastirmada
arastirmada.Universiteli
bulma, ekonomik

basmdaki

ile yasamlan

yerdeki

oda

Gazi Egitim Fakultesi'nde

ogrencilerinin karsilasnklan

sayisi

yasami,

yaptigi

problem alanlanm, gelecekte i~

sosyal etkinlikler,

saghk, ogrenim

yontemleri, insanlarla iliski kurma, aile, karsi cins,dil,din ve ahlak
etrnistir

ogrencinin

(Ayverdi, 1990).

da Ozdemir.Ankara

hayat, universite
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olarak tesbit

(Ozdemir,1995).
KKTC'deki

universiteler

parah oniversiteler

oldugu icin basan bursu ile

gelen ogrencilerin haricinde ve cogu ogrencide parah olarak okumaktadir.Aynca
yiyecek. bannacak yer olarakta paraya ihdiyac oldugu icin ogrenci ekonomik olarak
ailesine yuk olmaktadir. Bu ekonomik yukun farkinda olan universite ogrencisi,
harcamalanm

katkida

bulunma

sorumlulugu hissederek okulun haricinde baska yerlerde cahsir.Ekonomik

sikmtmin

devam etmesi

kisitlarnak zorunlulugu

veya aileye ekonomik

egitimini devam ettiremeyecegi,

dusmesi halinde bursunun kaldmlacagi

burslu ise akademik basansmm

kaygisi.ekonomik sikmti nedeniyle.kisisel ve

sosyal ihdiyaclarda, eglencede kisrtlamaya gitmek.bazi seylerden mahrum kalmak
sikmti

yaratir,

anksiyete

Arastirmarmzda

maddi

ve

depresyon

duygulannm

sikmti yasayan ogrencilerin

yuksektir.
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artmasma

neden

olur.

anksiyete seviyeleri 90k

Yurt dismda yapilan arastirmada,

ekonomik seviyesi ortanm altmda olan

ergenler, daha ust gelir gurubundaki akranlan tarafmdan, giyim tarzlan.ilgilerindeki
farkhliklar ve para harcama
benimsenebilirler

aliskanhklan

bakimmdan dislanabilir veya daha az

(Jersild, 1978).

Ankara'da

ii9 farkh sosyo-ekonomik

seviyeden gelen 464 ergen uzerinde

yapilan arastirmada, ust sosyo-ekonomik seviyeden gelen ergenler diger iki guruba
gore anlamh derecede daha az

depresyon belirtileri vermisler

(Cuhadaroglu ve

Sanuvar,1992:350) .

•

Universite

ogrencilerinde

incelenmesi

konusunda

bulunduklan

yasam

bazi

ozelliklerine

kisilik

yapilan

arastirrnada,

bolumunun

psiko-sosyal

Universite

gore

belirtilerin

ogrencilerinin

ve ekonomik

acidan

icinde
pek 90k

degisiminin yasandigmm ve bir gecis donemi oldugunu tesbit ederek, bu donemde
psikolojik saghk durumunu bozulmasmm

normal oldugunun

sonuciuna varmisur

(Karatay, 1995).
Her hangi bir nedenle surekli yasadigr

sosyal ortamdan aynlarak baska bir

ulkeye goc etmesi,yeni ortama uyum saglayamamak, sosyal cevre edinememek, goc
eden kisinin yasma, cinsel kimligine, kisiligine, ekonomik yapisma, aile yapisina,
kulturune, daha onceki deneyimine, kendini gerceklestirme

duzeyine gore degisir.

Aynca ilk defa gelinilen ve yasamaya baslarulan yerdeki yasama dair zorluklar,
universite ogrencilerini yaslan geregi bunalima sokmaktadir.
Yapilan
ogrencilerin

arastirmada

yasam

bir

kosullannm

gurup

Tip Fakultesi

zorlandikca,

depresif

ogrencisi

incelenmis,

belirtileri

artngi

ve

ogrencilerin baslanndan gecen olaylan daha olumsuz algilama egiliminde olduklan
tesbit edilmistir

(Aytar ve Erkman, 1985:77).

