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ÖZET
Baysal, A., Engelli Üniversite Öğrencilerinin İşe Geçiş Becerilerinin İncelenmesi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Programı Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2021. Bu çalışma, engelli üniversite öğrencilerinin işe geçiş becerilerinin
incelenmesi amacıyla planlandı. Çalışmaya 33 engelli 33 engelli olmayan toplam 66
üniversite öğrencisi dahil edildi. Çalışma kapsamında öğrencilerin akademik becerileri,
kariyer hedefleri belirleme becerileri, özerk benlik becerileri ve iletişim ve etkileşim
becerileri değerlendirildi. Öğrencilerin akademik becerileri akademik not ortalaması ile
elde edildi. Kariyer hedefleri belirleme becerileri için Kariyer Geleceği Ölçeği, özerk benlik
becerileri için Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği, iletişim ve etkileşim becerileri için ise İnsan
Okupasyon Modeli kapsamında geliştirilen İletişim ve Etkileşim Becerilerinin
Değerlendirilmesi ölçeği kullanıldı. Engelli ve engelli olmayan öğrencilerin becerileri
arasındaki fark incelendi. Engelli üniversite öğrencilerinin akademik beceri, kariyer
hedefleri belirleme becerileri, özerk benlik becerileri, iletişim ve etkileşim becerileri
engelli olmayan öğrencilere göre istatistiksel açıdan daha düşük düzeyde bulundu.
Çalışma kapsamında engelli öğrencilerin değerlendirilen dört beceri arasındaki ilişkileri
de incelendi. Bağıntı analizi sonuçlarına göre engelli öğrencilerin akademik becerileri ile
kariyer hedefleri belirleme becerileri arasında, özerk benlik becerileri ile iletişim ve
etkileşim becerileri arasında, özerk benlik becerileri ile kariyer hedefleri belirleme
becerileri arasında ve kariyer hedefleri belirleme becerileri ile iletişim ve etkileşim
becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. Çalışma sonucuna göre
engelli üniversite öğrencilerinin işe geçiş döneminde gereken kritik becerilere sahip
olmadıkları görülmüştür. İncelenen becerilerin birbirleri ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu
nedenle bireylerin işe geçiş döneminde gerekli olan bu becerilerin kazanımı için detaylı
ergoterapi değerlendirme ve müdahale programlarının geliştirilmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşe Geçiş, Engelli Üniversite Öğrencileri, Mesleki Rehabilitasyon,
Ergoterapi
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ABSTRACT
Baysal, A., Investigation of Transition to Work Skills of Disabled University Students,
Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Occupational Therapy
Programme Master Thesis, Ankara, 2021. This study was planned to examine the
transition to work skills of university students with disabilities. A total of 66 university
students with 33 disabilities, 33 non-disabled, were included in the study. Students '
academic skills, career futures skills, self determination skills and communication and
interaction skills were evaluated within the scope of the study. Students' academic skills
were obtained with their academic grade point average (GPA). The Career Futures
Inventory (CFI) was used for career goal setting skills, the Self-Determination Scale for
self determination skills, and ACIS developed within the scope of Human Activities Model
(MOHO) for communication and interaction skills. The difference between the skills of
university students with disabilities and those without disabilities was examined.
Academic skills, career goal setting skills, autonomous self skills, communication and
interaction skills of university students with disabilities were statistically worse than
students without disabilities. Within the scope of the study, the relationships between
the 4 skills evaluated by students with disabilities were also examined. According to the
Spearman Correlation Analysis results, there is a statistically significant relationship
between the academic skills of students with disabilities and their ability to set career
futures, between self determination skills and communication and interaction skills,
between self determination skills and career futures skills, and between career futures
skills and communication and interaction skills. According to the results of the study, it
was observed that university students with disabilities do not have the critical skills
required during the transition to work. It was seen that the examined skills were related
to each other. For this reason, it is believed that it will be useful to develop detailed
occupational therapy evaluation and intervention programs to gain these skills necessary
during the transition period to work.
Key Words: Transition to Work, Disabled University Students, Vocational Rehabilitation,
Occupational Therapy
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1. GİRİŞ
Yükseköğrenim eğitimi, kişinin gelecek hayatının belirleyicisi ve iş hayatına
geçişte bir adımdır (1). Okuldan işe geçiş, ergenlik süresi boyunca kritik bir süreçtir.
Geçiş çağı genellikle yetişkinliğe adım atmaya hazır olan 16-25 yaşları arasındaki
gençlik olarak tanımlanır. Geçiş çağındaki bireyler ergenlikten yetişkinliğe geçiş
sürecinde karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bu süre zarfında, bireyler istihdam
ve finansal bağımsızlık için yeni eğitim ve mesleki hedefler geliştirirler. Bu dönemde
aynı zamanda gençler akranları ile daha samimi ilişkiler geliştirirler ve giderek aileden
daha bağımsız bir yaşama doğru adım atarlar. Yani bu süreç yoğun sosyal ve duygusal
gelişimi de içerir (2, 3).
Kronik hastalık ve engellilik olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabilir
ve çalışma yaşında olan nüfusun iş hayatına katılma fırsatlarını sınırlar (4). Engelli genç
yetişkinlerin çoğu, genel popülasyondaki akranlarıyla karşılaştırıldığında, eğitim,
istihdam ve bağımsız yaşam açısından akranlarının gerisinde kalırlar. Her ne kadar
istihdam edilmek değerli bir yetişkin rolü ve toplumda başarının birincil göstergesi
olsa da engelli genç yetişkinler istihdamı bulmak ve sürdürmek konusunda zor
zamanlar geçirmektedirler (5). Engelsiz yaşıtları ile karşılaştırıldığında engelli
öğrencilerin işsizlik, düşük ücret ve iş hayatında memnuniyetsizlik yaşama olasılıkları
da daha yüksektir (6).
Türkiye’de toplam nüfus içinde engelli nüfusun oranı yüksektir. İşgücü piyasası
koşullarında bu yüksek oran engellilerin ücret karşılığı istihdamının önemini
artırmaktadır. İşgücü pazarından sağlık nedenleriyle dışlanma topluma büyük
maliyetler yüklemektedir. İşgücü piyasasında dezavantajlı gruplardan birisi olan
engellilerin istihdamı; topluma uyum sağlamaları ve engelli işgücü işsizliğinin sosyal
maliyetinin yüksek oluşu açısından da önem taşımaktadır (4).
Eğitimden istihdama olan başarılı geçiş engelli genç yetişkinlerin bağımsızlığı
için çok önemlidir (7). Çalışmalar göstermiştir ki okuldan toplum hayatına geçiş yapan
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ve ergoterapistler tarafından bağımsız yaşam becerileri kazandırılabilecek çok sayıda
engelli öğrenci vardır. Ergoterapistler geçiş dönemindeki gençlere yaptığı
değerlendirmeler ile öğrencilerin mesleki beklentilerini, güçlü yönlerini, zayıf
yönlerini, tercihlerini, okul sonrası hedeflerini, iyileştirilmesi gereken becerilerini
belirlerler (8).
Geçiş dönemi için değerlendirme yapmak, bu sürece dahil olan herkes için
(öğrenciler, aileler, istihdam için çalışan uzmanlar, politikacılar, iş verenler vb.)
anlamlı bir fark yaratmaya yardımcı olacaktır (9). Doğru şekilde hedeflenip
uygulandığında geçiş değerlendirmeleri engelli öğrenciler için faydalı olabilir. Örneğin
bireylerde güven eksikliği olabilir ya da bireyler meslekleri açısından kararsızken
motive olmuş yeni hedefler keşfeden birine dönüşebilirler (10). Birçok engelli genç,
hedef belirlemekten yoksun olabilir ve kariyer planlamasını yapamayabilir ya da iş
veya uzun vadeli kariyerlerde kendini göremeyebilir. Değerlendirme çalışmalarının
yapılması bu özelliklerin değiştirilmesine yardımcı olabilir (9).
Geçiş değerlendirmeleri, kişinin mevcut ve gelecekteki; çalışma, eğitim,
yaşam, kişisel ve sosyal alanları ile ilgili olarak bireylerin ihtiyaçları, tercihleri ve ilgi
alanları hakkında bize bilgi verir (11). Engelli bireylerin okuldan ayrıldıktan sonra
yetişkin hayatına geçişle ilgili literatür incelendiğinde, değerlendirilmesi gereken bazı
beceriler vardır (6). Bu beceriler 4 temel şekilde sınıflandırılabilir:
- Akademik beceriler
- Özerk benlik becerileri
- İletişim ve etkileşim becerileri
- Mesleki ilgi ve kariyer hedefleri

3

Gelişmiş ülkelerde genellikle engelliler istihdam edilmeden önce yeterli ve
gereğince korunmaktadır buna karşın ülkemizde üniversite sınavına girip, kazanıp
daha sonra da çalışma yaşamına katılan engelli sayısı çok azdır (4). YÖK verilerine göre
ülkemizde 2018-2019 eğitim yılında yükseköğrenime kayıtlı 47.751 engelli öğrenci
bulunmaktadır (12). Geçiş çağındaki engelli öğrencilerin ihtiyaçları ve ülkemizdeki
yükseköğrenimde bulunan öğrenci sayısının büyüklüğü göz önüne alındığında, bu
gençlerin istihdam olanaklarını bireysel olarak etkileyebilecek faktörleri belirleyen
tanımlayıcı araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu amaçla belirlenen hipotezimiz aşağıdaki
gibidir:
H₀1: Engelli üniversite öğrencileri ile engelli olmayan üniversite öğrencilerinin
işe geçiş becerileri arasında fark yoktur.
H₀2: Engelli üniversite öğrencilerinde işe geçiş becerileri arasında bir ilişki
yoktur.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. İş ve Çalışma
Sosyal bir yapı olan işin anlamı, toplumsal olaylar ve zaman ile şekillenmiştir.
Tarihsel çerçeveden bakıldığında bu kavram tarihin farklı noktalarında farklı
anlamlarla tanımlanmıştır. Bu nedenle kabul edilen evrensel bir iş tanımı
bulunmamaktadır. Genel anlamda işin 16 veya 18 yaş ile 65 yaşları arasındaki yetişkin
bireylerin bir yerde gerçekleştirdiği üretici bir okupasyon olduğu varsayılmaktadır
(13).
Türk Dil Kurumu (TDK)’nun tanımına göre iş; bir sonuç elde etmek, herhangi
bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma şeklinde
tanımlanmaktadır (14). İş; fiziksel veya zihinsel çaba, beceri, bilgi veya diğer kişisel
beceri kaynaklarının uygulanmasını ve aynı zamanda bağlılık, çaba, emek gibi
kavramları içerir (15, 16).
“Çalışma” terimi ise geniş anlamlı bir terimdir ve evde veya bir aile
işletmesinde ücretsiz çalışmayı, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomide başka bir kimse için
veya bir kuruluşta ücretli çalışmayı ve kendi hesabına çalışmayı içermektedir (17).
Çalışma yalnızca bir “iş” veya ücretli istihdam değildir, aynı zamanda ücretsiz veya
gönüllü çalışmayı, eğitim ve öğretimi, aile sorumluluklarını ve bakımı da içerir (18).
Ergoterapistler günlük okupasyonları kişisel bakım, iş ve serbest zaman olmak
üzere üç kategoride ele alır (13). Ergoterapi Uygulama Çerçevesi işi anlamlı bir
okupasyon olarak kabul eder ve okupasyonlara katılmanın sağlık için kritik olduğunu
ifade eder (19).

Ergoterapi Uygulama Çerçevesi’ne göre iş temel okupasyon

alanlarından biridir ve Amerikan Ergoterapi Derneği (AOTA), 21.yüzyılda Ergoterapi
mesleği için altı uygulama alanı belirlemiştir. Bunlardan birisi de “İş ve Endüstri”dir
(20).
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2.2. İşin Sınıflandırılması
İş kavramı üzerine tam bir fikir birliği yoktur bu nedenle bu terimi
kavramsallaştırmak önemlidir. Bu amaçla ücretli iş, ücretsiz iş, gizli iş ve yedek iş
olmak üzere dört farklı iş biçimi tanımlayabiliriz.
2.2.1. Ücretli İş
Ücretli iş, en sık görülen, ilk akla gelen iş türüdür ve bireylerin istihdam
edilmesi şeklinde veya serbest meslek sahibi olmaları şeklinde olabilmektedir. Bu tür
işler esas olarak sözleşmelerden doğan yükümlülükler kapsamındadır ve maddi bir
karşılığı vardır. Ücretli işler, üstlenilen işin işlevlerine göre profesyonel, vasıflı, vasıfsız
gibi alt gruplara ayrılabilmektedir (13). Ücretli bir işte çalışmak sağladığı maddi gelire
ek olarak bireylere sosyal destek, sosyal ağların genişlemesi, iyi olma halinin artması
gibi faydalar sağlamaktadır. Ayrıca son araştırmalarda ücretli çalışmalar hafıza,
zihinsel sağlık, fiziksel işlevler ve bilişsel işlevlerin gelişmesi ve korunmasına katkıda
bulunduğu görülmüştür (21-24).
2.2.2. Ücretsiz İş
Finansal bir karşılığı olmayan ücretsiz iş, günümüz toplumunda sıklıkla
görülmektedir. Bu iş tanımı gönüllü çalışmak, ev hanımlığı, bebek bakmak, bir
tanıdığa gönüllü bakmak gibi ücretsiz iş faaliyetlerini içermektedir (13). Toplumlarda
genel olarak yapılan bu işlerin mali bir karşılığı olmadığı için ücretsiz işler değer
görmemekte ve serbest zaman aktivitesi olarak tanımlanmaktadır. Ironmanger (25)
tarafından bu çelişkili durum eğer bir aktivitenin yapılabilmesi için üçüncü bir kişi para
karşılığında çalıştırılabiliyorsa bu aktivite serbest zaman değil, iş aktivitesidir şeklinde
tanımlanmaktadır. Örneğin yemek pişirmek, temizlik yapmak, çocuk bakımı, çamaşır
yıkama, köpek gezdirme ve bahçe bakımı yapmak ücretsiz iş olarak kabul edilir. Bu
işler başka birine maddi karşılığı ile yaptırılabilir. Fakat bir başkasına film izlemesi,
tenis oynaması veya kendi kendine kitap okuması için para ödemezsiniz çünkü bu
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aktivitelerin faydası size değil aktiviteyi yapan üçüncü kişiyedir. Bu nedenle bu
aktiviteler de serbest zaman aktiviteleri olarak kabul edilir.
Toplumlarda genellikle kültür ve geleneklere bağlı olarak kadınların ücretsiz iş
yaptığı görülür. Ücretsiz işler genellikle maddi kazanç sağlamaktan ziyade sosyal
kazanç sağlar. Ücretsiz işlerin ortaya çıkardığı sosyal bir ürün vardır, hane içerisinde
diğer bireylerin ücretli işlere katılımlarını sağlar (25-27).
Gönüllü işler ise çoğunlukla aile ortamı dışında gerçekleşmektedir ve bu
nedenle aile yapısına katkıda bulunmazlar. Bu tür işler sosyal yardımlaşma,
dayanışma, ücretli işe geçiş sürecine destek olan staj yapma gibi işlerden
oluşabilmektedir. Gönüllü işler, bu işlere katılım sağlayan bireylere sosyal etkileşim
sağlama, anlamlı aktivitelere katılım ve farklı bireylerle etkileşime geçmek gibi
yararları bulunmaktadır (13, 28).
2.2.3. Gizli İş
Gayrı resmi sektör olarak da adlandırılan gizli iş, genellikle yasa dışı nitelikteki
faaliyetleri içermektedir. Bu tür işler, daha sonra vergilendirme amacıyla resmiyette
gelir olarak beyan edilmeyen, nakit olarak sağlanan hizmetleri veya malları
içermektedir. Gizli işlerin insanları kullanma gibi olumsuz unsurları olabilmektedir.
Genellikle işverenler açısından daha az maliyetli olduğu için çocuk işçiler, kadınlar,
engelli bireyler, mülteciler bu iş türüne dahil olabilirler. Aynı zamanda uyuşturucu
kaçakçılığı ve tedariki, fuhuş veya borçları yüzünden çalışmak zorunda olan kişiler ve
mülteciler de bu kategoriye girmektedir. Gizli iş, ulusal veya uluslararası ekonomiye
katkıda bulunmaz ve çoğu zaman işe dahil olan kişinin sağlığını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir (13).

7

2.2.4. Korumalı İş
Engelli bireyler için ortaya çıkmış olan korumalı iş, minimal terapötik
kazançları olan çoğunlukla ücretsiz olan yapılandırılmış işlerdir. Tasarlanmış bir
ortamda, genellikle benzer engele sahip bireylerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
Örnekleri genellikle gönüllü sektör kuruluşlarında, gündüz bakım merkezlerinde,
ayaktan Ergoterapi hizmeti veren kuruluşlarda, korunaklı atölyelerde bulunabilir.
Korumalı iş 1980’lerde bireylerin klinik ortamdan toplum hayatına geçiş süreçleri için
tasarlanmıştır. Engelli bireyler korumalı iş ortamlarında daha izole bir ortamdadırlar
ve kişilere maddi bir kazanç sağlamaz. Bu nedenle günümüzdeki sosyal entegrasyon
görüşüne aykırıdır (13).
2.3. Engellilik ve Engelli Bireylerin İstihdamı
Bireylerin zihinsel veya bedensel fonksiyonlarındaki kayıplar sonucunda
ortaya çıkan kısıtlılık veya sınırlılıkları ifade etmek için kullanılan engellilik kavramı
genel olarak bireyin yetenek veya gücündeki sınırlılık ya da eksiklik durumu olarak
tanımlanabilir. Başka bir ifade ile engellilik, kişinin belli aktiviteleri ve yaşamdaki
rollerini yerine getirmeyi sağlayan “normal” kapasitenin dışında olmaktır (29). Dünya
Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ise engellilik, doğuştan ya da sonradan herhangi bir
nedenle bireyin yaşam fonksiyonlarını önemli ölçüde kısıtlayan; fiziksel, zihinsel,
psikolojik ve sosyal çevresini etkileyen bir durum olarak tanımlanmaktadır (30).
Engellilik aslında yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları için
kullanılan ve (herhangi bir sağlık durumu bulunan) birey ile o bireyle ilgili bağlamsal
faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki olumsuzluklara atıfta bulunan bir
çatı terimdir (31).
Engelli Hakları Sözleşmesi’nde engelliliğin gelişen bir kavram olduğu
vurgulanmakta ve aslında bu durumun engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şekilde
topluma tam ve etkili katılımını kısıtlayan tutumsal ve çevresel unsurlardan
kaynaklandığı belirtilmektedir (32). 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunun 3.
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maddesinde ise engellilik kavramı “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde
çeşitli düzeyde kayıp bulunan ve bundan dolayı toplum içerisinde diğer üyeler ile eşit
koşullarda görülmeyen, toplumsal hayata tam ve etkin katılım sağlayamayan ayrıca
birtakım tutumsal ve çevresel koşullarından etkilenen bireyi” ifade etmektedir (33).
Toplum tarafından engelli bireyler genel olarak üretici olmak yerine tüketici
olarak görülmektedir ve engelli bireylerin işe girebilmeleri gelişmekte olan ülkeler için
sorun haline gelmiştir. Engelli bireylere engeli olmayan bireylere tanınan imkanların
sağlanması halinde bu bireylerin de işlerinde başarılı olabilecekleri kanıtlanmıştır ve
engelli bireylerin çalışma hayatı içerisinde yer almaları onlara yardımcı olmanın en
çağdaş ve adil yolu şeklinde belirtilmiştir. Tüm bunlara rağmen engelli bireyler iş
hayatı dışında kalmaktadırlar ve bu nedenle toplumdan soyutlanmaktadır (34).
Engelli bireylerin çalışma hayatına girebilmeleri 20.yüzyılın başlarında
olabilmiştir. Sanayi Devrimi’nin neden olduğu ucuz işgücü talebinin artmasıyla ucuz
işgücü olarak ağır şartlarda çalıştırılan gençler, çocuklar ve kadınlar ilerleyen süreçte
hayatlarına engelli bireyler olarak devam etmişlerdir ve toplum içerisinde engelli
bireylerin sayısı artmıştır. Aynı zamanda I. ve II. Dünya Savaşları sonrasında da pek
çok insan yaşamlarına engelli bireyler olarak devam etmiştir. Halen devam eden
savaşlar, yaşlı nüfusunun artması, meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları,
kronik hastalıklar ve bunun gibi faktörler engelli bireylerin sayılarının artmasında
önemli faktörlerdir. II.Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa ülkelerinde yasal ve kurumsal
gelişmeler yaşanmıştır ve bu istihdam politikaları yoluyla engelli bireylerin toplumsal
hayatı eşit şartlarda katılabilmeleri sağlanmış böylece daha önce çalışma hayatı
dışında kalan bu bireyler işgücü piyasasına girebilmişlerdir (29).
Engelli toplum için istihdam istatistikleri, tipik gelişim gösteren genç
yetişkinlere oranla önemli ölçüde daha düşüktür. Dünya genelinde çalışma çağında
386 milyon engelli bireyin olduğu düşünülmektedir ve bazı ülkelerde engelli bireylerin
işsizlik oranlarının neredeyse %80 olduğu belirtilmektedir. 2011 yılı Avrupa Birliği
verilerine göre, engelli bireylerin işsizlik oranı %17,4 iken engelli olmayan bireylerde