Arastirmanuzda

kullandigumz

universite

ogrencileri

henuz ergenlik

smirlan icinde oldugu icin KKTC halki ile uyum saglayamamalan

yas

ergenlerin devem

eden,ruhsal catismalan, benlik ve kimlik karmasasi Yasamalan ile ilgilidir.
2001 yilmda.t'Ergenlerin

kisilik gelisimine etki eden biyolojik ve psikolojik

nedenleri" ile ilgili yapilan arastirmamn sonucunda, Ergenlik cagmm 11-25 yas arasi
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oldugunubu yas arahgmin kisinin bocalamalar yasadigmi.celiskili

dusuncelere ve

sikmtilara sahip oldugunu ve bumun sebebi olarakta ergenin bedensel buyume
birlikte sekonder sex karakterlerinin belirginlestigini.dolayisi

ile

ile cinsel olgunlasma

ile ruhsal olgunlasmanm aym hizla olmamasmm gencin ruhsal uyumunu bozdugunu
ve birey buyuk kargasalar yasarken.ister
catisma yasayabilecegini aciklanrmsnr

istemez ailesi ve bulundugu cevresiyle

( Ozgiiven,200 I).

Sonuc olarak, universite gencligi ergenlik cagmm son doneminde oldugu icin
kisilik.benlik ve sosyal catismalan

•

sosyal cevresi ile uyumsuzluklar
destegine.sevgisine,

devam etrnektedir.Dolayisi
yasamaktadir.Boyle

ile gene ailesi ve

bir durumda

ilgisine en 90k ihdiyaci oldugu halde.Universite

icin, alisik oldugu ortamdan,

iken,ailenin
egitimi almak

tarumadrgi baska bir ortama,( aym dil. Din. Irk.

Kulturdende olsa), yanhz basma giderek, ailesinden uzakta,kendi hayatlanrn devam
ettirecek olmalan,yeni sosyal ve Universite cevresine, uyum saglayacak olmalan ve
ayru zamanda

akademik

yonden basanh olmalan

bunahmlara neden olmakta,bununsonucu

gerekliligi,

genclerde

ruhsal

olarakta anksiyete ve depresyon seviyeleri

yukselmektedir.

Cuhadaroglu' da
seceneklerle.kimlik

D niversitenin

arasnrmasmda,

gelistirme

surecinde,

cesitli cozumlerin

yarattigi

bir

90k

arandigi ve degisik

kimlik oruntulerinin denendigi bir ortam olarak, kimlik gelisimi acisindan etkili ve
90k onemlidir. Universite donemimin bunahmh ve onemli
ortaya koymustur (Cuhadaroglu Fusun, 1987).
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bir donem oldugunu

BOLUMVl
SONUC VE ONERiLER
Sonu.;
Bu cahsmada;

Ada dismdan,

Ailesinden

ilk defa aynlarak

Universite egitimi okumak icin gelen ogrencilerin,kendi
yerde

yasamlanru

ve

problemlerin,anksiyete

universite

egitimini

KKTC'ye

baslanna, tammadiklan

devam

ettirirken

bir

karsilastiklan

ve depresyon seviyelerinine derece etkileyip etkilemedigin

arastmldi ve su sonuclar ortaya cikrmstir .

••

Ailesinden ilk defa aynhp KKTC'ye
kaynaklanan

kaygilan

korkulan

erkeklerden

gelen kiz

ogrencilerin

daha 90k, KKTC'ye

korkudan

ilk defa gelen

ogrencileri 23ya$m altmdakiler ve 23 yasm ustundekiler diye iki guruba ayirarak
inceledik. inceleme sonucunda 23 yasm altmdaki ogrencilerin diger ogrenciler gore
anksiyeteleri

daha yiiksektir.

KKTC'ye ada dismdan gelen ogrencilerin lisede iken basanli ya da basansiz

ogrenci olmalan
Aileden

onlann anksiyete ve depresyon seviyelerine etki etmiyor.
ilk

baslamak.ogrencilerin

olarak

aynlarak

yanhz

anksiyete ve depresyonlanna

basma

KKTC'ye

yasamaya

ileri derecede etki eden onemli

bir faktor.
Universite' de okuyacaklan bolunu kendileri secmeyen herhangi bir nedenle
kendi

secimr

dismdaki

bolumde

okumak,

ogrencilerirr

anksiyetelerini

yiiksekseltiyor.
Aile ocagmdan ilk defa aynlarak, KKTCde yurtlarda,kirahk
pansiyonlarda.arkadaslanyla