9

bu oran %9,7’dir. Aynı zamanda bu verilere göre engelli bireylerde istihdam oranı
%38,1 iken engelli olmayan bireylerde bu oran %68,5’tir (29). Amerika’da 2018 yılında
yapılan incelemelere göre, 16-64 yaş arası engelli nüfus içinde istihdam edilen
bireylerin yüzdesi, engelli olmayanların %74,0'ı ile karşılaştırıldığında %30,4'tür. Bu
yüzdenin %31'i yarı zamanlı istihdam edilirken, bu yetişkinlerin engelli olmayan
meslektaşlarının %17'si yarı zamanlı işlerde çalışmaktadır. Bu durum, engelli
bireylerin yarı zamanlı işlerde çalışma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu
göstermektedir (35).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda engelli bireylerin iş hayatına katılma
düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir (36). 2010 yılında AB
Komisyonu’nun yayınladığı “Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-20: Engelsiz Bir Avrupa
İçin Yenilenmiş Taahhüt” isimli raporuna göre Avrupa Birliğinde her altı kişiden birinin
engelli olmasına rağmen, bireylerin istihdama katılmalarının düşük olduğu
belirtilmektedir (37). Geçmişten günümüze Türkiye’de engelliler konusunda bilgi ve
veri eksikliği vardır. Bu nedenle TÜİK ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
(ÖZİDA), yeni adı ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarafından 2002
yılında “Türkiye Engelliler Araştırması” yapılmıştır. Bu araştırmaya göre engelli
bireylerin toplam nüfus içerisindeki oranı %12,29’dur. Bu oran içinde erkekler %7,09,
kadınlar ise %5,20 şeklinde dağılım göstermekle birlikte ülkemizde 8.5 milyon engelli
kişi yaşamını sürdürmektedir (38).
2002 yılında yapılan Türkiye Engelliler Araştırmasının ileri analiz raporlarına
göre; en çok zihinsel engellilerin (%63,9) sonra da konuşma engeli bulunanların
(%45,9) “çalışamaz” durumda olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte görme engeli
bulunanların yalnızca %15,4’ü, işitme engelli bireylerin %18,2’si ve bedensel engelli
bireylerin %27’si için “çalışamaz” durumda oldukları raporda belirtilmiştir. Bu veriler
kapsamında engelli bireylerin çalışma durumları incelendiğinde, kişilerin çalışma
hayatına geçişlerinin kısıtlandıkları ifade edilebilir. Yani her 10 görme engelli kişiden
8’i çalışabilir durumda olmasına karşın çalışma hayatına geçişleri kısıtlanmaktadır. Bu
durum bedensel ve işitme engeli bulunan bireyler için de geçerli olmaktadır (39).
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Hernandez'e (40) göre fiziksel engelli olanlar, zihinsel veya psikolojik engelli olanlara
göre işverenlerden daha olumlu bir tavırla karşılanmaktadır.
2002’de DİE ve ÖİB’nin yürüttüğü Türkiye Özürlüler Araştırmasının
sonuçlarına göre engelli nüfusun %78,29’unun iş gücüne hiç katılmadığı ve kadın
engellilerde bu oranın %93,29’a ulaştığı görülmektedir. 2010 yılında TÜİK tarafından
gerçekleştirilen ‘Özürlülerin Sorun ve Beklentileri’ başlıklı araştırmada da engelli
bireylerin %86’sının herhangi bir işte çalışmadığı tespit edilmiştir. Yine Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2011 yılında gerçekleştirdiği Nüfus ve Konut Araştırması’na
göre en az bir engeli olan nüfusun iş gücüne katılma oranı erkeklerde %35,4,
kadınlarda %12,5, toplamda ise %22,1 şeklindedir (41, 42).
Araştırmalar

göstermektedir

ki

ülkemizde

yasal

zorunluluk

engelli

istihdamının temel belirleyicisidir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı “İşgücü
Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi” adlı çalışmaya göre iş yerlerinin engelli işçi
çalıştırmalarının nedenini %71 oranında yasal zorunluluklar oluşturmaktadır. Diğer
gerekçeler arasında ikinci sırada %22’de sosyal sorumluluk yer alırken, engelli
bireylerin işe uygunluğu %7’de kalmaktadır (43).
Bireylerin sosyal ve fiziksel yönden varlıklarını sürdürebilmeleri çoğu zaman
yeterli gelir elde edebilecekleri bir işe sahip olmaları ile ilişkilidir. Bu nedenle bir iş
bulup çalışmak engelli bireyler açısından da düzenli bir gelire sahip olabilmenin ön
koşuludur. Engelli bireylerin iş hayatına katılamamaları toplumsal hayata katılma
imkanlarını da büyük ölçüde sınırlamaktadır (29, 44).
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2.4. Engelli Bireylerin İstihdamına Yönelik Kullanılan Yöntemler
Engelli bireylerin istihdamlarına yönelik kullanılan yöntemler yedi başlıkta
incelenebilir;
 Korumalı iş yerleri
 Kişisel çalışma yöntemi
 İş verenler tarafından zorunluluk olmadan yapılan engelli istihdamı
 Evde çalışma
 Kooperatif çalışma yöntemi
 Yalnızca engelli bireylerin çalıştırıldığı belirli işlerde istihdam
 Kota sistemi
2.4.1. Korumalı İş Yerleri
Korumalı işyerlerinin ilk örneklerine 1800’lü yıllarda ABD’de rastlanmaktadır.
Genel olarak işgücüne kazandırılması zor olan engelli bireyler için istihdam ve mesleki
rehabilitasyon sağlamak için devlet veya özel kuruluşlar tarafından desteklenen ve
işyeri ortamının özellikle düzenlendiği yerlerdir. Bu işyerleri engelli bireylere rekabet
olmayan bir ortamda iş olanağı sağlar. Aynı zamanda burada istihdam edilen engelli
bireylerin de normal iş hayatına geçiş süreçleri de desteklenmektedir (29). Ülkemizde
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliği 30.05.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmeliğe göre bu işyerlerinde istihdam edilebilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak,
İŞKUR’a kayıtlı olmak, en az %40 oranında zihinsel, ruhsal-duyusal ve davranışsal ya
da %60 ve üzeri diğer engel gruplarından herhangi birine sahip olmak gerekmektedir
(45).
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2013 yılında korumalı işyeri hakkında yönetmelikte değişikliğe gidilerek
26.11.2013 yılında yeni Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
Bu yapılan değişiklikte korumalı işyerleri tanımlanırken 2006 tarihindeki sözleşmede
yer alan bazı ifadeler çıkarılmıştır. Yeni yönetmelikte iş gücü piyasasına kazandırılması
zor olan engellilerden bahsederken yalnızca zihinsel ve ruhsal engelli bireylerden
bahsedilmiş olup ağır dereceli ortopedik ve diğer engelli gruplarından
bahsedilmemiştir. Bu nedenle 2013 yılında yayınlanmış olan bu yönetmeliğe göre bu
işyerlerine kabul edilecek engelli bireyler yalnızca zihinsel ve ruhsal engelli bireyler
olup, engel oranları %40 ve üzeri olmak durumundadır (45).
2.4.2. Kişisel Çalışma Yöntemi
Esnek çalışma saatlerinden dolayı daha çok tercih edilen kişisel çalışma
yöntemi engelli bireylerin kendi imkanları ya da devlet desteği ile kendi işyerlerini
kurmalarıdır. Sınırlı kullanımı olan bu yöntem sayesinde engelli bireyler hem istihdam
hayatına girmiş olurlar hem de istihdam sağlarlar. Kendi işini kurmak isteyen, en az
%40 engeli bulunan ve İŞKUR Girişimcilik Eğitim Programından sertifika almış veya iş
kurmak istediği alanla ilgili mesleki eğitimini almış engelli bireylere destek
sağlanmaktadır (46, 47).
2.4.3. İş Verenler Tarafından Zorunluluk Olmadan Yapılan Engelli İstihdamı
Zorunlu olmadan işverenlerin engelli bireyleri istihdam etmesi herhangi bir
yasal zorunluluk olmadan işverenin kendi isteğine bağlı bir şekilde engelli bireyleri
istihdam etmeleri şeklinde adlandırılabilir. Fakat engelli bireyler için işyeri
düzenlemeleri işverenlere fazladan maliyet çıkarabileceği için genellikle işverenler bu
yönteme başvurmayı tercih etmezler. Ülkemizde zorunlu olmadığı halde engelli
bireyleri istihdam eden veya kotanın üzerinde engelli birey çalıştıran işyerlerine prim
verilmektedir (48).
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2.4.4. Evde Çalışma
Küreselleşmenin artmasıyla birlikte esnek çalışma modelleri ortaya çıkmıştır.
Evde çalışma yöntemi esnek çalışma yöntemlerinden birisidir. Bu alanda engelli
bireyler muhasebe, pazarlama, danışmanlık gibi pek çok alanda faaliyet
gösterebilmektedirler. Fakat bu noktada engelli bireylerin hızla değişen teknolojilere
paralel olarak kendini geliştirebilmeleri, mesleki eğitim almaları önemlidir (48).
2.4.5. Kooperatif Çalışma Yöntemi
Kooperatif çalışma yöntemi, engelli bireylerin devlet destekleri ya da kendi
çabaları ile kurdukları kooperatif teşkilatlanmaları ile kendilerine farklı alanlarda
istihdam imkanları oluşturmayı sağlamaktadır (48).
2.4.6. Yalnızca Engelli Bireylerin Çalıştırıldığı Belirli İşlerde İstihdam
Bu istihdam yöntemi belirli işlerin yalnızca engelli bireyler tarafından yapılması
şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin Yunanistan, Danimarka ve İtalya’da telefon
santral operatörlüğünde sadece görme engelli bireyler istihdam edilmektedir (48).
2.4.7. Kota Sistemi
Kota sistemi işyerlerinin belirli bir oranda ve sayıda engelli birey istihdam
etmelerinin devlet tarafından zorunlu hale getirilmesidir. Engelli bireylerin en kolay
çalışma hayatına girme yöntemlerinden birisidir. Bu sistemdeki oran işletmedeki
çalışan sayısı ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu oran yasalarla belirlenir ve
uygulamayan işyerlerine yasal olarak ceza uygulanır (49). Bu sistem ilk defa
Almanya’da 1919 yılında uygulanmıştır ve daha sonrasında birçok Avrupa ülkesi de
ilerleyen birkaç yılda kota sistemini uygulamaya başlamıştır (50). Ülkemizde ise kota
sistemi ilk kez 1967 yılında “Deniz İş Kanunu” ile yürürlüğe girmiştir. 1971 yılında İş
Kanunu yürürlüğe girmiş ve kota sistemi ile alakalı düzenlemelerin çoğunluğunu aynı
şekilde benimsemiştir. 1475 sayılı İş Kanunu’nda 1997 yılına kadar 50 veya daha fazla
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işçi çalışan kurumlarda %2 oranında engelli birey çalıştırılması zorunluluğu 1997
yılında çıkan düzenleme ile birlikte %3 olarak düzenlenmiştir (45). 2008 yılında engelli
bireylerin istihdamına yönelik 4857 sayılı İş Kanunu’nda tekrar düzenlemeye gidilerek
50’den fazla işçi çalışan özel sektörlerde %3 engelli, devlet kurumlarında %4 engelli
ve %2 eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir (46).
2.5. Engelli Bireyler İçin Çalışmanın Önemi
Engelli bireylerin toplumsal izolasyon nedenleri var olan fiziksel engellerden,
işgücü piyasasındaki dezavantajlardan ve hatta engelli olmayan bireylerin engelli
bireylere yönelik olumsuz tutumlarından kaynaklanmaktadır. Engelli bireyler için
istihdam önemlidir çünkü bir engele sahip olmak çoğunlukla toplumsal izolasyona
sebep olur ve iş bu izolasyonu azaltmak için bir fırsattır (51, 52).
İşin teröpatik olarak kullanımı 1917’den beri ergoterapi mesleğinin temel
ilkelerinden birisi olmuştur (53-56). İşle ilgili ergoterapi uygulama alanlarından;
yaralanma önleme eğitimi, iş öncesi taramalar, korumalı işyerleri, destekli istihdam,
ergonomik değerlendirmeler, eğitim hayatından iş hayatına geçiş, işe geri dönüş, vaka
yönetimleri ve üst ekstremite rehabilitasyonu şeklinde bahsedilebilir (53). İş,
Ergoterapi Uygulama Çerçevesi’nde bir okupasyon alanı olarak tanımlanır ve ek
olarak iş gibi okupasyonlara dahil olmanın insanlara sağladığı psikolojik faydası ve bu
sayede bireylerin bir rol üstlendiğini vurgulamak gerekmektedir. Bir çalışmada majör
psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda ücretli istihdamın sağlanması semptomlarda
iyileşme ve sosyal ve mesleki işlevsellikte önemli bir artış ile ilişkili olduğunu ileri
sürmektedir (57, 58).
Engelli ve hasta bireylerin mümkün olduğu sürece iş hayatında bulunmaları ve
işe geri dönmeleri gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği vardır çünkü iş;
 İyileştiricidir,
 İyileşme ve rehabilitasyonu teşvik etmeye yardımcı olur,
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 Daha iyi sağlık sonuçları sağlar,
 İşsizlik nedeni ile oluşabilecek olumsuz zihinsel, fiziksel ve sosyal etkileri en
aza indirir,
 Kronik sakatlık, uzun vadeli iş görmezlik ve sosyal dışlanma şansını azaltır,
 Topluma, bağımsızlığa ve insan haklarına tam katılımı teşvik eder,
 Yoksulluğu azaltır,
 Hayat kalitesini ve iyi olma halini artırır.
Yapılan bir incelemede işsizliğin genel olarak sağlığa zararlı olduğuna dair
güçlü kanıtlar bulunmuştur. Örneğin işsizlik;
 Daha yüksek ölüm oranlarıyla,
 Genel sağlığın daha kötüye gitmesi ve uzun süreli devam eden hastalıklar
ile,
 Daha kötü ruh sağlığı, psikolojik sıkıntı ve minör psikolojik/psikiyatrik
hastalıklara sahip olma sıklığı ile,
 Daha tüksek tıbbi konsültasyon, ilaç tüketimi ve hastaneye kabul oranları
ile ilişkili bulunmuştur (18).
Sağlık durumundaki önemli faktörlerden biri işsizlik olduğu için istihdam bu
bireylerin sağlığı için çok önemlidir. İşsiz bireylerin sağlık durumlarının kötü veya orta
derecede kötü olma olasılığı diğer bireylere oranla % 54 daha yüksektir ve işsizliğin
getirdiği stres nedeniyle kalp hastalığına yakalanma olasılığı% 83 daha yüksektir (59).
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İyi Olma Hali

Sağlık

İş

Şekil 2.1. İş, Sağlık ve İyi Olma Hali arasındaki ilişki.
Sağlık, iş ve iyi olma hali arasında ilişki vardır;
 Modern toplumda iş, yaşam ve iyi olmak için gerekli malzemeyi sağlar.
 Sağlıklı ve zinde olmak çalışma kapasitesini destekler.
İnsanların sağlığı, onların iş arama veya edinme, iş performanslarını etkileme
ve işte geçici veya kalıcı olarak ayrılıp ayrılmamalarını az ya da çok etkileyebilir.
 İş sağlık ve zinde olmak için faydalı olabilir.
 İş fiziksel ve zihinsel sağlık için riskler taşıyor olabilir.
 Bazı işler sağlığın bozulmasına neden olabilir.
 Hastalık veya engellilik çalışma kapasitesini etkileyebilir.
 Çalışmak kişiler için tedavi edici olabilir. Tersine bazen de işten geçici süre
ile ayrılmak da tedavi edici olabilir.
 İşsizlik sağlıklı olmak ve iyi olma hali için zararlı olabilir.
 Fiziksel ve zihinsel sağlık, iyi olma hali için önemli faktörlerdir.
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 Çalışmak, iyi olma hali üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiye sahip olabilir
(18).
2.6. Engelli Bireylerin İstihdamı ile İlgili Yasal Düzenlemeler
Engelli bireylerin çalışma hayatına katılması ve toplumsal katılımın sağlanması
adına çalışma haklarının yasal yollar ile tanımlanması büyük önem arz etmektedir.
Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi gibi kuruluşların bu
alanda yapmış olduğu yasal düzenlemeler engelli hakları açısından devletlerin
mevzuatlarına yön vermektedir (60). Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de
yayınlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, engelli bireylerin diğer bireyler gibi
değerlendirildiği ilk çalışmadır. Burada engelli bireylere yönelik açık bir şekilde ifade
olmasa da 23.maddede “herkesin çalışma yaşamına katılma hakkı vardır” ifadesi
engelli bireyleri de kapsadığının bir göstergesidir (61).
Birleşmiş Milletler tarafından 3447 sayılı karar ile 1975 yılında yayınlanan
“Engelli Kişilerin Hakları Bildirisi” engelli bireylerin toplum içerisinde yer almalarına,
üretken bireyler olarak topluma katılmaları konusundaki haklara ve toplumun da bu
bireylere

yönelik

sorumluluklarını

yerine

getirmesinin

gerekli

olduğunu

belirtmektedir. Bildirinin 5. maddesinde engelli bireylerin kişilere bağımlı olmadan
yaşayabilmesi ve engelli bireylerin çalışma hayatına katılması konusuna değinilmiştir
(62).
2008 yılında Engelli Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi yürürlüğe
girmiştir. Sözleşme, engelli bireylerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam
ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, temin etmek ve insanlık onuruna olan
saygıyı artırmayı hedeflemektedir. 27. maddedeki istihdam ve çalışma koşulları başlığı
altında taraf devletlere engelli bireylerin çalışma haklarını herkes ile eşit bir şekilde
tanıma, engelli bireylerin çalışma hayatına geçmesi, alınan tüm tedbirlerle birlikte
güvence altına alınması yükümlülüğü yüklenmiş ve istihdama ilişkin her konuda
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engelliliğe dair ayrımcılığı yasaklamıştır. 2009 yılında ise sözleşme TBMM tarafından
onaylanarak kabul edilmiştir ve Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır (63).
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1983’te kabul edilen “159 Sayılı Mesleki
Rehabilitasyon ve İstihdam Sözleşmesi”nde 1. Bölüm 2. Maddesinde sözleşmenin
amaçlarından birinin de engelli bireyler için mesleki rehabilitasyonu gerçekleştirerek
bireylerin istihdamının sağlanması olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Sözleşme
engelli

bireyler

için

uygun

istihdam

ve

sosyal

bütünleşme

ortamının

gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda engelli çalışanlar ile
engelli olmayan çalışanlar arasında fırsat ve muamele eşitliği göz önünde
bulundurulur (64). Yine aynı sözleşmede, yetkili makamların engelli bireylerin iş
bulmaları, bulundukları işte tutunmaları, işlerinde yükselmelerini sağlamak için
mesleki rehberlik, istihdam sağlama, işe yerleştirme ve benzer hizmetlerin
sağlanmasına yönelik önlemler almasını (7.madde) ve aynı zamanda sözleşmedeki
her üyenin engelli bireylerin mesleki eğitimi, işe yerleştirme ve istihdamından
sorumlu rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve bu alandaki personelin
eğitilmesinden sorumlu olduğu (9.madde) belirtilmektedir. Bu sözleşme Türkiye
tarafından 1999 yılında onaylanmıştır (60, 64).
Avrupa Sosyal Şartı 1961 yılında Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzaladığı
ve işçi hakları, tam istihdam, ekonomik hak ve özgürlüklerin konu alındığı bir
sözleşmedir. Belgenin 15/2 numaralı maddesinde engelli bireylerin toplumsal hayata
katılımı, bağımsız yaşayabilmeleri ve sosyal bütünleşme konularına değinilmiştir.
Maddede engelli bireylerin çalışma ortamlarının bireylerin ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesinin gerekliliğinden de bahsetmektedir. Ayrıca kişilerin engel oranlarına
göre iş türü ve iş ortamının hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması ve destek
hizmetleri konusunda da yardım yapılabileceği belirtilmektedir (65).
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2.6.1. Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler
Ülkemizde engelli bireylerin istihdamına yönelik ilk yasal düzenleme 1967
yılında yayımlanan 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 13. Maddesi ile “Sakat ve Eski
Hükümlü Çalıştırma” başlığı altında yapılmıştır. Bireysel iş kanunu kapsamında 1971
tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu 25.maddesinde ise aynı başlık altında iş hayatında
engelli bireylere ilişkin haklar öngörülmüştür ve çalıştırılacak engelli ve eski hükümlü
bireylerin hangi iş kollarında, hangi işlerde ve bireylerin iş yerlerinde bağlı olacakları
ücret şartları ve bireylerin iş veren tarafından nasıl işe alınacakları konusunda
yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan sakat sözcüğü 1998
yılında 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış ve yerine özürlü kelimesi
getirilmiştir. 2013 yılında ise 6462 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile engelli kavramı
tercih edilmiştir (60).
Anayasamızın 49/1 maddesinde “çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir”
şeklindeki düzenleme ile çalışmanın herkes için bir hak olduğu ifade edilmektedir.
Yine Anayasa’nın 50, 61/2, 10.maddelerinde de engelli bireylerin korunmaları,
toplumsal katılımının sağlanması ve engelli bireylerin çalışma şartlarının korunduğu
görülmektedir (66).
4857 sayılı İş Kanunu’nda da Anayasa kanunları doğrultusunda çalışma
hayatındaki engelli bireyler için önemli haklar sağlanmıştır. Kanunun 30.maddesinde
‘Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu’ hükmü kapsamında
kanun kapsamına dahil işyerlerine bu yükümlülük getirilmiştir. İşverenler kanuna göre
elli ve daha fazla kişi çalıştırdıkları taktirde kanunda belirlenen oranda engelli, eski
hükümlü ya da terör mağduru çalıştırmak zorundadır. Kamu işyerlerinde %4, özel
işyerinde ise %3 engelli çalıştırma yükümlülüğü söz konusudur (64, 67, 68).
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2.7. Engelli Üniversite Öğrencileri
Sosyal etkileşim ağları içerisinde kişilerin sosyal kimliğinin oluşumunda ve
sosyal gelişiminde eğitimin payı büyüktür (69). Eğitim verilen kurumlar belli
mekanlarda sosyal etkileşimlerin yoğun olduğu yerlerdir. Bireylere davranışları ve
düşünceleri aktaran araçlardır. Aynı zamanda bu kurumlar kültürel, sosyal ve ahlaki
sorumlulukları ve değerleri öğreterek bireylerin kimliklerinin oluşumunu ve farklı
bireylere saygı duymayı öğretirler. Bu nedenle eğitim ve engellilik kavramları arasında
önemli bir ilişki bulunmaktadır (70). Eğitimin temel amacı, bireylerin sosyal hayata
uyumlarını sağlamak için gerekli olan becerilerin edinilmesidir. Bireyin eğitim hayatı
boyunca edindiği bilgiler onların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırır böylece
toplumsal katılımı da arttırmış olur (71).
Bir kişinin öğrenci olarak geçirdiği zaman, o bireyin en önemli etkinliklerini
kapsar. Kişiler yeni bilgiler edinir, yakın arkadaşlar bulur, samimi ilişkiler kurar. Her
şeyden önemlisi, öğrenciler bu dönemde profesyonel bir çalışan olarak hayata
hazırlanır (72). Üniversite öğrencisi olmak insanları geleceğe ve hayata hazırlar.
Gençlik döneminin önemli sosyal özelliklerinden birisi gençlerin giderek daha
bağımsız davranışlar sergilemesidir. Gençler ailelerinden daha bağımsız davranışlar
sergiler ve giderek yetişkinlik rollerine yakınlaşırlar (73, 74). Engelli öğrenci olmak
bireyi fiziksel ve psikososyal yönden etkileyen ve mücadele gerektiren bir durumdur
(75).

Şekil 2.2. Türkiye’de Engellilerin Eğitim Durumu (DİE, 2009).
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2009 yılında yapılan engelliler araştırmasında engelli bireylerin yalnızca
%9,32’sinin lise ve sonrası eğitime sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca engelli
kadınların lise ve üzeri eğitime sahip olma oranları daha düşüktür. Yine şekilde
görüldüğü gibi kırsal kesimde yaşayan engelli bireylerin eğitim seviyeleri daha
düşüktür (76).
Ülkemizde 2017 yılında yapılmış olan yüksek öğretime geçiş sınavı sonucunda
lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin sayısı sırası ile
1278 ve 1545 olmak üzere toplamda 2823’tür. Bu öğrencilerin % 26,4’ü diğer engelli,
% 26,1’i bedensel engelli, % 24,8’i görme engelli, % 18,1’i işitme engelli, % 4,6’sı ise
geçici engelli olacak şeklinde belirlenmiştir (77). Sınava giren adaylar, üniversiteye
girdiklerinde üniversite eğitiminin kendilerine, en fazla bilgi ve kültür kazandıracağını,
meslek edindireceğini, sosyal prestij kazandıracağını ve ülkelerine daha iyi hizmet
etme fırsatı sağlayacağını düşünmektedirler (78). Üniversitede okuyan öğrenciler de
benzer düşünceleri ifade etmektedir; üniversiteye girme nedenlerinin başında meslek
edinme gelmektedir ve bunu da kişiliklerini geliştirme, bağımsız olma, bilimsel çalışma
yapma ve statü edinme arzuları izlemektedir (79).
Eğitim, kişilerin pek çok açıdan olgun bir birey durumuna getirme ve kişinin
hayatına anlam katma amacı taşımaktadır. Kişiler değişen yaşam koşullarına ayak
uydurabilmek ve yeni fırsatları yakalayabilmek için eğitim hayatına katılmakta, bu
süreçte edinilen bilgilerle kendini ve çevresini tanımayı, hayata farklı bir bakış açısı ile
bakmayı ve çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenmektedir (80).
Eğitim her birey için önemli olmakla birlikte işlev ve fonksiyonlarında çeşitli
kayıplar olan engelli bireyler için eğitim daha da önemli olmaktadır. Engelli bireylerin
eğitim hayatına katılmaları onların topluma katılmaları ile ilişkilidir ve aynı zamanda
sahip oldukları yetilerinin geliştirilmesi, onların daha nitelikli bireyler olarak
kendilerini geliştirme fırsatlarını yakalama açısından da değerlidir. Sağlıklı bir toplum
için engelli bireylerin engellerinden ötürü kaybettiği fonksiyonlarının olumsuz
etkilerinin olabildiğince azaltılması ve var olan sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması
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için gereken rehabilitasyon ve eğitime ek olarak engelli bireylerin herkes gibi eğitimöğretim içerisinde yer alması, kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilgi seviyelerinin
arttırılması gerekmektedir (81).
Lise sonrası bir üniversite diplomasına sahip olmak işgücü piyasasında engelli
ve engelli olmayan bireyler için daha yüksek kazanç, sosyal haklar ve kariyer gelişim
fırsatları gibi birtakım avantajlar sağlar. Bununla birlikte engelli öğrenciler istihdam da
dahil olmak üzere okul sonrası sonuçlar açısından engelli olmayan akranlarının
gerisinde kalmaya devam etmektedir (82). Araştırmacılar üniversite eğitimi ve
mezuniyet sonrası istihdam oranları arasında pozitif ilişki bulmuştur (83).
Çalışmalarda engelli bireylerin dahil olduğu iki farklı üniversite eğitim programlarında
istihdam oranlarını %73 ve %91 olarak bulmuştur. Bir başka çalışmaya göre de
önlisans veya lisans eğitimi alan zihinsel yetersizliği olan engelli bireylerin eğitim
almayan göre haftalık olarak çok daha yüksek kazanç elde ettikleri görülmüştür
(ortalama 391.08 $/hafta ve 260.89 $/hafta) (84, 85). ABD’de yapılan çalışmalara göre
ise iki yıllık ön lisans derecesine (38.304 $) veya lisans derecesine (54.579 $) sahip 25
yaşında veya daha büyük kişilerin ortalama yıllık kazançları, yalnızca lise eğitimini
tamamlayanlardan (32.544 $) daha yüksektir. Kısacası üniversite eğitimi bireylerin
ekonomik olarak bağımsız olması için, toplum hayatında bağımsız olmak ve topluma
katılım için giderek önemli hale gelmiştir (86).
Üniversiteler, ülkelerin geleceklerine yön veren, toplum içerisinde önemli bir
yere sahip olan, çeşitli meslek elemanları yetiştiren, girişimci bireylerin toplumda
ortaya çıkmasını sağlayan ve bireylerin topluma yararlı olmasını hedefleyen
kurumlardır. Bu süreçte alınan eğitim kişilerin ufuklarını genişletir, kişilerin yeni
fikirler üretmesini öncülük eder ve böylece bireylerin hayatlarının şekillenmesinde
büyük rol oynarlar. Üniversitelere her birey gibi engelli bireyler de diledikleri alanda
eğitim alarak üretime katılma ve üniversitelerin sağladığı diğer olanaklardan
faydalanarak sosyal hayata dahil olma hakkına sahiptir (87).
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2.8. Geçiş Dönemi ve Okul Hayatından İş Hayatına Geçiş Dönemi
Yaşam boyunca ortam ve roller değiştikçe çeşitli kritik noktalarda bireyler için
geçişler meydana gelir. Bir rol veya düzenden diğerine başarıyla geçiş yapmak için, bir
kişi ve bireyi destekleyen kişilerin mevcut veya yeni ortamlardaki seçenekleri
araştırması ve ardından en uygun eşleşmeyi belirlemesi gerekir (88). Ergenlikten
yetişkinliğe geçiş, bir bireyin hayatında önemli bir gelişim sürecidir. Bu geçiş süreci
yaş, sosyal roller ve olaylarla ilgili gelişim aşamasından biridir (89, 90). Tüm gençler
için bu geçiş sürecinde istihdam, yaşamın kişi tarafından planlanması, toplum
içerisinde yaşam, mali bağımsızlık, arkadaş edinme, cinsellik ve serbest zamanın
planlanması gibi gelişmeler görülmektedir (91, 92).
Super’a (93) göre okuldan iş hayatına geçiş süreci, bireylerin meslekler ile
alakalı daha fazla bilgi edinme, kariyerleri hakkında düşünme, kariyer seçenekleri
belirleme ve işe başlama çabasının olduğu, araştırma aşamasından yerleşme
aşamasına kadar süren bir süreçtir. İşe geçiş süreci gelişimsel bir dönemdir ve
bireylerden bu döneme özel beklenen bazı görevler bulunmaktadır. Mesleki bilgi
edinme, problem çözebilme, kendini tanıma, planlama becerisine sahip olma ve tüm
bu becerileri birleştirerek kullanmak bu dönemde beklenen becerilerdir. İşe geçiş
sürecini incelemek için yapılan araştırmalara göre, öğrencilerin çoğunluğu bu bilgi ve
becerilerden yoksun bir şekilde mezun oldukları ve buna bağlı olarak da düzenli ve iyi
gelir sağlayan iş bulmakta aynı zamanda eğitim hayatlarını sürdürmekte güçlükler
yaşadığı görülmüştür. Bireyler kendileri için uygun olan iş seçeneklerini bilmediklerini
ayrıca bu beceriler hakkında eğitim almadıklarını da ifade etmişlerdir (94).
Dünya Bankası’nın 2008 yılında gerçekleştirdiği “Katılımcı İşgücü Piyasası
Anketi” araştırmasına göre okuldan işe geçiş sürecinde gençler eğitimin yetersiz
olması (%43), istihdam yetersizlikleri (%25), iş dünyası ile ilgili eksik bilgi (%19) aynı
zamanda kendi işlerini kuramamak, dezavantajlı bireyler için ikinci şans imkanlarının
olmaması gibi diğer (%13) zorluklar ile yüz yüze geldikleri ifade edilmiştir (95, 96).
Engelli gençler, engelli olmayan akranlarıyla aynı gelişim sürecinden geçerler ve
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günümüz toplumunda çoğu aynı zorluklarla karşı karşıya kalırlar (92, 97). “Katılımcı
İşgücü Piyasası Anketi Çalışması”nın bir başka sonuçlarına göre gençlerin iş dünyası
hakkında bilgilerinin eksik olmasıdır. Çalışma sonucuna göre gençler, kendileri için
uygun iş, işlerin gerektirdiği beceri veya eğitim gibi konularda sahip oldukları bilgilerin
eksik olduğu ve bu sebeple işe geçiş sürecinde sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir
(95).
Geçiş çağı genellikle yetişkinliğe adım atmaya hazır olan 16-25 yaşları
arasındaki gençlik olarak tanımlanır. Geçiş çağındaki bireyler ergenlikten yetişkinliğe
geçiş sürecinde karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bu süre zarfında, bireyler
istihdam ve finansal bağımsızlık için yeni eğitim ve mesleki hedefler geliştirirler. Bu
dönemde aynı zamanda gençler akranları ile daha samimi ilişkiler geliştirirler ve
giderek aileden daha bağımsız bir yaşama doğru adım atarlar. Yani bu süreç yoğun
sosyal ve duygusal gelişimi de içerir (2, 3). Ergenlikten yetişkinliğe geçiş süreci özel
gereksinimli olan ve olmayan her birey için zorlu ve stresli olabilmektedir (98). Ancak
özel gereksinimli bireyler, okuldan yetişkinliğe köprü inşa ettikleri bu süreçte
yetersizliklerinden dolayı normal gelişim gösteren akranlarına oranla çok daha fazla
güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle bu süreç özel gereksinimli gençler için çok
daha stresli ve zorlu olmaktadır (99). Araştırmalar pek çok özel gereksinimli gencin
çok daha az iş yaşamına, lise sonrası eğitim için hazırlanabildiklerini, okul sonrası
üretken faaliyetlerde bulunabildiklerini, topluma entegre olabildiklerini ve son olarak
kendi hayatlarını bağımsız olarak daha az idame ettirebildiklerini göstermektedir
(100-104).
Bir kişinin öğrenci olarak geçirdiği zamanlar aslında kişinin hayatının en önemli
aktivitelerini içermektedir. Öğrenciler yeni bilgiler edinmektedir, yeni roller
üstlenmektedir, yakın arkadaşlıklar ve yakın ilişkiler kurmaktadır. Bunlardan en
önemlisi öğrencilik döneminde bireyler profesyonel iş hayatına hazırlanmaktadırlar.
İş hayatının ilk yıllarında eğitimimiz sırasında edindiğimiz bilgi ve becerileri iş hayatına
entegre edilmektedir. Üniversitede elde edilen teorik bilgi ile iş hayatında genç
profesyonellerden beklenen pratik bilgi arasında boşluklar olabilir (105-107). Super’a
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(93) göre okuldan işe geçiş süreci, kişinin mesleklerde ilgili daha fazla bilgi edinme,
kariyer seçeneklerini belirleme, kariyer hakkında düşünme ve bir işe başlama çabası
içerisinde olduğu araştırma aşamasından yerleşme aşamasına kadar olan dönemdir.
Kişi bu sürecin üstesinden gelebilmek için kendini tanıma, meslek hakkında bilgi
edinme, karar verme, plan yapma ve problem çözebilme gibi becerilere sahip olmalı
ve tüm bunların birleşimiyle harekete geçmelidir (94).
Gençlik dönemi bir geçiş sürecidir ve engelli gençlerin bu geçiş sürecinde bir
yetişkin bireyin özelliklerine sahip olma umudunun daha düşük olduğu
görülmektedir. Yetişkinlik farklı toplumlarda ve farklı kültürlerde farklı tanımlara
sahip olsa da bazı ortak özellikleri kapsar. Örneğin otonomi, kişisel bağımsızlık,
yaratıcı aktivitelere katılım, sosyal etkileşim kurma, toplumsal katılım, aile rolleri gibi.
Bu durumda önemli olan geçiş sürecine etki eden tüm bu faktörlerin farklı yönlerinin
incelenmesidir. Engelli bireylerin yetişkinliğe geçiş aşaması, eğitim hayatlarının son
yıllarında, eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra ve iş hayatına geçiş sürecinde
kendini göstermektedir (108).
Engelli bireylerin eğitim ve istihdam alanlarında karşı karşıya kaldıkları
sorunlar ve riskler hakkında yapılan araştırmalarda engelli bireylerin özellikle eğitim
ve istihdam alanlarında sorunlar yaşadıkları; sağlık, eğitim, sosyal alanlarda onları
destekleyen, sorunlarına çözüm getiren birtakım hizmetlere ihtiyaç duyduğu
görülmüştür. Rowan (109) tarafından yapılan çalışmada engelli gençlerin okul
hayatından yetişkinlik hayatına geçiş sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştığını
belirtmiştir. Yine Rowan engelli gençlerin, ileri eğitim (lisansüstü gibi) fırsatlarına
sahip olma, iş bulma, meslek edinme, bağımsız yaşam kurma gibi ya da ailelerinden
ayrı bir mekâna sahip olma gibi ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşadıklarını
belirtmiştir.
Genç engelli bireylerin engellilik durumlarından dolayı eğitim fırsatlarını
yakalayamadığına dair birçok çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmaların bazılarında
eğitim fırsatlarını yakalayamama riskli ile meslek edinememe, düzenli gelir getiren bir
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işte çalışma fırsatını yakalayamama ve bu sebeple istihdam sorunları ile karşı karşıya
kaldıklarını da göstermektedir (110-112).
Engelli bireylerin okul hayatlarından sonra en önemli problemlerinden birisi
“iş bulmaktır”. Engelli gençlerin engelli olmayan akranlarına oranla vasıflı işlerde
bulunma olasılıkları daha düşüktür, çalışma şartları daha elverişsizdir, daha sık
kendilerine uygun olmayan işlerde çalışırlar ve yeteneklerini kullanabilecekleri,
uzmanlıklarını kullanabilecekleri işlerde yer alma olasılıkları daha düşüktür. Walker’ın
(113) yaptığı çalışmalar sonucunda da engelli bireylerin okul sonrasında iş bulma
konusunda dezavantajlı olduğu görülmüştür. Anderson, Clarke ve Spain’in (114)
yaptığı çalışmalara göre engelli bireylerin eğitim düzeylerinin düşük olmasının düşük
mesleki beklentilere yol açtığını göstermiştir. Tuckey ve arkadaşlarının (115) yaptığı
çalışmalara göre ise okul sonrası engelli gençlerin iş bulamaması zamanlarının boş
geçmelerine sebep olmaktadır. Yine Anderson ve arkadaşlarının (114) yaptığı
çalışmaya göre engelli bireylerin iş olanaklarına sahip olmaması bu bireylerin daha
depresif olmasını sağlamaktadır ve bireyleri daha izole hale getirmektedir.
Araştırmacılara göre okul sonrasındaki yaşam için gençlerin yetişkin rolleri
üstlenmesinde üç önemli hedefin gerçekleştirilmesi önemlidir. Bunlardan birincisi
sürekli bir işe sahip olma, ikincisi aktif bir sosyal hayatın olması, üçüncüsü ise eş
bulmak/romantik ilişki kurmaktır. Engelli genç yetişkinlerin yukarıda belirtilen
hedeflere