veya

yanhz

yasamak,

aileden

evlerde veya

uzak

yasamak

Ogrencilerin kaygilanm yukseltiyor ve depresyona yatkm oluyorlar.
Kaldiklan

yerden

memnun olmama.halinde

ise anksiyete ve depresyon

halleri ileri derecede artiyor.
Universite

ogrencilerinin

beraber olamama gibi durumlar

arkadaslanyla.sorunlanru
anksiyetelerini
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paylasmama.okulda

hie etkilemezken.arkadaslanyla

gezip

eglenememek.onlart

ileri

derecede

kaygilandmyor

ve

depresyona

girebili yorlar.
Universite cgrencilerinin KKTC 'de ulasim sorunlanru nasil halledeceklerini
bilememelerinden

kaynaklanan

ulasim sorunu yasiyorlar

ve

yasadiklan

bu

sorundan dolayi ileri derecede sikmti yasryorlar,
Mevcut olan ulasim sorununun

sik sik yasanmasida,

ogrencilerin

ileri

derecede sikmti duymalanna ve depresyona girrnelerine neden oluyor.

It

Maddi sorun yasayan universite ogrencileri, bu durumdan

ileri derecede

sikmti duymaktadirlar.
Kk'I'Cdtsmdan

ilk defa KKTC'ye gelen cgrenciler.ilk geldikleri gunlerde

yeni cevreleriyle uyum saglayamadiklan icin sikmti duymaktadirlar.
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Oneriler
Universite ogrencisi yasi geregi henuz ergenlik cagmda oldugu icin, kisilik
bocalamalan yasamaktadir. Dolayisr ile de ailenin destegine ve sosyal destege daha
90k Ihdiyaci vardir. Tarumadigr yerde alisik oldugu aile desteginden mahrum olarak
yasam surdurrneye cahsmak hemde

yuksek ogrenimde basanh olmak, onlan ilk

baslarda 90k zorladigi ve bu zorlanmalannda onlann psikoljilerini olumsuz etkiledigi
bu cahsma ile ortaya konulmustur.
Elde edilen verilere gore belirlenen oneriler sunlardir:
KKTC Universitelerinin

kapsarru genisletilmeli
yasamlanm
azaltmada

ve Rehberlik servislerinin

yani sadece okul ici degil okul dismdada

kolaylastirmada,
yardimci

Psikolojik Damsmanhk

sikintilanm

olabilecek,

ogrencilerin

ve ozellikle kiz ogrencilerin korkulanni

zorlandiklan

konularda,

saghklan

ile ilgili

konularda guvenle ulasabilecekleri 24 saat hizmet veren birimler olusturulmah.
Universitelerin Psikolojik Darusmanhk ve Rehberlik Merkezleri, universite
ogrencilerinin yasi geregi agirhkh olarak ergenlik psikolojisi, adaptasyon, kimlik
bocalamalan

uzerinde

yogunlasrnali,

gurup terapileri

duzenlenmeli.

Bu alanda

tecrubeli uzmanlarla cahsmah.
Ogrencilerin Rehberlik merkezine
seminerler duzenlenmeli, burosurler

tarutici

talebini artirmak icin, merkezi

basilmalidir ve bu burosurler,

ogrenci

olurken ogrenciye verilmeli veya kendisine bir sekilde ulastirlmahdir.Cunku

kayit

ergenlik

cagmda ailesinden aynlan ogrenci ne yapacagma karar veremez buyuk bocalamalar
yasar.Bu durumda olan ogrenci yanliz basma kahnca ne yapacagim bilemeden
istemeden

hatalar

yapabilir

gelisebilir, Diger bir

veya

yanlis . yonlendirmelerle

istenmedik

olaylar

olasihk ailenin yoklugundan kaynaklanan boslukta olumsuz

arkadas guruplanna dahil olarak icki uyusturucu, ve suca yonelebilirler. Bu konuda
rehberlik merkezleri ogrencileri sik sik

gorusmelere cagirarak.psikoljik

yardimda

bulunulmah gerekirse aile ile temasa gecmelidir.
KKTC

universitelerine

yurt

dismdan

kabul

edilen

ogrencilere.henuz

KKTC'ye gelmeden onlara, KTC'yi ve kabul edildigi universite ve bolgesi hakkmda
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tarutici ve KKTC'ye geldiklerinde

yasamlanm

kolaylastiracak dogru bilgiler sunan

brosurler gonderilmeli, kendileriyle hire bir temasa gecip universite ile, bolumleri ile
ilgili.mezun

olduktan sonraki i~ alanlan ile ilgili

sorulanm

olabilecegini acikhkla, ictenlikle cevaplandmlmahdir

alternatiflerinin

ne

gerkirse.konu ile ilgili uzmana

yonlendirilrnelidir.
KKTC

universitelerine

gelmektedir.Ogrenciler

degisik milletten.irktan.dilden

arasmdaki

sosyal

kurmalanm ve biribirlerinin kulturlerini

uyumu

artirmak

tarnyabailmelerini

ve universiteler arasi, kultur, sanat ve eglence toplantilan,

"

ve <linden ogrenciler
ve kolay

iletisirn

saglamak icin okul ici
seminerler, yansmalar,

duzenlenmelidir.
Ailsinden ilk defa aynlacagi icin zaten kaygili olan ogrencilerin kalacak yer
alternatifleri
birimleri

KKTC'ye

gelmeden once bildirilmeli

ayarlanmalidir.Ozellikle

mutasip

aileler

en azmdan gecici yerlesirn
icin, universiteye

baslayacak

kizlannm kalacak yeri aileler icin cok onemlidir. Bu anlamda yurtlar genisletilmeli
ve kalitesi yiikseltilmelidir.
Kambus dismda ogrenciyle iliskiyi kesmemek en azmdan ilk zamanlarda
yasamiru kolaylastirmak

icin KKTC'nin

onemli alisveris merkezlerini,

Hastane

Eczane, polis,gibi yasamsal onem tasiyan merkezlerin yerini gosteren haritalar ve
telefon

numaralanm

ogrenciye ulastmhrsa,

gosteren

burosurleri,

ogrencinin,

KKTC'ye

ogrenci

daha

KKTC'ye

guvenle ve kaygisiz

gelmeden
gelmesi ve

universite egitimine daha kolay motive olmasi saglanrms olur.
KKTC'de belediye ulasim isleri gelismediginden, ogrencilerin %85'i ulasim
sorunlanm

okul servislerini kullanarak halletmeye cahsmaktadirlar.

Okul servisleri

hem sayi olarak hemde otobuslerin kalitesi bakimmdan hem zamanlama bakimmdan,
mevcut ogrenci sayisma cevap verememektedir. Arastirmada ogrencileri strese sokan
en onemli sorun olarak tesbit edilen

ulasim sorunu,

daha fazla sayida, daha luks

servis araclan almarak ve sehir ici guzergahlan genisletilerek sorun cozulebilir,
Psikolojik Darusmanhk ve Rehberlik merkezleri maddi durumu iyi olmayan,
ogrencileri

tesbit

ederek

onlara

yetenekleri

dogrultusunda,

cahsabilecekleri isler bulabilirler. Maddi sikinti ceken ergenler
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part

time

para kazanmak icin

yanhs yonlendirmelerle

istemeden yanhs seyler yapabilir, sue iseyebilir, veya okulu

birakabilirler.
Psikoljik

Darusmanhk

cahsmalar sonucu, KKTC'ye

ve Rehberlik

Merkezlerinin

yuksek ogrenim okumak

yapacagi

basanh

icin gelen ogrencilerin

kisisel ve sosyal uyumunu, daha kisa surede ve daha az sikmtiyla gerceklestirmesine
yardimci olacaktir. Bu durum cevreye adaptasyonu ve yuksek ogrenime motivasyonu
saglayacagi icin ogrencinin akademik basansmi yiikseltecektir ki bu da Universitenin
basansuun ve egitirn kalitesinin en etkili reklarmdir. Bu baglarnda Aileler cocuklanru