ulaşmakta

zorlandıklarını

veya

zorlanabileceklerini

vurgulayan

araştırmalarda iş bulma, işi sürdürme ve gelir getiren bir işte çalışmanın bireylerin
kendine olan saygınlığını artırmada önemli olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda
engelli gençlerin toplumsal saygınlık kazanması ve bu saygınlığı sürdürmesinde iş
hayatına dahil olmanın önemli etkisi olduğu söylenmektedir (116-119).
Banks ve Jackson (116) yaptığı çalışmada uzun süreli yaşanan işsizliğin engelli
gençler üzerinde dört önemli sonuca yol açtığı belirtilmiştir. Bunlardan birincisi
düzenli iş bulma şansının azalması, ikincisi kırgınlık, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi
duyguların güçlenmesi, üçüncüsü kariyer sahibi olma veya meslek edinme gibi
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konularda finansal ve psikolojik baskının artması ve son olarak yaşamak için çıkar elde
etme veya yarar sağlamanın giderek daha büyük bir gereksinim haline gelmesi
şeklinde ifade edilebilir.
2.9. Geçiş Dönemi ve Ergoterapi
Eğitim, istihdam ve toplumsal katılım geçiş sürecinde yer alan gençler ve genç
yetişkinler için önemli okupasyonlardan biridir ve ergoterapistler bu alanlardaki
bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmak için çalışırlar (120). “Geçiş” bir ergoterapi
hizmetidir ve öğrencilerin yeni bir ortama geçmelerine yardımcı olmak için ergoterapi
hizmet sürecinin bir parçasıdır (121). Ergoterapinin geçiş döneminde sağladığı birçok
potansiyel fayda vardır (122):
 Ergoterapistler öğrencilerin en erken süreçte ücretli iş deneyimlerine
katılımlarını kolaylaştırabilir,
 Günlük yaşam becerileri ve sosyal beceriler konusunda bireylere eğitim
verirler,
 Yardımcı teknolojiye ihtiyaç duyan bireylere danışmanlık verirler ve
 Disiplinler arası ekiplerde yer alarak müdahalelerde bulunurlar.
Ayrıca ergoterapistler iş, serbest zaman ve günlük yaşam aktiviteleri gibi çeşitli
alanlarda değerlendirme ve müdahaleler sağlayarak bireylerin geçiş sürecine katkıda
bulunabilirler (120).
Ergoterapistler, aktivite temelli değerlendirme ve müdahale yöntemleri ile
geçiş hizmetlerinde önemli bir rol üstlenirler. Ergoterapistler, öğrencilerin fonksiyonel
yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için fonksiyonel, gerçek yaşamla ilgili
görevler ve görev analizleri gibi yöntemleri kullanırlar. Aynı zamanda okul ve
toplumsal çevreye dahil olma ve geçiş gibi süreçlerde de aktif olarak görev alırlar (92,
123). Genel olarak geçiş hizmetleri okullarda sağlık ve eğitim ekibi ile sağlanır ve
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öğrencileri ve ebeveynleri yetişkin hayatına geçişe hazırlama ve plan yapma
konusunda desteklerler (124).
Bireyler işe girdikten belirli bir süre sonra başlangıç pozisyonlarının üzerine
çıkarlar ve bu süreçte bireylerden karar vermeleri, iş birliği içinde çalışmaları ve daha
etkili iletişim kurmaları beklenir (125, 126). İş, daha karmaşık hale geldikçe bireylerin
birçok görevi organize etmeleri, farklı bireylerle çalışmaları, inisiyatif almaları,
bağımsız çalışmaları ve esneklik göstermeleri gerekmektedir (127). Bu görevler engelli
bireyler için zorluk oluşturabilmektedir. Bu nedenle engelli öğrencilerin gelecekteki
işlerinde başarılı olmaları üzerinde potansiyel etkiye sahip olan faktörlerin
değerlendirilmesi kritiktir (128).
2.9.1. Özerk Benlik Becerileri
Özerk benlik kavramı, özgürce seçilmiş hedeflerine ulaşacağına inandığı
şekilde hareket eden kişiye atıfta bulunan bir yapıdır (129). Bu kavram bireylerin
istemli eylemlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (130). Bu kavram,
bireylerin bilinçli gerçekleştirdiği duygusal, zihinsel, düşünsel süreçleri kapsamaktadır
(131). Daha geniş bir tanımlama yapacak olursak; özerk benlik bir kişinin hedefe
yönelik, kendi kendini düzenleyen (self regülasyon), özerk davranışlarda bulunmasını
sağlayan beceri, bilgi ve inançların birleşimidir. Özerk benlik becerisi için kişiler güçlü
ve zayıf yönlerini ve kendilerine olan inancını etkili ve kabiliyetli bir şekilde
anlamalılardır (132). Ülkemizde kavramın Türkçe ifadesi konusunda tam fikir birliği
olmadığı görülmekle birlikte “self determinasyon”, “kendi kaderini tayin”, “özbelirleme”, “öz denetim”, “kendini belirleme”, “öz belirleyicilik” gibi kavramlarla da
kullanılmaktadır (133-138).
Özerk benlik kişi merkezlidir ve kişinin yaşamak istediği yeri, kim olduğu,
gereksinim duyduğu kaynakların ve hizmetlerin neler olduğu, bu gereksinimleri kimin
sağlayacağı, kişinin zamanını nasıl yöneteceği, eğitim/sağlık gibi toplumsal
imkanlardan nasıl yararlanacağı, diğer insanlarla ve toplumda iletişim kuracağı gibi
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kişinin hayatını şekillendiren konularda karar vermesini kapsayan süreçtir (139).
Özerk benlik, tüm bireylerin sahip olduğu kişisel bir özellik olmasına rağmen
politikalar, çevresel destekler, fiziki yapılar gibi çevresel faktörler tarafından teşvik
edilebilir veya engellenebilir. Örneğin ayrımcılığa maruz kalmış veya ayrımcılığa
uğramış kişiler özerk benlik becerileri geliştirememiş olabilir (140).
Özerk benlik becerilerinin edinilmesi ve performansı (örneğin; özyönetim,
seçim yapma, karar verme, problem çözme, hedef belirleme ve kendini savunma
gibi), engelli bireyler için artan istihdam sonuçları ile alakalıdır (141). Yapılan birçok
geniş kapsamlı randomize kontrollü çalışmada özerk benlik becerilerine yönelik
yapılan müdahalelerin engelli bireylerde özerk benlik becerini arttırdığı görülmüştür
ve bu müdahalelerin istihdam, bağımsız yaşam ve yaşam kalitesi gibi uzun vadeli
olumlu sonuçları olduğu görülmüştür (142-145) . Özerk benlik becerisi, bireyler
tarafından istihdama geçiş için kullanılan birincil becerilerdendir. Gençler bu
becerileri kullanarak gelecekteki kariyer hedeflerini planlamada ve mesleki hedeflere
ulaşmada başarılı olmaktadır (146, 147).
AOTA’ya göre özerk benlik, bireylerde bağımsızlığı teşvik etmek için önemli bir
komponent olarak tanımlanmıştır (148). Yetişkinliğe geçiş ile alakalı son zamanlardaki
ergoterapi alanındaki yayınlarında da belirtildiği gibi “özerk benlik” ve “ergoterapi”
kavramları arasında altında yatan felsefi temeller açısından benzerlikler
bulunmaktadır (149, 150). Geçiş döneminde ergoterapistlerin belirli hedefleri vardır.
Özerk benlik okul hayatı sonrasında istihdam, bağımsız yaşama ve toplumsal katılım
kavramları ile doğrudan ilişkili olduğu için bu becerilerin artırılması ergoterapistlerin
bu süreçteki hedeflerinden bir tanesidir (151).
2.9.2. İletişim ve Etkileşim Becerileri
İletişim ve etkileşim becerileri, kişilerin ihtiyaçlarını ve hedeflerini aktarmak,
diğer kişiler ile fiziksel olarak etkileşim kurmak, konuşmak, iş birliği kurmak ve kendini
savunmak gibi toplumsal olaylarda bireylerle etkileşim kurmak adına kişilerin
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kullandığı gözlemlenebilir amaca yönelik davranışlar şeklinde tanımlanmaktadır
(152). İletişim ve etkileşim becerileri bireylerin başkalarına ya da kişinin ve
başkalarının benzer ilgi gösterdiği objeler ya da süreçlere yönelik davranışlardır. Bu
beceriler kendine bakım, iş/üretici ve serbest zaman okupasyonlarında performansın
ortaya çıkarılmasında önemlidir. Bu okupasyonların çoğunluğu bireylerin tek başına
olmadığı ortamlarda ve farklı bireylerle iletişim ve etkileşim halindeyken meydana
gelmektedir (153).
İletişim ve etkileşim becerileri engelli bireylerde çoğunlukla etkilenmektedir.
Engelli bireyler iletişim kurmak için motivasyonu sağlamakta, kurulan iletişimi
sürdürmek için dikkati belirli bir seviyede tutmakta, çevre ile olan interaktif
etkileşimde ve kendine göre çevreyi kullanmakta, iletişim kurarken kendine
yöneltilen mesajlara gereken dönüşü sağlamakta, sözsüz iletişim sırasında nesneleri
kişiler ile ortak odak nokrası olarak kullanmakta problemler yaşamaktadırlar (154).
İletişim becerileri önemli bir istihdam becerisidir çünkü birçok iş işverenler,
amirler, müşteriler/hizmet alanlar ve iş arkadaşları ile uygun etkileşimleri
gerektirmektedir (155). Daha iyi iletişim ve etkileşim becerileri, iyi istihdam sonuçları,
daha çok çalışma saatleri ve böylelikle daha iyi gelir ile ilişkili bulunmuştur (152, 156).
Bireylerin sahip olduğu becerileri bilmesi ve becerilerini ve önceki deneyimlerini işe
geçiş sürecinde kullanabilmeleri çok önemlidir çünkü işverenler çalışanların işe
alınmadan önce belli becerilere sahip olmasını beklerler ve bu becerileri
kullanabilmelerini isterler (157, 158). Lindsay ve DePape’nin (159) yapmış olduğu bir
çalışmada engelli gençlerle iş görüşmesi simülasyonu gerçekleştirilmiştir ve bu
çalışmanın sonuçlarına göre engelli gençlerin sahip oldukları beceri ve deneyimleri
mevut durumları ile ilişkilendiremedikleri görülmüştür. Yine bu çalışmada engelli
gençlerin grup temelli ortamlar ile daha az deneyime sahip olduğu görülmüştür.
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2.9.3. Kariyer Hedefleri Belirleme
Mesleki seçim, bireylerin yapabileceği meslekleri tümüyle değerlendirip,
beklenti ve ihtiyaçlarını da ele alarak istediği yönlerinin ağır bastığı bir işe yönelmek
için karar vermesi şeklinde tanımlanmaktadır (160). Meslek seçimi karışık bir süreçtir
ve pek çok faktörden etkilenmektedir (161). Biyolojik faktörler (kişinin fiziksel
özellikleri, beden yapısı, cinsiyet vb.), sosyolojik etmenler (kişinin duyguları, değerleri,
ailesi ve arkadaşları ile ilgili faktörler vb.), psikolojik veya kişisel etmenler (bireyin
ihtiyaçları, değerleri, ilgileri, tutumları vb.), ekonomik etmenler (ülkenin, ailenin
ekonomik durumu, toplum insan gücü ile ilgili faktörler vb.), politik etmenler (iş bulma
olanakları, mesleğe girme olanakları vb.) ve şansla ilgili etmenler (doğal afetler,
beklenmedik olaylar, iç ve dış savaşlar vb.) gibi faktörler bireylerin meslek seçimlerini
ve mesleğe geçiş süreçlerini etkileyen faktörlerdendir (162).
Engelli

bireyler,

engelli

olmayan

bireylere

oranla

sosyoekonomik

gelişmelerden daha olumsuz etkilenmektedir. Engelli bireyler kariyer gelişimlerinde
ayrımcılığa maruz kalırlar. Bu bireyler birkaç kariyer gelişim süreçlerinde birkaç sorun
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin; tutumsal engeller ile karşılaşma,
etiketlenmeye maruz kalma, sosyal/kişiler arası becerileri geliştirme, bağımsız yaşam
becerileri geliştirme gibi sorunlardır. Bu ve buna benzer sorunlar engelli bireylerin
kariyer gelişim süreçlerini etkiler ve bu alanda kariyer müdahaleleri gerektirir (163).
Engelli lise ve üniversite öğrencileri ile yapılan araştırmalarda, engelli bireylerin
kariyer karar verme süreçlerine etki eden dört faktör olduğunu belirtmişlerdir. İlki
bireylerin sahip olduğu engelin türü ve şiddetidir. Bireylerin fiziksel veya zihinsel
yetersizliklere sahip olması, engelin doğuştan veya sonradan kazanılmış olması, işitme
veya görme engelinin olması gibi faktörler bu sürece etki etmektedir. Bir diğeri eğitim
hayatı içindeyken kariyer keşifleri ve işe geçiş sürecine hazırlık yapmaktır. Üçüncüsü
engelli bireylerin ebeveynlerinin bu süreçte aşırı korumacı bir tutum sergileyip engelli
bireylerin yerine kendilerinin karar vermeleridir. Bu süreçte genellikle engelli
bireylerin istekleri dikkate alınmamaktadır. Sonuncusu engelli bireylerin sahip
oldukları düşüncelerdir (164-167). Bu süreçte engelli bireylerde başarısızlık korkusu,
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hedef belirlemede eksiklikler, kariyer fırsatlarının farkında olmama, eğitim aldığı iş ile
ilgili gerekli becerilere sahip olmama ve kariyer karar verme süreçlerinde bilgi
eksikliklerinin olabilmesi şeklinde söylenebilir (165, 168-171).
Kariyer, bireylerin kimliklerinin ve toplumsal statülerinin belirlenmesinde
önemlidir ve bireylerin çocukluk döneminden başlayarak çalışma yaşamlarının
tümünü etkiler (172). Üniversite öğrencileri bir mesleğe karar verir ve bu alanda
eğitim alırlar, iş yaşamına hazırlanırlar (173). Üniversite öğrencilerinin mesleki eğitim
aldığı bu süreçte kendi ilgilerini, yetenek ve değerlerini tanımaları ve bu doğrultuda
kariyer geleceğine hazırlanmaları önemlidir (174).
Engelli bireyler ile meslek seçimi üzerine yapılan bir çalışmaya göre engelli
olmayan bireylere oranla engelli bireylerin bir iş için benzer istek gösterdiği
görülmüştür. Ayrıca iş ile alakalı mesleğin karakteristiği, gelir, geçmiş iş deneyimleri
gibi kavramlar üzerinde de benzer görüşe sahip olduğu görülmüştür. Tüm bunlara
rağmen engelli bireylerin iş arayış oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca
engelli bireylerin iş bulma iyimserlikleri daha düşüktür (175). Ohler ve arkadaşlarının
(176) yaptığı, öğrenme güçlüğü olan üniversite öğrencilerinin kariyer olgunluklarının
incelendiği çalışmada öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin herhangi bir engeli olmayan
öğrencilere oranla daha düşük kariyer olgunluğu gösterdiği görülmüştür.
2.9.4. Akademik Beceri
Akademik başarı seviyesi, üniversitelerin nitelikli bireyler yetiştirme amacına
ulaşması açısından önemli göstergelerdendir. Ayrıca akademik başarı eğitim
sisteminin önemli bir çıktısıdır ve ilerde bireylerin başarılı ve nitelikli meslek elemanı
olmasında belirleyici bir unsur olabilir. İlgili literatüre bakıldığında akademik başarı ile
yaşam memnuniyeti, zaman yönetimi, baş etme ve kariyer sorunları, tükenmişlik,
psikososyal faktörler gibi pek çok faktörün ilişkili olduğu görülmektedir (177).
Öğrencilerin herhangi bir engelinin olup olmaması da akademik başarıya etki eden
faktörlerden birisidir. Üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmalarda engeli olan
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öğrencilerin, engeli olmayan öğrencilere oranla akademik olarak daha başarısız
olduğu görülmüştür (178, 179). Yine yapılan bazı çalışmalara göre ise öğrencinin bir
engelinin olup olmaması ile akademik başarı arasında anlamlı ilişki olmadığı
görülmüştür (180, 181).
Engelli öğrenciler, tarihsel olarak bakıldığında yükseköğrenime artık daha fazla
katılım göstermektedir. Yine de bu oran akranlarına oranla daha düşüktür (182).
Engelli öğrencilerin engelli olmayan akranlarıyla aynı düzeyde akademik performans
göstermeleri beklenmektedir (183). Yetişkinlik dönemindeki çoğu fırsat doğrudan
veya dolaylı olarak okuldaki başarı ile bağlantılı olduğundan akademik başarı
bireylerin ilerleyen yaşamları üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir (184).
Okuma, yazma, matematik ve çeşitli diğer akademik beceriler öğrencilerin temel
seviyedeki istihdamın ötesine geçmeyi sağlamak için önemlidir ve gelecekteki
istihdamı olumlu yönde etkileyebilir. Dahası, bir diplomaya sahip olmak öğrencilerin
yaşam boyu kazançları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte,
yapılan çalışmalarda bir diploma edinmek için akademik becerilerin yeterliliğinin
önemli olduğu vurgulanmaktadır (185).
Tipik olarak okuma ve matematikte yeterlilik olarak tanımlanan akademik
başarı, sürekli olarak sosyal içerme, ekonomik öz yeterlilik ve genel yaşam kalitesi
dahil olmak üzere okul sonrası başarının bir göstergesi olarak tanımlanmıştır (186190). Dahası, araştırma, okuma, yazma, matematik ve problem çözme becerilerinde
daha yüksek başarı seviyelerini hem engelli hem de engelsiz öğrenciler için
geliştirilmiş okul sonrası sonuçlarla açıkça ilişkilendirmiştir (191, 192).
Günümüzde lisansüstü eğitime girişte veya işe girerken bazı iş alanlarında
akademik başarı hala gösterge olarak kullanıldığından ülkemizde akademik başarı
önemli bir yer tutmaktadır. Akademik başarı bireylerin meslek yaşamına yön
vermektedir. Akademik başarı ile alakalı çalışmalar incelendiğinde yabancı literatürde
üniversite öğrencilerinin akademik becerilerini inceleyen birçok araştırma olduğu
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görülmektedir. Buna rağmen ülkemizde üniversite öğrencilerinin akademik
başarılarını inceleyen sınırlı çalışma bulunmaktadır (177).
Eğitimden istihdama olan başarılı geçiş engelli genç yetişkinlerin bağımsızlığı
için çok önemlidir (7). Okuldan toplum hayatına geçiş yapan ve ergoterapistler
tarafından bağımsız yaşam becerileri kazandırılabilecek çok sayıda engelli öğrenci
olduğu

bilinmektedir.

Ergoterapistler

geçiş

dönemindeki

gençlere

yaptığı

değerlendirmeler ile öğrencilerin mesleki beklentilerini, güçlü yönlerini, zayıf
yönlerini, tercihlerini, okul sonrası hedeflerini, iyileştirilmesi gereken becerilerini
belirlerler (8). Geçiş dönemi için değerlendirme yapmak, bu sürece dahil olan herkes
için ( öğrenciler, aileler, istihdam için çalışan uzmanlar, politikacılar, iş verenler vb.)
anlamlı bir farkındalık yaratmaya faydalı olacaktır (9). Doğru şekilde hedeflenip
uygulandığında geçiş değerlendirmeleri engelli öğrenciler için olumlu yönde
dönüştürücü olabilir. Örneğin bireyler güven eksikliği ya da hangi alana yöneleceğini
bilmeyen biriyken motive olmuş yeni hedefler keşfeden birine dönüşebilirler (10).
Birçok engelli genç, hedef belirlemekten yoksun ve kariyer planlamasını yapmaz ya
da iş veya uzun vadeli kariyerlerde kendini göremez. Değerlendirme müdahaleleri bu
özellikleri değiştirmeye yardımcı olur (9). Geçiş değerlendirmeleri, kişinin mevcut ve
gelecekteki; çalışma, eğitim, yaşam, kişisel ve sosyal alanları ile ilgili olarak bireylerin
ihtiyaçları, tercihleri ve ilgi alanları hakkında bize bilgi verir (11).