•

guvenle soz konusu universiteye gondereceklerdir.
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Eltmzcfe[Ju[unand:ormuruvers1te agrenc1len arasmda yapilmakta olan bir
yall~mamrr p~r~as1cr1~tef~~r~'ais1rn.yazmamz istenmemekte<lir ve formlar kansik
olarak:toplariacalc~'',,:'J/t'·;.'.\.~~: s,•<_;; ;.:-n:''
.
.
Anker tamamen bilimsel arnaclarla dUzenlemni~tir. Yamtlara icten ve dogru olarak
cevap vermeniz anket sonuclanrnn yararli bilgi olarak kullamlmasim saglayacakt1r.
Yamt vermek istemediginiz sorulan lutfen bes brrakmiz.
Size uygun olan cevabi lutfen cevap kag1d111da i~aretleyiniz.
I - C insiyet
a) K1z
b) Erkek
2- Doi'ium
Tarihi
•....
a) 1983 ve sonrasi
b) 1982
ctl981
d) 1980
e) 1979 ve oncesi
3- Ka9111c1 sm1ftasm1z?
ajl
~2
03
~4
4- Lise bitirrne ortalama puarimiz 10 puan Uzerinden kactir?
a)8,50-10 (pekiyi)
b )7,00-8,49 (iyi)
c)5,00-6,99 (orta)
d)4,99-alt1 (Ratti)
e )Hat1rlam1yorum
5- Uyrugunuz::
a)TC
b )KK.TC
c )Dig er
6- Oniversiteye ba~lamadan once nerede yasiyordunuz?
a)TC
b )KKTC
c )Oiger
7- Oniversiteye baslamadan once kiminle ya~1yordunuz?
a)Anne ve/veya baba
b)Akraba
c)Ymt
d)Arkada~
e)Yalmz
8- Ailenizden ilk defa mi aynliyorsunuz?
a)Evet
b)Hayir
c)Halen ailelemle yasiyorum
. 9- Ailenizle okulda oldugunuz donernde ne sikhkla gori..i~ilyorsunuz?
(Her~1kki ayn ayn degerlendiriniz)

Herzarnan
A)Telefonla

(a)

B)YUzyuze
C)Mektupla

(a)
(a)

Bazen
(b)
(b)
(b)

Hi<;: b irzaman
(c)
(c)

(c)

l 0-Neden universiteyi K.KTC' de okumaya karat verdiniz?
a)KKTC deki universitelerin iyi oldugunu di.i~ilndi.igilm icin
b )Ailem istedigi icin
c)Dniversite giris puanimla TUrkiye de istedigim biilUmii tutturamad1gun

icin

d)Daha once gittigim universitelerde ba~ans1z oldugum icin

e )TUrkiyedeki universi telerde inaiwlan ma uy gun giy inmem engell end igi i c in
f)Diger

11- BoH.imUnlize isteyerek mi girdiniz?
a)Evet

b )Haytr

12- Nerede kaliyorsunuz?
a)·Anne ve/veya baba
b)Yurtta
c )Evde arkada~larla veya yalrnz
d)Otel, pansiyon
e )Akraba yanmda
f)Diger
13- Kald1g1mz yerden memnuniyet dereceniz nedir?
a)Hic;: memnun degilim
b )Baz1 problemler olmakla beraber memnunum
c )<;ok memnunum

l 4- Ark a das l annizle as ag1 daki sece 11 e kl eri 11 e s Ikl! kl a y apab i l i y orsun uz?
(Her ~1kk1 ayn ayn degerlendiriniz)
Hie bir zaman
Gezip eglenmek
Okulda vakit gec;:irmek
Ozel sorunlan paylasmak
Ders c;ali~mak

(a)

(a)
(a)

(a)

Bazen
(b)

(b)
(b)
(b)

15- Ula~1m sorununuzu nasil i:;:ozilyorsunuz?
a )Arab am var
b )Ailem araba ile b1rak1yor
c)Otobils veya servis arac;:\anm kullamnm
d)Taksi
e)Otostop
f)Diger
16- Ula~1m saglamak sizin icin ne s1klikta sorun olu~turur?
a)Herzaman
b)Bazen
c)Nadiren
d)Hic;:bir zaman

Herzaman

(c)
(c)
(c)
(c)

l 7- Maddi sikmti yekiyormusunuz?
a)Haytr
b )Baz1 harcamalanma dikkat etrnern gerekiyor
c)K1s1th bir butce ile zorlanarak geciniyorum

d)Okul dismda baska islerde calisarak harchgim: crkcruycrum
18-Kibns halki ile ili~kilerinizi nasil tamrnliyorsunuz?(K1bns'

a yeni ge1en ogrenciler

icin)
a)<;ok iyi, 90k kolay uyum sagladun
b )K~ltUrleri farkh ama kolay uyum sagladtm
c )Kulturleri
farkl: oldujiundan uvum
sasilamakta
zorlandim
.
.
d)Kabul gormedigimi, drslandigtrm di.i~i..inuyorum
e)Diger