35

3. BİREYLER VE YÖNTEM
3.1. Bireyler
Çalışmaya dahil edilecek kişi sayısını belirlemek için G*Power 3. 1. 9 programı
kullanılmıştır. Araştırmada iki (engelli ve engelli olmayan öğrenciler) grup
karşılaştırılması temek amaç olup tip I hata payı α=0,05, etki büyüklüğü orta etki
(0,64), testin hedeflenen gücü 1- β=0,80 iken istatistiksel analizler için gerekli olan
örneklem büyüklüğü her grup için n=40 toplam 80 olarak belirlenmiştir.
Araştırmamıza İstanbul’da eğitim görmekte olan üniversite öğrencileri dahil
edilmiştir. Bireylere üniversitelerin engelli öğrenci birimleri veya koordinatörlükleri
ile iletişime geçilerek ulaşılmıştır. Bu birimlere kayıtlı olan öğrencilere çalışmamızın
duyurusu e-posta aracılığıyla iletilmiştir. Katılımcılar ile ön görüşme yapılarak dahil
olma kriterlerini karşılayan öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. Engelli öğrenciler
araştırma grubuna, engelli olmayanlar ise kontrol grubuna dahil edilmiştir.
Çalışmamızda 38’i engelli toplam 77 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Engelli
öğrencilerin beşi ve engelli olmayan öğrencilerin ise altısı dahil edilme kriterlerine
uygun olmadığı için çalışmadan çıkarılmıştır.
3.1.1. Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri
- Üniversite öğrencisi olmak
- 18 yaşında veya 18 yaşından büyük olmak
- Çalışmaya katıldığı tarihte kişinin çalışmıyor olması
-Araştırma grubundaki bireylerin engelli raporunun olması
3.1.2. Hariç Tutulma Kriterleri
Dahil edilme kriterlerine uymayan katılımcılar çalışmadan hariç tutulmuştur.
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ÇALIŞMA GRUBU
ENGELLİ ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ
N=38

KONTROL GRUBU
ENGELİ OLMAYAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
N=39

rtnrkn
ÇALIŞMA DIŞI
KALAN BİREYLER
N=6

ÇALIŞMA DIŞI KALAN
BİREYLER
N=5

ENGELLİ ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ
N=33

ENGELİ OLMAYAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
N=33

ÇALIŞMAYA KATILAN TOPLAM BİREY
SAYISI
N=66

Şekil 3.1. Katılımcıların akış şeması.
3.2. Yöntem
3.3.Verilen Toplanması
Çalışmamıza katılmayı kabul eden kişiler ile telefonda ön görüşme yapılarak
görüşme tarihi ve mekân belirlenmiştir. Bireylere çalışma içeriği hakkında bilgi
verilerek gönüllü olur formu imzalatılmıştır. Veriler, katılımcı kişiler ile sosyal ortamda
(kafe) yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Her katılımcı ile aynı aktivite
(kafede içecek içme/kafede zaman geçirme) gerçekleştirilmiştir. Böylece araştırmacı
tarafından kişilerin sosyal ortamdaki iletişim becerileri değerlendirilebilmiştir.
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Demografik bilgiler alındıktan sonra bireylerin kariyer hedefleri ve özerk benlik
becerileri değerlendirilerek ölçeklere kaydedilmiştir. İletişim becerileri ise görüşme
boyunca terapist tarafından gözlemlenerek kaydedilmiştir.
3.4. Değerlendirme
3.4.1. Sosyodemografik Bilgiler
Çalışmaya katılan bireylerin yaşı, cinsiyeti, medeni hali, aktif olarak devam
ettikleri üniversitenin adı, okudukları bölüm, hangi dönemde oldukları, akademik
ortalamaları, alınan tanıları, var ise ek tanıları ve kullandıkları yardımcı cihazlar
demografik bilgi formu ile kaydedilmiştir.
3.4.2. Özerk Benlik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Katılımcıların özerk benlik becerilerinin değerlendirilmesi için Özerk Benlik
Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. Sheldon ve Deci (193) tarafından özerk karar vermenin
iki boyutunu değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçek on maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin bireysel farkındalık ve seçme hakkı olmak üzere iki alt boyutu vardır. Bireysel
farkındalık alt boyutunda kişilerin benlik gelişimleri için ihtiyaç duydukları amaçları
belirleyebilmeleri, bu amaçlara ulaşmak için var olan güçlerinin ve sınırlılıklarının
farkında olmalarını ifade etmektedir. Seçme hakkı alt boyutu ise kişilerin karar verme
sırasında içinde bulundukları durumun gerekliliklerini kavrama, mevcut seçenekler
arasından en iyi olanı tercih etme hakkı olduğunu hissetmesini ifade etmektedir.
Ölçeğin Türk Kültürü’ne uyarlama çalışması Ersoy-Kart ve Güldü (194)
tarafından 2008 yılında gerçekleştirilmiştir ve çalışmada ölçeğin bir maddesi ölçekten
çıkarılmıştır (3.madde). Araştırmacılar tarafından yapılan faktör analizine göre orijinal
formdaki faktör (iki faktörlü) yapısı ile tutarlı bir yapı ortaya konulmuştur. Ölçek
sonuçlarına göre birinci faktöre (bireysel farkındalık) beş madde, ikinci faktöre (seçme
hakkı) ise dört madde yerleşmiştir. Her iki faktör için de tutarlılık katsayısı 0,70’tir.
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Ölçekte bireysel farkındalık faktörü ile seçim hakkı faktörü için iki yarı güvenirlik
katsayıları sırasıyla 0,67 ve 0,71 şeklinde hesaplanmıştır. Orijinal ölçek on maddeden
oluşmaktadır ve bireysel farkındalık ve seçim hakkı olmak üzere iki alt boyutu vardır.
Ölçeğin her bir maddesi birbirine zıt iki ifadeden oluşmaktadır ve dokuzlu Likert tipi
derecelendirme kullanılarak katılımcı kişiler iki zıt ifade arasında kendini
değerlendirmektedir. Fakat ölçeğin Türkçe ’ye uyarlama çalışmasında dokuzlu Likert
tipi derecelendirmenin Türkçe için uygun olmadığı görülmüş ve Türkçe formunda
beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin iki alt boyutu ayrı puan hesaplanmakla
beraber ölçekten toplam puan da elde edilmektedir. Ölçekten toplam elde edilecek
en düşük puan dokuz, en yüksek puan 45’tir. Yükselen puanlar bireylerin özerk
davranışlar sergilediğini göstermektedir.
3.4.3. Kariyer Hedeflerinin Değerlendirilmesi
Bireylerde kariyer hedeflerini değerlendirmek amacıyla Kariyer Geleceği
Ölçeği (KARGEL) kullanılmıştır.

Rottinghaus, Day ve Borgen (195) tarafından

geliştirilen Kariyer Geleceği Ölçeği’nin amacı bireylerin olumlu kariyer planlama
tutumlarını değerlendirmektir. Kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş
piyasalarına ilişkin algılanan bilgi olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Kariyer
uyumluluğu ve kariyer iyimserliği alt boyutları 11 maddeden, iş piyasalarına ilişkin
algılanan bilgi alt boyutu ise üç maddeden oluşmaktadır. Ölçek toplam 25 maddeden
oluşmaktadır ve puanlamada beşli Likert tip derecelendirme kullanılmıştır. Ölçeğin
puanlaması “kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) yanıtından “kesinlikle katılıyorum” (5
puan) yanıtına kadar 1 ila 5 arasında yapılmaktadır. Ölçekte bulunan sekiz madde (10,
11, 14, 15, 16, 19, 20, 24) tersine puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük
puan 25, en yüksek puan ise 125’tir. Ölçeğin orijinal çalışması kapsamında
Rottinghaus ve arkadaşları 36 üniversite öğrencisine üç hafta ara ile yaptıkları testtekrar test çalışmaları sonucunda kariyer uyumluluğu alt boyutu için 0,85, kariyer
iyimserliği için 0,63, bilgi alt boyutu için 0,69 korelasyon değerlerini bulmuşlardır.
Araştırmacılar yaptıkları iç tutarlılık çalışmasında, kariyer uyumluluğu için 0,85,
kariyer iyimserliği için 0,87 bilgi alt boyutu için 0,73 değerlerini elde etmişlerdir.
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Araştırmacıların gerçekleştirdiği ölçeğin faktör analizi incelemesinde CFI değeri 0,95,
SRMSR değeri 0,069 bulmuşlardır ve %95 model uygunluğu belirlediğini ifade
etmişlerdir.
Kariyer Geleceği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama ve Türk örneklemi için
psikometrik özelliklerinin incelenmesi çalışmaları Temel Kalafat tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla iç tutarlılık,
madde ve faktör analizi ile ölçüt bağıntı geçerliği çalışmaları yapılmıştır. İç tutarlılık
analizi sonucunda elde edilen değerler kariyer uyumluluğu için 0,83, kariyer
iyimserliği için 0,82, bilgi alt boyutu için 0,62 bulunmuştur ve toplamda 0,88
bulunarak böylece ölçeğin yeterli güvenirlik düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Testtekrar test katsayıları ise kariyer uyumluluğu alt boyutu için 0,75, kariyer iyimserliği
alt boyutu için 0,81, bilgi alt boyutu için 0,73 olmak üzere ve ölçeğin tamamı için 0,87
olarak bulunmuştur. Madde ayırt ediciliği ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına
göre ölçeğin orijinal üç boyutlu yapısının Türk örneklemi için uygun olduğu
gösterilmiştir (196).
3.4.4. İletişim ve Etkileşim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Çalışmaya

katılan

öğrencilerin

iletişim

ve

etkileşim

becerilerini

değerlendirmek amacıyla İletişim ve Etkileşim Becerilerinin Değerlendirilmesi ölçeği
kullanılmıştır. İlk defa 1989 yılında geliştirilen İletişim ve Etkileşim Becerilerinin
Değerlendirilmesi ölçeği bireylerin iletişim ve etkileşim becerilerini değerlendirmek
için geliştirilmiş gözlemsel bir ölçektir ve kavramsal olarak MOHO’ya dayanmaktadır.
Bu gözlemsel değerlendirme ölçeği iletişim becerilerindeki işlevi etkileyebilecek
herhangi bir tanısı olan kişiler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Değerlendirme, değerlendiricinin bireyler bir aktivite sırasında iletişim
kurarken ya da başkalarıyla etkileşim halindeyken sergiledikleri yetenekleri hakkında
gözlemsel veri toplamasını sağlar. Gözlem süresi yaklaşık 15 ila 45 dakika arasında ve
derecelendirme süresi 15 ila 20 dakika arasında sürmektedir. Ölçek performans
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becerilerini temsil eden üç beceri grubunu değerlendirir; fiziksellik, bilgi alışverişi ve
beceriler. Üç ana başlıkta toplam 20 madde bulunmaktadır. Değerlendirici/terapist
değerlendirdiği kişiyi toplumsal bir ortama girdikten sonra gözlemler ve her beceri
için puan verir. Her madde 1 ile 4 arasında puanlanmaktadır. Kişinin becerileri devam
eden eylemi destekliyorsa dört puan, şüpheli ise üç puan, bireyin becerileri devam
eden toplumsal eylemi limitliyorsa iki puan ve beceri kabul edilemiyorsa ya da sosyal
etkileşimde bozulmaya ve gecikmeye neden oluyorsa bir puan şeklinde puanlama
yapılır. İletişim ve Etkileşim Becerilerinin Değerlendirilmesi ölçeği eksik veya
bozulmuş iletişim ve etkileşim becerilerinin sebeplerini doğrudan saptamaz. Ölçek
sadece belirli bir becerinin var olup olmadığını ve devam eden sosyal eylemi nasıl
etkilediğini gösterir (197, 198).
3.5. İstatistiksel Analiz
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov-Smirnov testi,
çarpıklık basıklık katsayıları ve histogram grafiklerine bakılarak karar verilmiştir.
Kolmogorov-Smirnov testlerinden elde edilen anlamlılık düzeyi düzeyi 0,05’ten büyük
olan verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05’ten
küçük olan verilerde basıklık ve çarpıklık değerleri ±2,0 arasında olmasında ve
çarpıklık katsayısının standart hatasına oranının ±1,96 değerini aşmaması durumunda
değerlerin normal dağıldığı kabul edilmiştir. Analizler sonucu istatistiksel olarak
anlamlı farkın bulunduğu durumlarda farkın etki büyüklüğünü anlamak için etki
genişliği hesaplanmıştır. Cohen (199), r katsayısı hakkında yaygın olarak kullanılan
aşağıdaki şekilde bazı önerilerde bulunmuştur:
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r=0.10 küçük etki
r=0.30 orta etki
r=0.50 büyük etki
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak bilgisayar
ortamında analiz edilmiştir. Katılımcıların yaş, cinsiyet, devam ettikleri üniversite ve
fakülte gibi demografik özellikleri ortalama, standart sapma, maksimum ve minimum
gibi değerler ile incelenmiştir. Engelli ve engelli olmayan bireylerden elde edilen
verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve Bağımsız Örneklemler T testi
kullanılmıştır. Engelli bireylerin akademik ortalamaları ve ölçeklerden elde edilen
yanıtların birbirleri arasındaki ilişkilerini Spearman Korelasyon Analizi ile
hesaplanmıştır. Yapılan tüm istatistiklerde p anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul
edilmiştir.
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4. BULGULAR
Çalışmamıza, dâhil edilme kriterlerine uygun ve gönüllü olan 33 engelli ve 33
engeli olmayan üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Çalışma sonuçları aşağıda
gösterilmiştir.
4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular
33 engelli öğrencinin 10’u kadın, 23’ü erkek iken engelli olmayan katılımcıların
14’ü kadın 19’u erkektir. Engelli katılımcıların yaş ortalamaları 23,12±4,77 yıl; engeli
olmayan katılımcıların ise 21,39±1,56 yıldır. Katılımcılara ait yaş dağılımları Şekil
4.1’de gösterilmiştir. Engelli ve engelli olmayan katılımcılara ait diğer demografik
bilgiler Tablo 4.1’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1. Katılımcıların yaş dağılımları.
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Tablo 4.1. Katılımcıların demografik özellikleri.
Engelli Katılımcılar

Cinsiyet
Medeni hal
Üniversite

Fakülte

Dönem

Kadın
Erkek
Bekâr
Evli
Vakıf/Özel
Devlet
SBF
İİBF
MYO
SHMYO
Eğitim Bilimleri
Fen Edebiyat
Edebiyat Fakültesi
Mühendislik
Veteriner Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Siyasal Bilimler
Spor Bilimleri
Sanat, Tasarım ve Mimarlık
1
2
3
4

N
10
23
31
2
15
18
3
5
4
5
4
4
3
.
.
1
1
1
2
12
10
5
6

%
30,3
69,7
93,9
6,1
45,5
54,5
9,1
15,2
12,1
15,2
12,1
12,1
9,1
.
.
3,0
3,0
3,0
6,1
36,4
30,3
15,2
18,2

Engeli Olmayan
Katılımcılar
N
%
14
42,4
19
57,5
33
100,0
.
.
21
63,6
12
36,4
14
42,4
2
6,1
1
3,0
5
15,2
2
6,1
3
9,1
.
.
4
12,1
2
6,1
.
.
.
.
.
.
.
.
4
3,0
11
36,4
7
21,2
11
39,4

Katılımcıların devam ettikleri fakülteleri incelendiğinde büyük çoğunluğunun
(n=17) sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gördüğü, hemen sonrasında meslek
yüksekokulu ve sağlık meslek yüksekokullarında eğitim gördükleri (n=15)
görülmüştür. Sırasıyla diğer katılımcıların da iktisadi ve idari bilimleri fakültesi (n=7),
fen edebiyat fakültesi (n=7), eğitim bilimleri fakültesi (n=6), mühendislik fakültesi
(n=4), edebiyat fakültesi (n=3), veteriner fakültesi (n=2), sanat tasarım ve mimarlık
fakültesi (n=2), devlet konservatuvarı (n=1), siyasal bilimler fakültesi (n=1) ve spor
bilimleri fakültelerinde (n=1) eğitim aldıkları görülmüştür (Tablo 4.1).
Engelli öğrencilerden 9 katılımcı meslek yüksekokulu ve sağlık meslek
yüksekokulu gibi 2 yıllık eğitim veren fakültelerde eğitim görmektedir. Engelli
katılımcılardan 4 yıl eğitim veren fakültelerde ise çoğunlukla iktisadi ve idari bilimler
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fakültesi (n=5), fen edebiyat fakültesi (n=4) ve eğitim bilimleri fakültelerinde (n=4)
eğitim alan öğrenciler vardır. Engelli katılımcıların devam ettikleri fakültelere ait
veriler Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

6
5
4
3
2
1
0

Şekil 4.2. Engelli öğrencilerin devam ettikleri bölüm ve programlar.
Engelli katılımcıların engel türüne bakıldığında ise katılımcıların çoğunun (%46,
n=15) görme engelli olduğu, %15’inin fiziksel engelli (n=5), %12’sinin işitme engelli
(n=4) ve sırasıyla diğer katılımcıların da nörogelişimsel bozukluk (n=4), ruh sağlığı
bozuklukları (n=3), çoklu engele sahip bireyler (n=2) ve kronik hastalığa sahip bireyler
(n=1) olduğu görülmektedir. Engelli katılımcılara ait engel türleri Şekil 4.2’de
gösterilmiştir.
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Engel Türü
9%

3%
9%6%

46%

12%
15%

Görme Engelli

Fiziksel Engelli

İşitme Engelli

Nörogelişimsel Bozukluğa Sahip Bireyler

Ruh Sağlığı Bozuklukları

Çoklu Engele Sahip Bireyler

Kronik Hastalığa Sahip

Şekil 4.3. Engelli katılımcıların engel türleri.
4.2. Katılımcıların İşe Geçiş Becerileri Hakkında Yapılan İncelemelerine Ait
Bulgular
Katılımcıların işe geçiş becerilerini incelemek için tüm katılımcıların akademik
başarı, kariyer hedefleri, özerk benlik becerileri ve iletişim ve etkileşim becerileri
incelenmiştir. Katılımcıların

incelenen

becerilerle

ilgili

verdikleri

yanıtların

ortalamaları Tablo 4.2.’de verilmiştir.
Tablo 4.2. Katılımcıların incelenen becerilerle ilgili verdikleri yanıtların istatistik bulguları.
Ölçekler
Akademik Başarı

KARGEL

Özerk Benlik
Yönetimi

ACIS

Değişkenler
Akademik Not
Ortalaması
Kariyer Uyumluluğu
Kariyer İyimserliği
Bilgi
Toplam
Bireysel Farkındalık
Seçim Hakkı
Toplam
Fiziksellik
Bilgi Paylaşımı
İlişkiler
Toplam

Engelli Üniversite
Öğrencileri (X±SS)

Engelli Olmayan Üniversite
Öğrencileri (X±SS)

2,59±0,59

3,31±0,26

40,75±12,52
40,15±6,48
9,42±2,09
90,42±12,52
17,21±4,28
9,09±2,68
26,48±5,3
14,06±4,44
23,03±5,35
12,18±3,16
49,57±8,94

45,87±4,54
46,51±6,06
10,57±2,51
102,96±11,17
21,27±3,4
16,27±2,63
37,48±5
23,81±0,39
35,48±0,87
19,84±0,36
79,15±1,27
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4.2.1. Akademik Beceri ile İlgili Bulgular
Engelli bireylerin akademik başarı not ortalaması 2,59±0,59 bulurken engelli
olmayan bireylerin akademik başarı not ortalaması 3,31±0,26 olarak bulunmuştur.
Engelli bireyler arasında en düşük not ortalaması 0,95 iken en yüksek not 3,60’tır. Engelli
olmayan bireyler arasında ise en düşük not ortalaması 2,30 olarak en yüksek ise 3,88
olarak görülmektedir. Katılımcıların not ortalamaları Şekil 4.3’te gösterilmiştir.
Engelli

ve

engelli

olmayan

öğrencilerin

akademik

not

ortalamaları

karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (z= 4,51; p<0,05). Medyan değerlerine bakıldığında engelli olmayan öğrencilerde (3,32)
akademik ortalamanın engelli öğrencilere göre (2,60) daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulgulara göre engelli katılımcıların akademik başarı notlarının düşük
olduğu görülmekteyken engelli olmayan öğrencilerin notlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Anlamlı bulunan farkın büyük etki düzeyinde olduğu görülmektedir
(r=0,55). Katılımcıların not ortalamalarına ilişkin istatistiksel bulgular ise Tablo 4.3’te
gösterilmiştir.

Şekil 4.4. Katılımcıların akademik not ortalamaları.
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Tablo 4.3. Gruplar arasında akademik ortalamalarına ait bulguların karşılaştırılması.

Akademik Not
Ortalaması

Grup

Ort±SS

Min-Maks

Med

Engelli Öğrenciler

2,59±0,59

0,95-3,60

2,60

Engeli Olmayan
Öğrenciler

3,25±0,34

2,30-3,88

3,32

z
p

Etki Büyüklüğü
0,55

-4,51
0,01*

*p<0,05

4.2.2. Kariyer Hedefleri ile İlgili Bulgular
Katılımcıların KARGEL puanları incelendiğinde engelli üniversite öğrencilerinin
toplam puan ortalaması 90,42±12,52 bulunmuştur, engelli olmayan üniversite
öğrencilerinin ise 103,42±12,23 olarak bulunmuştur. Engelli öğrencilerin kariyer
uyumluluğu alt test puanı 40,75±12,52 iken engelli olmayan öğrencilerin 46,33±4,95
olarak bulunmuştur. Engelli öğrencilerin kariyer iyimserliği alt puanı 40,15±6,48 iken,
engelli olmayan öğrencilerin ise 46,42±6,50 bulunmuştur. Engelli öğrencilerin bilgi alt
test puanı 9,42±2,09 olarak, engelli olmayan öğrencilerin ise 10,79±2,39 olarak
bulunmuştur.
Bu bulgulara göre engelli üniversite öğrencilerinin KARGEL toplam ve tüm alt
testlerde aldıkları puanların engelli olmayan öğrencilere göre daha düşük olduğu
görülmektedir. Engelli üniversite öğrencileri ile engelli olmayan öğrencilerin KARGEL
toplam puan ve tüm alt testlerinden elde edilen yanıtlar karşılaştırıldığında engelli
öğrencilerin aldığı puanların anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir
(p<0,05). Kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği puanlarında bulunan bu anlamlı
farkın orta etki düzeyinde olduğu görülürken (r=0,48; r=0,45) toplam puan
parametresinde bulunan anlamlı farkın büyük etki düzeyinde olduğu görülmektedir
(r=0,43). Bilgi parametresinde bulunan anlamlı farkın ise küçük etki düzeyinde olduğu
görülmektedir (r=0,29). Sonuçlar Tablo 4.4.’te verilmiştir.
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Tablo 4.4. Kariyer geleceği ölçeği ile ilgili bulguların karşılaştırılması.
Değişkenler
Kariyer
Uyumluluğu
Kariyer
İyimserliği
Bilgi
Toplam

Engelli Öğrenciler
Ort±SS
Min-Maks

Engelli Olmayan Öğrenciler
Ort±SS
Min-Maks

İstatistik
Test

p

Etki
Büyüklüğü

40,75±12,52

25-52

45,87±4,54

38-55

t=-3,98

0,01*

0,48

40,15±6,48

20-50

46,51±6,06

33-57

z=-3,72

0,01*

0,45

9,42±2,09

5-13

10,57±2,51

5-15

t=-2,41

0,019*

0,29

90,42±12,52

59-112

102,96±11,17

83-125

z=-4,07

0,01*

0,50

*p<0,05

4.2.3. Özerk Benlik Becerileri ile İlgili Bulgular
Katılımcıların ÖBYÖ puanları incelendiğinde engelli öğrencilerin ÖBYÖ toplam
puanlarının 26,48±5,3 olduğu, engelli olmayan öğrencilerin aldıkları total puanın ise
37,48±5 olduğu görülmüştür. Bireysel Farkındalık alt puanı engelli öğrencilerin
17,21±4,28 iken engelli olmayan öğrencilerin 21,27±3,4 bulunmuştur. Seçim Hakkı alt
puanında engelli öğrencilerin aldıkları puan 9,09±2,68 iken engelli olmayan
öğrencilerin aldıkları puan 16,27±2,63 şeklinde bulunmuştur.
Engelli öğrenciler ile engelli olmayan öğrencilerin ÖBYÖ toplam puanları ve alt
testlerden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında ise engelli öğrencilerin engelli olmayan
öğrencilere göre daha düşük puanlar aldıkları görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda engelli öğrenciler ile engelli olmayan öğrenciler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bulunan bu anlamlı farkın tüm
parametrelerde büyük etki düzeyinde olduğu görülmektedir (r>0,50). Sonuçlar Tablo
4.5.’te gösterilmiştir.
Tablo 4.5. Özerk benlik yönetimi ölçeği ile ilgili bulguların karşılaştırılması.
Engelli Öğrenciler
Değişkenler
Ort±SS

Min-Maks

Bireysel Farkındalık

17,21±4,28

10-25

Seçim Hakkı

9,09±2,68

5-17

Toplam

26,48±5,3

18-42

*p<0,05

Engelli Olmayan
Öğrenciler
Ort±SS
Min Maks

İstatistik
Test

P

Etki
Büyüklüğü

21,27±3,4

13-25

t=-4,92

0,01*

0,60

16,27±2,63

9-20

z=-6,37

0,01*

0,78

27-45

t=-8,95

0,01*

0,74

37,48±5
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4.2.4. İletişim ve Etkileşim Becerileri ile İlgili Bulgular
Katılımcıların iletişim ve etkileşim becerileri ACIS ile yüz yüze görüşme
yöntemiyle araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda engelli öğrencilerin ACIS toplam puanları 49,57±8,94 iken, engelli olmayan
öğrencilerin toplam puanları 79,15±1,27 olarak bulunmuştur. ACIS alt testlerine
öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde engelli öğrencilerin Fiziksellik alt testine
verdikleri puan 14,06±4,44 olarak bulunmuştur, engelli olmayan öğrencilerin ise
23,81±0,39 olarak bulunmuştur. Bilgi Paylaşımı alt testine engelli öğrencilerin verdiği
yanıt 23,03±5,35 iken, engelli olamayan öğrencilerin puanı 23,81±0,39 olarak
bulunmuştur. İlişkiler alt testine verilen yanıtlara bakıldığında ise engelli öğrencilerin
aldıkları ortalama puan 12,18±3,16 olarak bulunurken engelli olmayan öğrencilerin
puanı 19,84±0,36 olarak bulunmuştur.
Katılımcıların

verdikleri

yanıtlar

incelendiğinde

engelli

üniversite

öğrencilerinin engelli olmayan öğrencilere göre daha düşük puanlar aldığı
gözükmektedir. Engelli öğrenciler ile engelli olmayan öğrencilerin ACIS toplam ve alt
testleri karşılaştırıldığında ise engelli öğrencilerin aldıkları puanlar istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Bulunan bu anlamlı farkın tüm
parametrelerde büyük etki düzeyinde olduğu görülmektedir (r>0,50). Engelli ve
engelli olmayan öğrencilerin ACIS toplam ve alt testlerden aldıkları puanlar,
ortalamaları ve standart sapmaları ve istatistiksel bulguları Tablo 4.6’da gösterilmiştir.
Tablo 4.6. İletişim ve Etkileşim Becerileri ile İlgili Bulguların Karşılaştırılması
Engelli Öğrenciler
Değişkenler
Ort±SS

Min-Maks

Engelli Olmayan
Öğrenciler
Ort±SS
Min-Maks

z

p

Etki
Büyüklüğü

Fiziksellik

14,06±4,44

7-22

23,81±0,39

23-24

z=-7,24

0,01*

0,89

Bilgi Paylaşımı

23,03±5,35

13-32

35,48±0,87

33-36

z=-7,12

0,01*

0,87

İlişkiler

12,18±3,16

6-19

19,84±0,36

19-20

z=-7,24

0,01*

0,89

Toplam

49,57±8,94

27-65

79,15±1,27

75-80

z=-7,07

0,01*

0,87

*p<0,05
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4.3. Korelasyon Analizi Sonuçları
Katılımcıların akademik not ortalamaları ile Kariyer Geleceği Ölçeği’nin kariyer
uyumluluğu, kariyer iyimserliği, bilgi alt testleri ve total aldıkları puanlar arasındaki
korelasyon incelenmiştir.
Spearman Korelasyon Analizine göre engelli öğrencilerin akademik
ortalamaları ile kariyer uyumluluğu arasında pozitif yönde büyük düzeyde ilişki
bulunmuştur (r=0,61; p<0,05). Akademik ortalama ile kariyer iyimserliği arasında
pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,39 p<0,05). Akademik ortalama ile
KARGEL toplam puan arasında pozitif yönde büyük düzeyde ilişki bulunmuştur
(r=0,54; p<0,05). Akademik ortalama ile bilgi parametresi arasında ise ilişki
bulunamamıştır (p>0,05). İlişkiler Tablo 4.7.’de gösterilmiştir. İlişkileri gösteren
grafikler Şekil 4.5.’te gösterilmiştir.
Tablo 4.7. KARGEL ile akademik ortalama arasındaki ilişki.
Akademik Ortalama
Spearman Korelasyonu

r

p

Kariyer Uyumluluğu

0,61

0,01*

Kariyer İyimserliği

0,39

0,02*

Bilgi

0,16

0,37

KARGEL Toplam

0,54

0,01*

*p<0,05

51

Şekil 4.5. Akademik ortalama ile KARGEL arasındaki ilişkiler.
Katılımcıların akademik ortalama ve Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği’nin toplam
puan ve tüm alt parametreleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Sonuçlar Tablo 4.8’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.8. Özerk benlik yönetimi ile akademik ortalama arasındaki ilişki.
Spearman Korelasyonu

Akademik Ortalama
r

p

Bireysel Farkındalık

0,25

0,17

Seçim Hakkı

0,23

0,21

ÖBYÖ Toplam

0,30

0,09
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Katılımcıların akademik ortalama ve İletişim ve Etkileşim Becerilerinin
Değerlendirilmesi ölçeğinin toplam puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında ölçekten
alınan tüm alt ve toplam puanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05).
Sonuçlar Tablo 4.9’da gösterilmiştir.
Tablo 4.9. İletişim ve etkileşim becerileri ile akademik ortalama arasındaki ilişki.
Spearman Korelasyonu
Fiziksellik
Bilgi Paylaşımı
İlişkiler
ACIS Toplam

Akademik Ortalama
r
0,22
0,25
0,21
0,29

p
0,21
0,16
0,25
0,11

Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği ve İletişim ve Etkileşim Becerilerinin İncelenmesi
ölçekleri arasında tüm alt testler ve toplam puanlar arasında korelasyona bakılmıştır.
Spearman Korelasyon Analiz sonuçlarına göre bireysel farkındalık ile bilgi paylaşımı
arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,43; p<0,01). Bireysel
farkındalık ile ilişkiler parametreleri arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki
bulunmuştur (r=0,38; p<0,05). Bireysel farkındalık ile ACIS toplam puan arasında
pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,47; p<0,05).
ÖBYÖ toplam ile bilgi paylaşımı arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki
bulunmuştur (r=0,49; p<0,05). ÖBYÖ toplam ile ilişkiler parametresi arasında pozitif
yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,46; p<0,05). ÖBYÖ toplam ile ACIS toplam
puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,48; p<0,05).
Korelasyon analiz sonuçları Tablo 4.10’da gösterilmiştir. İlişkileri gösteren grafikler
Şekil 4.6’da gösterilmiştir.
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Tablo 4.10. İletişim ve etkileşim becerisi ile özerk benlik yönetimi becerisi arasındaki
ilişki.
Spearman
Korelasyonu
Fiziksellik

Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği
Bireysel Farkındalık
Seçim Hakkı
r
p
r
p
0,22
0,22
-0,16
0,39

ÖBYÖ Toplam
r
p
0,10
0,57

Bilgi Paylaşımı

0,43

0,01*

0,21

0,25

0,49

0,01*

İlişkiler

0,38

0,03*

0,13

0,48

0,46

0,01*

0,47

0,01*

0,06

0,72

0,48

0,01*

ACIS Toplam
*p<0,05

Şekil 4.6. ÖBYÖ ile ACIS arasındaki ilişkiler.
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Katılımcıların Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği ve Kariyer Geleceği Ölçeği toplam
puan ve alt testleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Spearman Korelasyon Analiz
sonuçlarına göre bireysel farkındalık ve kariyer uyumluluğu arasında pozitif yönde
orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,44; p<0,05). Bireysel farkındalık ve kariyer
iyimserliği arasında orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,41; p<0,05). Bireysel
farkındalık ve KARGEL toplam puan arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur (r=0,47; p<0,05).
ÖBYÖ toplam puan ve kariyer uyumluluğu arasında pozitif yönde büyük
düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,52; p<0,05). ÖBYÖ toplam puan ve kariyer iyimserliği
arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0,49; p<0,05).
ÖBYÖ toplam puan ve KARGEL toplam puan parametreleri arasında pozitif yönde
büyük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0,54; p<0,05). Bulgular Tablo 4.11’de
gösterilmiştir. İlişkileri gösteren grafikler Şekil 4.7’de gösterilmiştir.
Tablo 4.11. KARGEL ile özerk benlik yönetimi becerisi arasındaki ilişki.
Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği
Spearman Korelasyonu

Bireysel Farkındalık
r
p

Seçim Hakkı
r
p

ÖBYÖ Toplam
r
p

Kariyer Uyumluluğu

0,44

0,01*

0,33

0,06

0,52

0,01*

Kariyer İyimserliği

0,41

0,02*

0,26

0,14

0,49

0,01*

Bilgi

0,28

0,11

-0,02

0,92

0,23

0,21

0,47

0,01*

0,28

0,11

0,54

0,01*

KARGEL Toplam
*p<0,05
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Şekil 4.7. ÖBYÖ ile KARGEL arasındaki ilişkiler.
Kariyer Geleceği Ölçeği ve İletişim ve Etkileşim Becerilerinin İncelenmesi
ölçekleri arasında korelasyon incelenmiştir. Spearman Korelasyon Analizi sonuçlarına
göre uyumluluk ve bilgi paylaşımı arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki vardır
(r=0,34; p<0,05). Uyumluluk ve ilişkiler arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki
vardır (r=0,40; p<0,05).
İyimserlik ve bilgi paylaşımı arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki vardır
(r=0,42; p<0,05). İyimserlik ve ilişkiler arasında pozitif yönde büyük düzeyde ilişki
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vardır (r=0,54; p<0,05). İyimserlik ve ACIS toplam puan arasında pozitif yönde orta
düzeyde ilişki vardır (r=0,38; p<0,05).
KARGEL toplam puan ve bilgi paylaşımı arasında pozitif yönde orta düzeyde
ilişki vardır (r=0,37; p<0,05). KARGEL toplam puan ve ilişkiler arasında pozitif yönde
orta düzeyde ilişki vardır (r=0,45; p<0,05). KARGEL toplam puan ve ACIS toplam puan
parametreleri arasında pozitif yönde orta şiddette anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0,34;
p<0,05). Bulgular Tablo 4.12’de gösterilmiştir. İlişkileri gösteren grafikler Şekil 4.8’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.12. ACIS ile KARGEL arasındaki ilişki.

Spearman Korelasyonu
Fiziksellik
Bilgi Paylaşımı
İlişkiler
ACIS Toplam
*p<0,05

Kariyer Geleceği Ölçeği
Uyumluluk
İyimserlik
r
p
r
p
0,11
0,55
-0,10 0,59
0,34
0,04*
0,42
0,01*
0,40
0,02*
0,54
0,01*
0,33
0,06
0,38
0,03*