-

'

A1lag1da insanlann kaygih yada endiseli olduklan zamanya!jakd1klan bazi belirtiler verilmistir, Lotfen her
maddeyi dikkatle okuyun. Daha sonra her maddedeki belirtinin bugun dahil son hafladrr sizi ne kadar rahatsiz
ettigiui a~ag1daki ol9ekten yararJanarak maddelerin yamnda nygun yere X isaretini koyarak belirtiniz.

0. Hi9

I . Hafif derece<le

2. Orta derecede

3. Ciddi derecede
Iii<;

Hanf

Orta

(0)

(I)

(2)

Ciddi
(3)

(0)

(l)

(2)

(3)

I) Bedeninizin l1erhangi bir yerinde uyu~a veya kanncaJanma
2) Steak ate1l basmalan

•

3) Bacaklarda halsizlik
(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(l)

(2)

(3)

(0)

(1)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(1)

(2)

(3)

(0)

(1)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(l)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(1)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(])

(2)

(3)

(0)

Cl)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

(0)

(l)

(2)

(3)

(0)

(I)

(2)

(3)

4) Gevseyememe
5)

Cok kolll seyler olacak korkusu

6) Bas doillllesi veya sersemlik
7) Kalp 9arpllllllas1
8) Dengeyi kaybetme duygusu
9) Deh~te kaprhna
I 0) Sinirlilik
11) Boguluyonnu~ gibi olma duygusu
12) Ellerde titreme
13) Titreklik
14) Kontroli kaybetme korkusu
15) Nefes almada gU9lUk
16) Oltltn korkusu
17) Korkuya k11p1lma
18) Migdede hazimsizhj, yada rahalS1Zhk hissi
19) Bayglllhk
20) Yuzun ktzarmas1
21) Terleme (S1caga bagh olmayan)

KSE*
A~ag1do, insanlann bazen yasadiklan belirtilerin ve yakmmalann bir listesi verilmistir, Listedeki her maddeyi
dikkaetle okuyun. Daha sonra o belirtinin stzn BUGON DAHlL, SON B1R HAFTADIR NE KADAR VAR
OLDUGUNUyandaki bolmede uygun olan yerde isaretleyin. Her belirti icin sadece bir yeri isaretlemeye ve hicbir
maddeyi atlamamaya ozen gosterin. Yamtlanmzr kursun kalemle isaretleyin. Eger fikir degistirirseniz ilk yamtuuzi
silin.
Yamtlanmz a~ag1dakiol9ege gore degerleudiriu:
Bu belirtiler son bir haftadir sizde ne kadar vardir. ?

o. Hiv yok
1. Biraz var
2. Biraz derecede var

3. Epeyvar
4. Cok fazla var

•

Bu belirtiler sizde son bir hafladir
sizde ne kadar var ?

I. lcinizdeki sinirlilik ve titreme hali

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

2. Bayginhk, bas donmesi

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

3. Bir baska kisinin sizin dllstmce kontrol edicegi fikri

(0)

(])

(2)

(3)

(4)

4. Basnnza geleu sikmulardan dolayr baskalanum suclu
oldugu duygu duygusu

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

5. Olaylan hatrrlama gilc;lllk

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

6. Cok kolayca kiztp ofkelenmek

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

7. Gogils kalp bolgesinde agnlar

(0)

(l)

(2)

(3)

(4)

8. Meydanhk (acik) yerlerden korkma duygusu

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

9. Yasannrnza son venue duygusu

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

10. lusanlann c;uguuaguveuilmeyecegihissi

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

11. lstahta bozukluk (Istahsizhk)

(0)

(l)

(2)

(3)

(4)

12. Hicbir uedeui olmayan ani korkular

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

13. Koutrol edemediginiz duygular

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

14. Baska iusanlarla beraberken bile yalnizhk hissetme

(0)

(])

(2)

(3)

(4)

15. lsleri bittne konusunda kendini engellemis hissetmek

(0)

( I)

(2)

(3)

(4)