Bilgi
r
0,23
0,07
0,03
0,13

p
0,20
0,70
0,89
0,46

Toplam
r
p
0,05
0,79
0,37
0,03*
0,45
0,01*
0,34
0,04*
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Şekil 4.8. KARGEL ile ACIS arasındaki ilişkiler.
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5. TARTIŞMA
Çalışmamızda üniversite öğrencilerin işe geçiş becerileri kapsamında
akademik beceriler, kariyer hedefleri, özerk benlik yönetimi becerileri ve iletişim ve
etkileşim becerileri incelenmek istenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda engelli
öğrencilerin incelenen becerileri engelli olmayan öğrencilere göre daha düşük
düzeyde bulunmuştur.
Meslek tercihi bireylerde küçük yaştan itibaren başlar ve ergenlik döneminin
sonlarına doğru şekillenir. Bu dönemde kişinin yetenekleri, akademik başarısı, ilgileri,
bireylerin cinsiyeti, meslek ile ilgili beklentileri gibi faktörler etkili olmaktadır (200).
Zunker (201) 2006 yılında yaptığı çalışmada engelli bireylerin geçiş sürecinde kariyer
gelişimlerinde karşılaştıkları birkaç sorun tanımlar. Bu sorunlar sosyal ve kişiler arası
becerileri geliştirme, bağımsız yaşam becerileri geliştirme, olumlu benlik kavramı
geliştirme, engellere uyum sağlama gibi sorunlardır. Engelli öğrencilerin halihazırdaki
durumlarından kaynaklı olumsuz etkilerin ve yaşadıkları sorunların azaltılması için
herkes gibi eğitim süreçlerine katılmaları ve bu süre içerisinde engelli bireylerin kişisel
becerilerinin geliştirilmesi ve bilgi seviyelerinin artırılması gerekmektedir (81).
Ülkemizde 2016-2017 yıllarına ait verilere göre üniversitede eğitim alan
engelli öğrencilerin engel türlerine bakıldığında sırasıyla en fazla ortopedik engelli,
görme engelli, işitme engelli, kronik sağlık sorunlarına sahip engelli bireylerin olduğu
görülmektedir. Bizim çalışmamızda da engelli katılımcıların çoğunlukla ortopedik ve
görme engeline sahip olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında yine aynı çalışmada ruh
sağlığı bozukluğuna sahip bireylerin, nörogelişimsel bozukluğa sahip bireylerin (down
sendromu, otizm spektrum bozuklukları, zihinsel yetersizlik gibi) diğer popülasyona
oranla daha az üniversitelerde eğitim aldığını görmekteyiz (77). Benzer şekilde bizim
çalışmamızda da bu bireylerin sayısının daha az olduğunu görülmektedir. Bunun
sebebi nörogelişimsel bozukluğa sahip olan bireylerin (down sendromu, otizm
spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklukları vb.) okul hayatına
katılımlarının diğer engel türlerine oranla daha kısıtlı olmasıdır.
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Özgeldi ve arkadaşları (202) tarafından gerçekleştirilen engelli öğrencilerin
özelliklerinin incelendiği çalışmada engelli bireylerin meslek seçiminde öncelikle
bireyin engeline göre karar verdiği belirtilmiştir. Bu bağlamda Maltepe
Üniversitesi’nde yapılan bu araştırmanın sonuçları incelendiğinde engelli öğrencilerin
büyük çoğunluğunun eğitim fakültesinde eğitim aldıkları görülmektedir. Sonrasında
öğrencilerin sırasıyla meslek yüksekokulu, eğitim fakültesi, güzel sanatlar fakültesi,
işletme fakültesi gibi alanlarda eğitim aldıkları görülmektedir. Bizim çalışmamızda ise
katılımcı öğrencilerin çoğunlukla meslek yüksekokulu ya da sağlık meslek yüksekokulu
gibi 2 yıl eğitim veren fakültelerde eğitim aldıkları sonrasında ise iktisadi idari bilimler
fakültesi, eğitim fakültesi, fen edebiyat fakültesi gibi 4 yıllık fakültelerde eğitim
aldıkları görülmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi çalışmamıza katılan engelli
öğrencilerin devam ettikleri fakülteler YÖK verilerine paralellik göstermektedir.
Üniversite eğitimi, bilim ve eğitim hayatına katkı sağlarken aynı zamanda
toplumun kültürel, sosyal, ekonomik gibi alanlarda da gelişmesine katkıda bulunur.
Bu kurumlarda nitelikli bireyler yetiştirme sürecinde akademik başarı düzeyi önemli
bir rol oynar (203). Akademik başarı, eğitim sisteminin önemli bir çıktısıdır ve
öğrencilerin ileride yeterli ve başarılı bir çalışan olmasında belirleyici bir unsurdur
şeklinde söylenebilir (177). Literatürde sıklıkla akademik başarıyı etkileyen faktörlerin
incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu faktörlerden birisi de bireyin bir engele sahip
olup olmamasıdır. Yapılan çalışmaların bazılarında engelli öğrencilerin engelli
olmayan öğrencilere oranla daha başarısız olduğu görülürken bazı çalışmalarda da
engele sahip olma ile akademik başarı arasında ilişki bulunamamıştır (178-181).
Engelli bireylerde akademik başarının düşük olmasının birçok faktörden
etkilenebileceğini düşünmekteyiz. Örneğin çalışmamıza katılan bir öğrenci;
“Benim not ortalamam düşük çünkü bölümdeki hocalarım ile anlaşamıyorum. Bölüm
başkanımız bile ilk senelerde beni okulda istemedi. Ben de bu nedenle üzüldüm, ilk
senelerde okula gitmek istemedim. Bu nedenle derslerim kötüydü.” şeklinde
düşüncelerini ifade etmiştir.
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Yabancı literatürde son yıllarda yapılan araştırmalara göre her on üniversite
öğrencisinden birinin engelli olduğu bilinmektedir ve bu oran düşünüldüğünde engelli
öğrencilerde akademik başarı kavramı önem kazanmaktadır (204). Eğitimde engelli
öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır ve engelli öğrencilerin akademik başarısızlığı
aynı şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda engelli öğrencilerin ders devamlılığı ve
okuldan mezuniyet oranları da daha düşüktür (205). Bizim çalışmamızda da engelli
üniversite öğrencilerinin akademik başarıları engelli olmayan öğrencilere oranla
anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. Bir üst paragrafta belirtildiği gibi
öğrencilerin akademik başarıları çevresel ve kişisel faktörlerden etkilenebilir. Sonraki
çalışmalarda engelli öğrencilerde akademik başarıyı etkileyen faktörlerin incelenmesi
faydalı olacaktır.
Farklı engel grupları ile yapılan çalışmalara bakıldığında Richardson (206)
işitme engelli öğrencilerin engelli olmayan akranlarına oranla daha düşük akademik
başarı gösterdiğini belirtmiştir. Yine Richardson ve arkadaşları tarafından görme
engelli ve az gören bireyler ile yapılan çalışmaya göre bu öğrencilerin engelli olmayan
akranlarına oranla daha düşük akademik başarıya sahip oldukları görülmüştür (207).
Richardson ve Wydell (208) tarafından 2003 yılında disleksili öğrenciler ile
gerçekleştirilen çalışmaya göre disleksili öğrencilerin de akranlarına oranla daha
düşük akademik başarı gösterdiği görülmüştür. Yine Richardson’ın (209) 2009 yılında
yaptığı çalışmaya göre de engelli öğrencilerin (engel türü fark etmeksizin) engelli
olmayan akranlarına göre düşük akademik performans gösterdiğini ve uygun destek
ile bu öğrencilerin akranları gibi başarı elde etmesinin mümkün olduğunu ifade
etmektedir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)’na sahip üniversite
öğrencileri ile yapılan çalışmalarda bu öğrencilerin düşük akademik başarıya sahip
oldukları ve yüksek başarısızlık riskine sahip oldukları görülmüştür. Aynı zamanda
DEHB’li öğrencilerin üniversite eğitimlerine devam etme ve eğitimi tamamlama
olasılıkları da daha düşüktür (210-213). DEHB tanısı olan ve olmayan öğrencilerin
karşılaştırıldığı diğer bir çalışmada ise tanıya sahip öğrencilerin daha düşük akademik
not ortalamasına sahip oldukları ve kontrol grubuna göre daha fazla akademik
problemle karşılaştıklarını ifade ettikleri görülmüştür (214).
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Yıldırım (178) tarafından yapılan çalışmada ise engelli öğrencilerin engel
durumlarının akademik başarıya etkisi incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında engele
sahip olma ile akademik başarı arasında önemli düzeyde ilişki bulunmamıştır. Bu
çalışmanın çıktılarında engelli öğrencilerin engeli olmayan öğrenciler ile benzer
akademik beceri sergilediği ve öğrencilerin bu alanda destek almalarının çok da
gerekli olmadığı vurgulanmıştır.
Aileler ve eğitmenler tarafından öğrencilere genellikle “sıkı çalışır ve iyi notlar
alırsan başarılı olursun” gibi ifadeler söylenmektedir. Aslında alanda yapılan
çalışmalar da genel olarak bu ifadeyi desteklemektedir. Okuldan yüksek akademik
beceri ile mezun olan öğrencilerin, daha düşük beceriye sahip olan öğrencilerden iki
kat daha fazla rekabetçi istihdama dahil olduğu görülmüştür. Akademik olarak başarılı
olan engelli ya da engeli olmayan öğrencilerin mezun olduktan sonraki ilk yılda
üretkenlik aktivitelerine katılım oranları daha yüksek bulunmuştur. Yine de akademik
başarı ve okul sonrası çalışma arasındaki ilişkiyi inceleyen başka çalışmalara
bakıldığında karışık sonuçlar elde edilmiştir. Yüksek akademik başarı işe geçişte
önemlidir fakat öğrencilerin istihdamı üzerinde daha doğrudan etkisi olan
değişkenlerin de bu sürece etkisi olabileceği unutulmamalıdır (191).
İşe geçiş döneminde bireylerin içinde bulundukları süreci anlamaları ve bu
süreçte gereken ihtiyaçlarını bilmesi gerekmektedir. Öğrenciler işe geçişe kendini
hazırlamalı, gereken becerileri önceden kazanmalıdır (215). Bazı araştırmacılar işe
geçiş dönemini kişilerin kariyerleri ile daha fazla bilgi edindikleri, seçenekler
belirledikleri, iş ile ilgili çaba gösterdikleri süreç olarak tanımlamaktadır (216). İşe
geçiş süreci gelişimsel bir dönemdir ve bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılabilmesi
için bireylerin meslekleri hakkında bilgi edinme, iş dünyası hakkında bilgi sahibi olma,
problem çözme becerisi gibi becerilere sahip olması gerekmektedir (217). Yapılan
çalışmalarda ise çoğu üniversite öğrencisinin işe geçişleri ile ilgili bahsedilen bu
becerilere sahip olmadan mezun oldukları görülmektedir (95, 218). Kariyer hedefleri
belirlemek işe geçiş sürecinde önemli becerilerdendir ve bizim çalışmamızda da
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kariyer hedeflerine ait bulgular incelendiğinde engelli öğrencilerin engelli olmayan
öğrencilere göre bu becerilerinin daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür.
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ile yapılan bir araştırmada öğrencilerin
büyük çoğunluğunun kendi kariyer geliştirme süreçlerine aktif olarak katılmadığı
görülmüştür. Araştırmacılar bu öğrencilerin sahip oldukları engellerinin gelecekte
kariyer hedefleri üzerinde etkisi hakkında kısıtlı bilgiye sahip olduklarını ifade
etmektedirler (219). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin genel olarak kariyer
seçeneklerini belirlemek, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek, sahip olduklarını
engellerin kariyerleri üzerine olan etkisini belirlemek için daha az zaman harcadığı
görülmüştür (171, 220). Bu alanda yapılan çalışmaların genel anlamda öğrenme
güçlüğü olan, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ya da zihinsel yetersizliği
olan bireyler ile yapıldığını görmekteyiz. Bizim çalışmamızda farklı tanıya sahip
bireyler de bulunduğu için bu araştırma alanına katkı verdiğimizi de düşünmekteyiz.
Öğrenciler okuldan iş hayatına geçiş yaptıklarında kendilerine daha önce
sunulan desteğin çoğunu kaybederler. Özerk benlik becerilerinin kazanımı ve
performansı engelli bireyler için daha iyi istihdam sonuçları ile ilişkilidir (141, 221).
Engelli gençler, tüm gençler gibi özerk benlik becerileri konusunda aynı fırsatlara
sahip değildir. Alanda yapılan çalışmalar, engelli gençlerin engelli olmayan gençlere
kıyasla genel olarak daha düşük özerk benlik becerilerine sahip olduğunu
göstermektedir (222, 223). Bizim çalışmamızda da engelli öğrencilerin engelli
olmayan öğrencilere göre daha düşük özerk benlik becerilerine sahip olduğu
görülmektedir. Sonraki çalışmalarda özerk benlik becerileri ve engelli bireylerin
istihdamı arasındaki ilişkiyi detaylı inceleyen çalışmaların yapılması faydalı olabilir.
Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile yapılan çalışmalar incelendiğinde
öğrencilerin özerk benlik becerilerinin geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. Aynı
zamanda bu becerileri iyi olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin de okul sonrası
istihdam oranları arasında pozitif ilişki bulunmuştur (185). Robinson ve arkadaşları
(224) tarafından 2004 yılında görme engelli 54 öğrenci ile yapılan bir çalışmada

63

katılımcılarının özerk benlik becerilerinin düşük olduğu görülmüştür. Wehmeyer ve
Schwartz (221), özerk benlik becerilerinin bireylere kazandırılmasının en iyi yolunun
öğrencilere daha fazla sorumluluk vermek olduğunu böylelikle yetişkin hayatına
geçişin daha başarılı olacağını vurgulamıştır. Görme engelli öğrencilerle yapılan bu
çalışmada da katılımcılar günlük yaşam aktivitelerinde özellikle ebeveyn, öğretmen,
veliler ya da okul personelleri tarafından yeteri kadar kendilerine fırsat
sağlamadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacı katılımcı öğrencilerin özerk benlik
becerilerinin düşük olmasının sebebini bu şekilde açıklamıştır (224). Bu nedenle
sonraki çalışmalarda kişilerin özerk benlik becerilerini etkileyen faktörlerin detaylı
incelenmesi önem arz etmektedir. Farklı engelleri olan 34 öğrenci ile yapılan bir
çalışmada öğrencilerin özerk benlik becerileri ve bu becerilerin kazanımlarına ilişkin
görüşleri incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğrenciler özerk benlik becerilerini
geçiş dönemi için sahip olunması gereken kritik bir beceri olarak tanımlamıştır. Ayrıca
öğrenciler bu becerilerin daha önce kazanılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır
(225). Aynı zamanda engelli öğrencilerin başarılı bir şekilde üniversiteye geçiş
yapmaları, üniversite hayatına uyum sağlamaları ve üniversite eğitimlerini
tamamlayabilmeleri için de özerk benlik becerilerine ihtiyaçları vardır (226-229).
Okul sonrası istihdam ve yetişkinliğe geçiş kişisel ve çevresel faktörleri içeren
birçok nedenden etkilenebilmektedir. Geçiş dönemini etkileyen kişisel faktörlerin
incelendiği bir çalışmada özerk benlik becerisi kişisel faktör olarak ele alınmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre özerk benlik becerileri iyi olan öğrencilerin olumlu
yetişkinliğe geçiş sonuçlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur (230-232). Stewart ve
arkadaşlarının (233) gerçekleştirdiği çalışmada geçiş sürecini destekleyen faktörler
arasında özerk benlik becerileri de belirtilmiştir. Aynı zamanda geçiş sürecinde özerk
benlik

becerilerine

yönelik

müdahalelerin

de

planlanması

gerektiğinden

bahsedilmektedir. Bu nedenle gelecek çalışmalarda özerk benlik becerileri ile
istihdam sonuçlarının incelendiği prospektif çalışmaların planlanmasının önemli
olduğunu düşünmekteyiz.
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Ergoterapistler geçiş döneminde etkili bir değerlendirme yapabilir ve
müdahaleler planlayabilir. İşe geçiş sürecinde yapılan değerlendirmelerde
ergoterapistler öğrencilerin özerk benlik becerilerini değerlendirebilir ve bu bulguları
yorumlayabilir, müdahale programları oluşturabilir (8, 234). Kanada ve İngiltere iş
birliği ile geliştirilen “Yoldaki Gençlik (Youth En Route)” adlı geçiş programı özerk
benlik becerisini felsefe edinen bir geçiş programıdır. Bu müdahale programının etkisi
incelenmiştir ve çeşitli engele sahip öğrencilerin özerk benlik becerilerinin anlamlı
derecede geliştiği görülmüştür ve aynı zamanda çalışmaya katılan öğrenciler
programdan oldukça memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Özerk benlik becerilerine
sahip bireyler, ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirtir, bu hedeflere ulaşmak adına ihtiyaç
duydukları destek ve gerekebilecek hizmetleri talep edecek yeterliliğe sahiptir.
Alandaki diğer çalışmalarda olduğu gibi bu çalışma sonucunda da görülmektedir ki
özerk benlik becerilerinin yüksek düzeyde gelişmiş olması istihdamın başarılı bir
şekilde sürdürülebilmesi için kritiktir (235). Özerk benlik becerileri geçiş ile ilgili
çalışmalarda hem ergoterapistler hem de diğer disiplinlerdeki çalışmacılar tarafından
sıklıkla incelenen bir beceridir. Ülkemizde Ergoterapistler tarafından özerk benlik
becerileri ve işe geçiş süreçleri arasındaki ilişkinin incelendiği kapsamlı çalışmaların
planlanmasını önermekteyiz.
Geçiş döneminde gereken kritik becerilerden birisi de iletişim ve etkileşim
becerileridir. Bu beceriler istihdamda başarıyı, iş ortamına kabulü ve iş hayatındaki
memnuniyeti doğrudan etkiler. Sosyal alanda yeterlilik eğitim hayatının her alanında
var olan önemli çıktılardan birisidir. Bu alanda yetersizliği olan gençlerin
memnuniyetsizlik ve sosyal izolasyon yaşama, okulu tamamlayamama, istihdamı
sürdürmede zorlanma, diğer insanlarla ilişki geliştirmede zorluk, ruh sağlığı sorunları
yaşama gibi çok sayıda risk faktörü olduğu bilinmektedir (236-238).
İletişimsel yeterlilik, engelli gençler için oldukça önemlidir çünkü bu beceriler
çoğu aktivitenin temelini oluşturmaktadır. Engelli gençlerde iletişim ve etkileşim
becerileri çoğunlukla etkilenmektedir. Engelli gençler iletişim kurmak için motive
olmada, iletişim süresi boyunca dikkati sürdürmede, kendilerine yönlendirilen iletişim
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mesajına gereken dönütü oluşturmada, ortamı kendilerine göre kullanma gibi ilgili
becerilerde sorunlar yaşamaktadırlar (154, 239).
Çalışmamızda öğrencilerin iletişim ve etkileşim becerileri incelenmiştir ve
engelli öğrencilerin becerileri engelli olmayanlara oranla daha düşük düzeyde
bulunmuştur. Zihinsel yetersizliği olan gençlerde yapılan çalışmalarda engelli
gençlerin iletişim ve etkileşim becerilerinde sorunlar yaşadığı görülmüştür. Yapılan
çalışma sonuçlarına göre bu bireylerin ilişki geliştirme/sürdürmede, istihdam
edinmede ve ailelerinden bağımsız yaşamada zorluk yaşamalarının daha olası olduğu
belirtilmiştir (240-244). Bazı bireylerin sahip oldukları engellerin ciddiyeti sebebiyle
iletişim becerileri sınırlı olabilir. Şiddetli veya çoklu engele sahip bireyler diğer
insanların iletişim kurduğu yöntemlere (örneğin konuşma, yüz ifadeleri, vücut
pozisyonu ve hareketleri, bakışlar, jest ve mimikler, dokunma vb.) sahip
olmayabilirler. Bu nedenle diğer insanlar ile daha az etkileşime girmelerine neden
olabilir (245).
Engelli öğrencilerin iletişim ve etkileşim becerilerinin incelendiği bir çalışmaya
çeşitli fiziksel engele sahip, zihinsel yetersizliği olan ve duyusal engeli olan 150 öğrenci
katılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcı öğrencileri %93’ü bu becerilerde zorluk
yaşadığını ifade etmişlerdir (246). Başka bir çalışmada da fiziksel engeli olan ve
olmayan

gençler

sahip

oldukları

iletişim

ve

sosyal

beceriler

açısından

karşılaştırılmıştır. Fiziksel engeli olan gençlerin ciddi anlamda sosyal zorluklar yaşama
olasılıklarının olduğu ifade edilmiştir. Aynı çalışmada engelli gençler için bu sorunların
müdahale gerektirecek büyüklükte olduğu da vurgulanmaktadır (247). Geçiş
döneminde bireylerin bağımsızlıklarının sağlanmasında mutlaka iletişim ve etkileşim
becerilerine odaklanılmalıdır.
Wright ve Multon (248) tarafından fiziksel engelli üniversite öğrencilerinin
sözel olmayan iletişim becerileri yapılandırılmış iş görüşmeleri yoluyla incelenmiştir.
Çalışmada öğrencilerin becerileri profesyonel işe alım uzmanı tarafından
yorumlanmıştır. Çalışma sonuçlarında iletişim becerileri iyi olan öğrencilerin işe
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alınma olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bahsedilen çalışma aynı
zamanda iyi sözel olmayan iletişim becerilerinin işe geçiş sürecinde olan öğrenciler
için ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir.
Çalışmalar bize göstermiştir ki herhangi bir engele sahip olmak iletişim ve
etkileşim becerilerini etkileyebilir. Bu becerilerin etkilenmesi kişilerin hem okul
hayatına katılımını hem de işe geçiş ve iş hayatını sürdürmede zorlanmaya sebep
olabilmektedir. Bu nedenle Ergoterapistler engelli gençler ile çalışırken iletişim ve
etkileşim becerileri üzerine değerlendirmeler yapmalı ve uygun müdahale
programları ile okuldan mezun olmadan bu beceriler bireylere kazandırılmalıdır.
Böylelikle bireylerin işe geçişinin, iş hayatına katılımının ve işi sürdürmenin daha kolay
olabileceğini düşünmekteyiz.
Geçiş dönemine etki eden beceriler incelenirken bu becerilerin birbirleri ile
olan ilişkilerinin de incelenmesi önemlidir. Alan yazında birçok becerinin birbirleri ile
olan ilişkisi pek çok çalışmada incelenmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları ve
kariyer hedefleri ile ilgili beceriler arasındaki ilişkiyi gösteren bazı çalışmalar vardır.
Yapılan çalışmalar akademik başarının kariyer gelişimi, kariyer hakkında bilgiye sahip
olma gibi beceriler arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir (249-253). Yapılan
diğer araştırmalarda da akademik başarı ve akademik başarı ile ilişkili değişkenler ile
alınan kariyer kararları arasında anlamlı ilişki olduğunu vurgulamaktadır (254-257).
Çalışmamızda engelli bireylerin akademik başarıları ile kariyer hedefleri arasında ilişki
incelenmiştir. Çalışma sonucumuzda da akademik başarı ile kariyer hedefleri arasında
pozitif ilişki bulunarak literatüre paralel sonuçlar elde edilmiştir. Akademik başarısı
yüksek olan öğrencilerin okul hayatına daha sıkı bağlı olduğunu ve bu bireylerin
kariyerleri ile ilgili düşünmeye daha fazla vakit ayırdıklarını da düşünmekteyiz.
Araştırmacılar, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin kariyerleri
hakkında daha fazla seçeneklerinin olduğunu, bu seçeneklerin kendi ilgileri ile
doğrudan ilişkisi olduğunu ve bu bireylerin kariyerleri ile ilgili seçenekleri kendilerinin
ayarlayabildiğini göstermiştir (258, 259). Diğer bir çalışmada da akademik başarısı
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yüksek olan bireylerin daha güçlü kararlar aldığı, bu bireylerin önceden belirlenen
kariyer hedeflerini daha da güçlendirdiği gösterilmiştir (260). Kercoord ve
arkadaşlarının (261) 2017 yılında DEHB’li üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada
öğrencilerin akademik başarıları ve kariyer seçimleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Çalışma sonuçlarında akademik başarı ve kariyer seçimi arasında pozitif ilişki
bulunmuştur. Aynı zamanda çalışma sonuçlarında bu öğrencilerin akademik becerileri
ve kariyer seçimleri yönünden desteklenmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.
Akademik başarı ve özerk benlik becerileri arasındaki ilişkiye bakıldığında
Erickson ve çalışma arkadaşlarının (185) zihinsel yetersizliği olan gençler ile yaptığı
çalışma göstermiştir ki akademik başarı ile özerk benlik becerileri arasında pozitif
yönde yüksek derecede ilişki vardır. Yapılan bazı çalışmalarda özerk benlik
becerilerinin geliştirilmesinin akademik başarı ve okul sonrası aktivitelere katılım için
gerekli olduğu da belirtilmektedir (262, 263). Ergoterapistlerin yapmış olduğu birçok
farkı engele sahip üniversite öğrencisinin yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile
değerlendirildiği bir çalışmaya göre özerk benlik becerileri akademik başarı ve birçok
bunun gibi becerinin geliştirilebilmesi için kritik beceridir ve rehabilitasyon ekibindeki
üyeler bu becerilerin geliştirilmesi için engelli gençler ile çalışma yapmalıdır (264).
Farrar (265) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında üniversite okuyan
engelli öğrencilerde özerk benlik becerileri ve akademik başarı arasında ilişkiye
bakılmıştır. Çalışmaya 143 farklı engele sahip, çeşitli bölümlerde ve farklı lisans
döneminde bulunan öğrenciler katılmıştır. Çalışma sonucunda özerk benlik becerileri
ve akademik başarı arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Konrad ve çalışma
arkadaşları (266) tarafından akademik becerileri ve özerk benlik becerileri arasında
ilişkinin incelendiği bir derleme çalışması yapılmıştır. Bu derlemede özerk benlik
müdahalelerinin akademik başarıya olan etkisi incelenmek istenmiştir. Derleme
kapsamında 34 deneysel çalışma incelenmiştir. Çalışma sonuçlarında özerk benlik
beceriye yönelik yapılan müdahalelerin akademik başarıyı arttırdığına yönelik kanıtlar
elde edilmiştir.
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Çalışma sonuçlarımızda akademik başarı ile özerk benlik becerileri arasında
ilişki bulunmamıştır. Bunun sebebi akademik başarı ve özerk benlik becerileri
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda genel olarak nitel araştırma yöntemleri
kullanılmıştır. Literatür ile benzer sonuçlar elde edemememizin sebebi nicel yöntem
ile araştırma yapmamız olabilir.
Çalışmamızda akademik başarı ve iletişim, etkileşim becerileri arasındaki ilişki
de incelenmiştir. Çalışma bulgularımıza göre iki parametre arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan bir
çalışmada öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşme yolu ile akademik başarı ve
akademik başarıyı etkileyen faktörler öğrencilerin görüşleri ile incelenmiştir. Bu
çalışma sonuçlarına göre öğrenciler daha iyi iletişim ve etkileşim becerilerinin
akademik başarıyı arttırdığını ifade etmişlerdir (267). Çalışmalar göstermektedir ki bir
öğrencinin okul hayatında akranları ile olan iletişim ve etkileşim becerileri kişilerde
entelektüel gelişim sağlar ve öğrencinin akademik başarısının gelişmesine katkıda
bulunur. Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olan üniversite öğrencileri ile yapılan diğer
bir çalışmada da öğrencilerin akademik başarı ve iletişim, etkileşim becerileri
arasındaki ilişkiye bakılmıştır ve anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (268). Yine bu
beceriler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların çoğunlukla yarı yapılandırılmış
görüşmeler yolu ile gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bizim çalışmamızda literatür ile
benzer sonuçlar elde etmememizin sebebinin bu olabileceğini düşünmekteyiz.
Özerk benlik becerisi ile bazı kişisel faktörler arasındaki ilişki birçok çalışmada
incelenmiştir. Özerk benlik becerileri daha iyi olan bireylerin yetişkinlik yaşamına ait
daha pozitif becerilere sahip olduğu görülür (230, 231). Soresi ve arkadaşlarının (269)
2003 yılında 40 kişi ile yapmış olduğu çalışmada özerk benlik becerileri daha kötü olan
bireylerin daha fazla iletişim problemleri yaşadığı böylece sosyal izolasyonun daha
fazla olduğu ve bu bireylerin daha fazla uyum problemleri yaşadığı görülmüştür. Bu
alanda zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile yapılan çalışmalarda bireylerin sahip
olduğu iletişim ve etkileşim becerilerinin özerk benlik becerilerine katkıda bulunduğu
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ve bu becerilerin arıtılmasının zihinsel yetersizliği olan bireylerde yaşam kalitesine
katkıda bulunacağı söylenmektedir (270, 271).
Zihinsel yetersizliği olan 141 genç ile yapılan başka bir çalışmada ise sosyal
beceriler (kişilerarası iletişim, etkileşim vb.), özerk benlik becerileri, zeka katsayısı
(IQ), yaş gibi faktörler arasında ilişki incelenmiştir. Çalışma sonuçlarında sosyal
beceriler ile özerk benlik becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (272).
Bizim çalışma sonuçlarımıza göre ise özerk benlik becerileri ve iletişim
etkileşim becerileri arasında genel olarak pozitif yönde ilişki bulunmuştur.
Bulgularımız genel anlamda literatürü desteklemektedir. Genel olarak bakıldığında
özerk benlik becerileri ile iletişim ve etkileşim becerileri çoğunlukla zihinsel
yetersizliği olan ya da öğrenme güçlüğü olan gençler üzerinde incelenmiştir. Oysaki
bizler birçok farklı engel grubundaki kişilerin bu becerilerinin engeli olmayan bireylere
oranla daha düşük olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle bizim çalışmamız hem farklı
engel gruplarını içerdiği için hem de bu becerilerin birbirleri ile olan ilişkisinin özel
olarak incelendiği için önem arz etmektedir.
Özerk benlik becerileri ve kariyer geleceği, kariyer kararları verme, kariyer
hedefleri belirleme gibi kariyerle ilişkili faktörler arasında uzun zamandır yapılan
çalışmalar vardır. Özerk benlik becerilerinin kariyer becerileri üzerinde etkisi olduğu
artık bilinmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde engelli ve engeli olmayan

gençlerin işe geçiş süreçlerini desteklemek için ‘Kariyer ve Teknik Öğrenci
Organizasyonu (Career and Technical Student Organizations)’ adlı mesleki
organizasyon kurulmuştur. Bu organizasyonun amacı özerk benlik becerilerini
destekleyerek kişilerin kariyer hedeflerini belirlemeyi sağlamak ve işe geçiş süreçlerini
kolaylaştırmaktır. Organizasyon özerk benlik becerilerinin geliştirilmesini temel alır ve
bu becerilerin geliştirilmesiyle öğrencilerin kariyer seçeneklerini keşfetmelerini,
kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve kariyer kavramı hakkında öğrencilere bilgi
sağlamak gibi birçok amacı vardır (273).

70

Chantara ve arkadaşlarının (274) bir yazısında bu durum hakkında şöyle
söylenmektedir; özerk benlik becerileri motivasyon ile ilişkilidir. Bireylerde var olan
içsel motivasyon yine bu bireylerin kariyerleri ile ilgili karar vermesinde etkili olur.
Özerk benlik becerileri iyi olan dolayısıyla motivasyonu yüksek olan kişiler gelecekleri
hakkında daha çok düşünür, plan yapar ve gerçekleştirmek için çabalar. Bu nedenle
bu yazıda da özerk benlik becerileri kariyer hedefleri belirlemek için gerekli olan
beceri olarak tanımlanmıştır. Bizim çalışma sonuçlarımıza göre ise özerk benlik
becerileri ile kariyer hedefleri arasında genel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur. Bu alanda yapılan çalışma sayısı sayıca çok olmasa da çalışma
sonuçlarımız literatürü desteklemektedir. Ergoterapistlerin gelecek çalışmalarda bu
alanda daha geniş popülasyon ile değerlendirme ve müdahale çalışmaları yapmaları
gerektiğini düşünmekteyiz.
Son olarak incelediğimiz korelasyonda kariyer hedefleri ile iletişim etkileşim
becerileri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çalışma sonuçlarımızda iki parametre
arasında genel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalara
bakılacak olursa Meyer-Grifﬁth ve arkadaşlarının (275) gerçekleştirdiği 175 üniversite
öğrencisinin katıldığı çalışmada iletişim becerileri ile kariyer ilgileri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Çalışma sonuçlarında iletişim kurmakta zorlanan öğrencilerin (özellikle
söze iletişim kurarken) kariyerleri hakkında daha olumsuz fikirlere sahip olduğu
görülmüştür. İletişim becerileri, öğrencilerin işse geçiş süreçlerinde, özellikle ücretli
istihdama geçişte, gereken önemli becerilerden birisi olarak tanımlanır (276). Bizim
çalışma sonuçlarımız da literatür ile paralellik göstermektedir. Öğrencilerin iletişim
becerilerinin geliştirilmesi kariyerleri üzerinde olumlu etkileri olabilir. Gelecek
çalışmalarda iletişim ve etkileşim becerileri zayıf olan geçiş dönemindeki engelli
öğrencilere yönelik inceleme çalışmaları ve bunun kariyer planlamalarının üzerine
olan etkisinin incelendiği çalışmalar planlanabilir.
Alanda kariyer hedefleri ve iletişim/etkileşim becerileri arasındaki ilişkiyi
inceleyen spesifik çalışma çok nadirdir. Bizim çalışmamızda bu iki becerinin arasındaki
ilişkinin incelenmesin alana katkı vereceğini düşünmekteyiz. Bu konuda yapılan bir
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çalışmada araştırmacılar bu iki beceriyi başka beceri başlıkları altında incelemişlerdir.
Coetzee ve Bevkes’in (277) yapmış olduğu bu çalışmada iletişim/etkileşim becerileri
duygusal zekâ (emotional intelligence) başlığı altında incelenmiştir. Burada bireylerin
durumlara uygun duygusal ve davranışsal cevap vermesi gerektiğinden bahsedilir.
Aynı zamanda bu çalışmada kullanılan ölçeklerde iletişim becerileri alt başlığı
bulunmaktadır. Bahsedilen çalışmanın sonuçları göstermektedir ki duygusal zekâsı
yüksek olan öğrencilerin kariyer hazırlığı sürecinde daha net, ölçülebilir hedefler aldığı
daha özel olarak bakıldığında ise iletişim becerileri iyi olan katılımcıların kariyerleri ile
ilgili daha doğru hedefler belirlediği görülmüştür.
Çalışma sonuçlarımızda incelenen beceriler arasındaki ilişkileri incelerken Öz
Düzenleme İstihdam Edilebilirlik Modeli’nden de (Self-regulatory Employability
Model) bahsedilebilir. Bu modele göre bireylerin rekabeti yüksek ve çalkantılı işgücü
piyasasına geçişleri, istihdamı devam ettirebilmeleri ve istihdama erişim için Coetzee
ve çalışma arkadaşları (277) bu aşamalı modelden bahsetmektedir. Modelde
bireylerin iletişim ve etkileşim (sözlü ve sözsüz) becerilerinin iyi olmasının önemli
olduğu, böylelikle bireylerin kendi niteliklerini doğru bir şekilde karşıya iletmenin
istihdam fırsatı oluşturmada önemli olduğu vurgulanır. Yine modelde kişinin sahip
olduğu temel becerilerin (örneğin akademik beceriler) bireylerde piyasaya yönelik iç
görü sağladığı, istihdam fırsatları yarattığı ve doğru kariyer hedefleri oluşturmada
yardımcı olduğu bahsedilmektedir.
Çalışma limitasyonlarımız olarak araştırmamıza yalnızca İstanbul ilinden
katılımcıların dahil edilmesi söylenebilir. İstanbul ili her ne kadar Türkiye
popülasyonunun temsili olsa da gelecek çalışmalarda farklı illerde eğitim görmekte
olan öğrencilerin de çalışmaya dahil edilmesi anlamlı olacaktır.
İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi dönemi eğitim hayatını olumsuz
etkilemiştir. Çalışmamız inceleme konusu olan öğrencilerin akademik başarıları,
kariyerlerine ilişkin düşünceleri, iletişim becerileri gibi beceriler pandemi sürecinden
de etkilenmiş olabilir. Aynı zamanda bu süreçte katılımcı öğrencilerle yapılan
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görüşmelerin yüz yüze yapılması çalışma sürecimizi olumsuz etkilemiştir. Sonraki
çalışmalarda pandemi sürecinin etkilerini de göz önüne alarak çalışmaların
planlanması ve ayrıca alternatif görüşme yöntemlerinin kullanılması (çevrimiçi
görüşme yöntemleri gibi) önerilmektedir.
Alan yazında incelediğimiz beceriler ile ilgili çalışmalara bakıldığında
korelasyon incelenen çalışmalara çok sık rastlanılmadığını görmekteyiz. Özellikle
ergoterapistlerin geçiş becerileri üzerine çoğunlukla özerk benlik becerileri üzerine
çalışmalar yaptığı görülmektedir. Fakat çalışma sonuçlarımızda aslında bizim
incelediğimiz becerilerin de birbirleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle
gelecek çalışmalarda ergoterapistlerin bu beceriler üzerine müdahale programları
hazırlamaları önemlidir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
33 engelli 33 engelli olmayan 66 üniversite öğrencisinin katılım gösterdiği,
engelli üniversite öğrencilerinin işe geçiş becerilerinin incelendiği çalışmamızda
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
 İşe geçiş dönemi üniversite öğrencileri için önemli ve zor bir süreçtir. Bu
süreçte öğrencilerin mezun olmadan akademik beceriler, kariyer hedefleri belirleme,
özerk benlik becerileri, iletişim ve etkileşim becerileri gibi bazı becerilere sahip olması
beklenmektedir.
 İşe geçiş dönemi her öğrenci için zorlayıcı olmakla birlikte engelli öğrenciler
için

daha

da

zorlayıcı

olmaktadır.

Bu

dönemde

öğrencilerin

becerileri

değerlendirilmeli ve bunlara yönelik rehabilitasyon programları oluşturulmalıdır.
 Engelli üniversite öğrencilerinin engelli olmayan üniversite öğrencilerine
göre akademik becerileri genel olarak daha düşüktür. Akademik beceriler hem okul
hayatı için hem de işe geçiş süreci, iş bulma, istihdama katılım ve işi sürdürme gibi iş
ile alakalı süreçler için oldukça önemlidir. Akademik becerileri yüksek olan
öğrencilerin işe geçişlerinin daha kolay olduğu bilinmektedir. Akademik becerileri
etkileyen kişisel ve çevresel birçok etmen olabilir. Akademik becerileri düşük olan
engelli üniversite öğrencilerinin bu becerilerinin neden düşük olduğu tespit edilmeli,
gerekli müdahale programları rehabilitasyon ekibi ve okul personelleri ve öğrenci ile
planlanarak uygulanmalıdır.
 Engelli öğrencilerin özerk benlik becerileri engelli olmayan üniversite
öğrencilerine göre daha düşüktür. Özerk benlik becerileri engelli bireylerin sosyal
hayata ve iş hayatına katılımlarında önemlidir ve geçiş dönemi için kritik becerilerden
bir tanesidir. Her ne kadar ergoterapistler bu beceri üzerine yabancı literatürde
çalışmalar yapsa da ülkemizde bu alana yönelik çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu
nedenle ülkemizde geçiş döneminde bulunan öğrencilerin özerk benlik becerilerini
daha detaylı inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.
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 Kariyer hedefleri belirlemek, kariyer planları yapmak ve kariyer planı
yaparken iş piyasası hakkında bilgiye sahip olmak işe geçiş sürecinde gerekli olan
becerilerden birisidir. Engelli öğrencilerin bu becerilere sahip olmadan mezun olduğu
ve engelli olmayan öğrencilere oranla bu becerilerinin daha düşük olduğu
bilinmektedir. Geçiş sürecinde bu beceriler önemli bir yer tutmaktadır ve öğrencilerin
bu becerilerinin geliştirilmesi için ergoterapistlerin interdisipliner ekipler ile
müdahale programlarının oluşturması gerekmektedir.
 Engelli öğrencilerin iletişim ve etkileşim becerilerinin engelli olmayan
akranlarına oranla daha düşük olduğu ve bu nedenle üniversite hayatına
katılımlarının daha zor olduğu, okul hayatında sosyal izolasyon yaşadıkları
bilinmektedir. İletişim ve etkileşim becerileri hayatın her alanında önemli beceriler
olmakla birlikte özellikle iş hayatında oldukça önemli becerilerden bir tanesidir. İş
görüşmelerinde işverenlerin bu becerilere oldukça önem verdiği bilinmektedir. Aynı
zamanda iş hayatında uzun süre kalma ve iş hayatında da sosyal izolasyon yaşamamak
için bu beceriler gereklidir. Genel anlamda engelli üniversite öğrencilerinin iletişim ve
etkileşim becerileri düşük olsa da farklı engele sahip bireylerin yaşadığı farklı zorluklar
olabilmektedir. Ergoterapistler bu alanda farklı engel gruplarındaki bireylerin iletişim
ve etkileşim becerilerini değerlendirmeli, bu becerilerin iş hayatı için önemi
öğrencilere

belirtilmeli

ve

gerekli

stratejilerle

öğrencilere

bu

beceriler

kazandırılmalıdır.
 Çalışmamızın odak noktası engelli üniversite öğrencileri olsa da engeli
olmayan öğrencilerin de işe geçiş döneminde zorluklar yaşayabilecekleri
unutulmamalıdır. İşe geçiş dönemi her birey için zorlayıcı bir süreç olduğundan geçiş
dönemine odaklanan daha geniş değerlendirme ve müdahale çalışmaları yapmak
önemlidir.
 Üniversitelerde bulunan engelli öğrenci birimleri, engelli öğrencilerin okul
yaşamına uyum sağlama, akademik performans ve okuldan iş hayatına hazırlanma
dönemi için önemlidir. Engelli öğrenci birimleri ülkemizde üniversitelerde bulunmakla
birlikte çalışmamıza katılan öğrencilerden bazıları aslında engelli öğrenci
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birimlerinden yararlanamadıklarını ifade etmişlerdir. Yurt dışında bazı ülkelerde
engelli öğrenci birimlerinde ergoterapistlerin çalıştığı bilinmektedir. Ülkemizde de
engelli öğrenci birimlerinde ergoterapistlerin çalışması çalışma sonuçlarımıza göre
önerilmektedir.
 Çalışmamızda engelli üniversite öğrencilerinin işe geçiş becerileri ve bu
becerilerin birbirleri ile olan ilişkileri incelenmiştir. Ülkemizde yapılan yayınlarda bu
alana yönelik daha önce yapılmış bu becerilerin hepsinin bir arada incelendiği bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızın gelecek çalışmalara yön
vereceğini ve yapılacak olan müdahale çalışmaları için önemli olduğu görülmektedir.
 Yabancı çalışmalar incelendiğinde yapılan çalışmalarda nitel araştırma
yöntemlerinin oldukça sık kullanıldığı görülmüştür. Sonraki çalışmalarda nicel
araştırma yöntemlerinin yanı sıra nitel araştırma yöntemlerinin de kullanılması faydalı
olacaktır.
 Çalışmamızda

incelediğimiz

parametreler

birçok

faktörden

etkilenebilmektedir. Bu parametrelerin etkilenmesinin yanı sıra neden etkilendiği de
önemlidir. Bu nedenle gelecek çalışmalarda incelediğimiz bu becerilerin neden
etkilendiğini de araştırmak faydalı olacaktır.
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8. EKLER
EK-1. Etik Kurul Onayı
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EK-1.Devamı

95

EK-1.Devamı
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EK-2. Orijinallik Raporu

97

EK-2. Devamı
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EK-3. Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği
A ifadesi
Yönerge: Lütfen ifade çiftlerini tek tek okuyunuz ve
Tamamen
bu ifade çiftleri arasında şu an için size en doğru
Doğru
görüneni belirleyiniz.
/
Sonra her ifade çiftlerinin üzerinde gösterilen 5
B ifadesi
puanlık ölçeğe göre, A ve B ifadelerinin sizin için
Tamamen
doğruluk derecelerini işaretleyerek belirtiniz.
Yanlış
(1)
Lütfen Her Maddeye Cevap Veriniz.
1. A. Yaptığım şeyler her zaman kendi seçimimdir.
. B. Bazen yaptığım şeylerin gerçekte kendi
1
seçimim olmadığını düşünürüm.
2. A. Duygularım bazen bana yabancı gibi görünür.
. B. Duygularımın daima bana ait olduğunu
1
düşünürüm.
3. A. Yapmak zorunda olduklarımı ben seçerim.
. B. Yapmak zorunda olduklarımı yaparım; fakat
1
bunlar bana kendi seçimim gibi gelmez.
4. A. Kendimi nadiren "kendim" gibi hissederim.
. B. Her zaman kendimi "kendim" gibi hissederim.
5. A. Her ne yapıyorsam sebebi benim ilgimi
çekmesidir.
. B. Her ne yapıyorsam sebebi bunu yapmaya
mecbur olmamdır.
6. A. Bir şeyi başardığımda, çoğu zaman sanki bunu
yapan ben değilmişim gibi hissederim.
. B. Bir şeyi başardığımda, daima bunu yapanın
ben olduğuma inanırım.
7. A. Karar verdiğim her şeyi yapmakta özgürüm.
. B. Yaptığım şey çoğunlukla yapmayı seçtiğim şey
değildir.
8. A. Bedenim bazen bana yabancıymış gibi geliyor.
. B. Daima bu beden benim diye düşünürüm.
9. A. Tercihlerimde kendimi oldukça özgür
hissederim.
. B. Çoğu kez kendi seçimim olmayan şeyleri
yapıyorum.
10. A. Bazen aynaya bakıyorum ve bir yabancı
görüyorum.
. B. Aynaya baktığımda kendimi görürüm.

A ifadesi
Biraz
Doğru
/
B ifadesi
Tamamen
Yanlış
(2)

A ve B
İfadeleri
Eşit
Derecede
Doğru

(3)

B ifadesi
Biraz
Doğru
/
A ifadesi
Tamamen
Yanlış
(4)

B ifadesi
Tamamen
Doğru
/
A ifadesi
Tamamen
Yanlış
(5)

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

99

EK-4. Kariyer Geleceği Ölçeği

100

EK-5. İletişim ve Etkileşim Becerilerinin Değerlendirilmesi (ACIS)
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EK-5. Devamı.

102

EK-5. Devamı.
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