16. Yalmzhk hissetmek

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

17. Hllzllnlll kederli hissetmek

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

18. Hicbirseye ilgi duymamak

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

19. Aglamakh hissetmek

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

20. Kolayca iucinebilme kmlma

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

2 l. lnsanlann sizi sevmedigine, koru davrandigma
inanmak

(0)

(l)

(2)

(3)

(4)

22. Keudini digerlerinden daha ID;ag1 gormek

(0)

(l)

(2)

(3)

(4)

23. Mide bozuklugu, bunalu

(0)

(I)

(2)

(3)

(4

24. Digerlerinin sizi gfrzJedigi yada hakkmrzda
konustugu duygusu

(0)

(])

(2)

(3)

(4)

25. Uykuya Jalmada gucluk

(0)

(I)

(2)

(3)

(4

26. Yapuguuz seyleri tekrar tekrar dogrumu diye
kontrol etmek

(0)

(1)

(2)

(3)

(4

27. Karar vermede gnclnk

(0)

(I)

(2)

(3)

(4

28. Otobns, tren metro gibi umumi vasitalaria
seyehatlardan korkmak

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

29. Nefcs dnrligr, uefessiz kalmak

(0)

(I)

(2)

(3)

30. Steak soguk basmalan

(0)

(1)

(2)

(3)

31. Sizi korkuttugu icin bazi esya, yer yada ekin~
uzak kahnaya calismak

(0)

(1)

(2)

(3)

32. Kafamzm "hombo~ " kalmasi

(0)

(I)

(2)

(3)

33. Bedeninizin bazi bolgelerinde uyusmalar, ~

(0)

(I)

(2)

(3)

34. Gunahlannrz i9i11 cezalandmlmamz

(0)

(I)

(2)

(3

35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duygulan

(0)

(l)

(2)

(3)

36. Konsantrasyoncla (dikkati bisey Uzerinde lopbna)
Gti9lllk \ zorlama

(0)

(I)

(2)

(0)

(])

(2)

38. Kendini gergin ve tedirgiu hissetmek

(0)

(I)

(2)

39. Olme ve olnm ilzerincle dusunceler

(0)

(I)

(2)

40. Birini dovme, ona zarar verme, yaralma i~

(0)

(])

(2)

4 J. Birseyler kmna , dokme istegi

(0)

(])

(2)

42. Digerleriuiu yaumdayken yanhs b~er
yapmamaya calismak

(0)

(l)

(2)

gerekti.!:i

37. Beclenin bazi bolgeleriude zayifhk, ~

hEsi

lo!

(

41. Kalabalrklnnla rahatsrzhk duyrnnk

(0)

(1)

(2)

(1)

(,I)

H. lli1 l111,;1k11 iu:.:111111 hi-,: y11k111lrk d11y1111111111k

(0)

( I)

('))

(I)

(·I)

45. Dehset ve pnnik uobetleri

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

46. S1k srk tartrsmaya ginnek

(0)

(I)

(2)

(])

(4)

47. Yalmz birakildrgmda \ kahndigmda sinirlilik hissetmek

(0)

(])

(2)

(])

(4)

48. Basanlarnuz ir;in digerlerinden yeterince takdir gormek

(0)

(I)

(2)

(])

(4)

49. Yeriude duramayacak kadar tedirgin hissetmek

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

50. Kendini degersiz gormek \ degersizlik duyguJan

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

51. Eger izin verirseniz insanlann sizi somilrecegi duygnsu

(0)

(l)

(2)

(3)

(4)

52. Suclnk duygulan

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

53. Akluuzda bir bozukluk oldugu fikri

(0)

(I)

(2)

(3)

(4)

•
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Ilgili ba~vurunuzda konu edilen "Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Oniversitelerinde Okuyan
Ogrencilerin Anksiyete ve Depresyon Dlizeylerini Etkileyen Faktorler" konulu tez cahsmaruzin anket
sorulan kurulumuz tarafmdan incelenrnis ve uygulanmas1 uygun gorUlmU~tlir.
Ancak anket uygulanmadan once anketin uygulanacagi bo!Umlerin ogretim uyeleriyle istisarede
bulunup anketin hangi dersliklerde ve ne zaman uygulanacagt birlikte saptanrnahdir.
Bilgilerinize rica ederim.

