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ÖNSÖZ 

 

115K451 nolu TÜBİTAK destekli bu projenin genel amacı güncel ve bilimsel kavramlara ve 

bulgulara dayalı afetlerle ilgili psikososyal müdahale içeriğinin oluşturulması ve bu müdahaleyi 

gerçekleştirebilecek insan gücünün yetiştirilmesidir. Bu kapsamda bu projede bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanındaki gelişmelerden faydalanılarak kısa sürede, geniş sayıda engelli veya 

engelsiz insanların istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri, masrafsız çevrimiçi bir eğitim 

geliştirilmiştir. Bu eğitimle afetlerde psikososyal destek eğitimi vermek üzere dileyen her psikolojik 

danışmanın ve geniş kitlelerin kolayca yararlanabileceği e-öğrenme ve m-öğrenme olanağı 

sağlanmıştır. Bu proje dahilinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitime hem engeli olan bireylerin de 

ulaşabilmesi için azami özen gösterilmiştir. Çevrimiçi eğitim herkesin kullanımına ücretsiz açık 

olacağı için son derece ekonomiktir. Yer ve zaman kısıtlaması olmadan istendiğinde/gerektiğinde 

tekrarlanabileceği için de sürdürülebilirdir. Etkinliği pilot uygulamalarla hali hazırda test edilmiştir. 

Bundan sonra da belli aralıklarla kullanıcı profilinin incelenmesine elverecek şekilde 

hazırlanmıştır.  

Bu projeyi gerçekleştirme olanağı sağlayan TÜBİTAK’a öncelikle çok teşekkür etmek isteriz. 

Ayrıca, proje ekibinin yanısıra birçok gönüllü anketlerimize, odak grublarımıza, pilot 

çalışmalarımıza ve çalıştayımıza katılarak projenin farklı aşamalarında önerileriyle katkıda 

bulunmuşlardır. Herbirine buradan ayrı ayrı teşekkür etmek isteriz. Proje içerisinde engeli olan 

bireylerin ihtiyaç analizi çalışmaları büyük oranda Gülşah Karakedi’nin çabalarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda kendisinin projeye katkıları büyüktür. Kendisine proje ekibi olarak 

çok teşekkür borçluyuz.    
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ÖZET 

Ülkemizde afet sonrası psikososyal müdahale yapabilecek insan gücü kısıtlıdır. Bu ihtiyaca yanıt 

vermek üzere bu projede psikolojik danışmanların afetin hemen sonrasında ve orta dönemde a) 

çocuk ve ergenlerle b) anne-baba ve öğretmenlerle ve c) engelli bireylerle nasıl çalışacağı aynı 

zamanda d) kendi öz bakımlarını nasıl yapacakları konusunda çevrimiçi bir eğitim programı 

geliştirilmiştir. Kapasite geliştirme çalışması olarak düşünülen bu çalışmada psikolojik 

danışmanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir çünkü a) psikolojik danışmanlar yaygın bir meslek 

ağana sahiptir. Zira her ilde en az bir RAM ve her okulda en az bir psikolojik danışman istihdam 

edilmektedir b) psikolojik danışmanların en sık çalıştıkları popülasyonun risk grubu olarak kabul 

edilen çocuk ve ergenlerdir c)  birlikte çalıştıkları öğretmenler ve rehberlik ettikleri aileler 

düşünüldüğünde, geniş bir popülasyona doğrudan veya dolaylı olarak ulaşabilirler. Ayrıca, afet 

gibi geniş sayıda insanı etkileyecek kriz durumlarında yürütülen en etkili çalışmaların okul temelli 

yürütüldüğünü de ilgili araştırmalarla ortaya konmuştur. Bahsi geçen kapasite geliştirme 

çalışmaları için en etkili yönteminse iyi kurgulanmış çevrimiçi eğitim programları olduğu 

öngörülmüştür. Bu projede, afetlerde ilk ve orta dönemli psikolojik destek eğitimini çevrimiçi bir 

Öğrenme Yönetim Sistemine (Learning Management System) taşıyarak yurdun çeşitli 

yerlerindeki okul psikolojik danışmanlarına bu eğitimi zahmetsizce ulaştırabilmek ve öğrenme 

faaliyetlerini gözlemleyebilmek amaçlanmıştır. Bu projede sekiz adımdan oluşan bir süreç 

yürütülmüştür: 

1. Ön araştırma; psikolojik danışmanların konuya ilişkin hâlihazırdaki bilgi, tutum ve beceri 

durumlarının belirlemesi,  

2. Engelli grupları temsil eden bireylerle odak grupları yoluyla engelli bireylerin afet 

deneyimlerinin incelenmesi,  

3. İlk iki aşamada elde edilen bulgular ışığındaiçerik geliştirme  

4. İçeriğe uygun materyal geliştirme,  

5. Çevrimiçi sistem uyarlama,  

6. Geliştirilen materyali çevrimiçi ortama aktarma,  

7. Çevrimiçi eğitimin etkinliğinin test edilmesi,  

8. Yaygınlaştırma çalışmaları 

Anahter Kelimeler: Afetlerde Psikosoyal Destek, Psikolojik Danışman Eğitimi, Çevrimiçi Eğitim  
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ABSTRACT 

The number of people capable of implementing a psychosocial intervention after a disaster is 

rather limited in our country. Thus, an online educational program for the school counselors was 

developed to address a) how counselors would work with the children and the adolescents, the 

parents, the teachers, the people with disabilities b) how they would do self-care on themselves. 

In this capacity development Project, psychological counselors was targeted because a) 

Counselors in Turkey have the widest professional networ as . there is at least one Guidance and 

Research Centre (RAM) in each province, and at least one school counselor in each school b) 

counselors work with the children and adolescents who are considered as a risk group in terms 

of disaster, c) counselors have the opportunity to reach a wide population through the teachers 

and parents. Also, according to the literatüre, school-based interventions are more likely to be 

sucssesful. Well-constructed online educational programs are considered as the best way for the 

mentioned enhancing human capacity development. In this Project, in line with learning object 

approach, the system’s developed content will be reusable, granulate, interoperable, accessible, 

discoverable, durable, manageable, and generative. The development process was realized in 

eight steps; 

1. Preliminary study; identifying counselors’ attitudes, knowledge as well as skills regarding 

the topic,  

2. Investigating the disaster experiences of the individuals with special needs via focus 

groups  

3. Developing content based on the  findings obtained in the first two steps  

4. Developing content-appropriate materials,  

5. Setting up the online system  

6. Authoring for the online environment,  

7. Testing the effectiveness of the online education,  

8. Activities for dissemination.  

Key Words: Psycho-social Support in Disasters, Training of Psychological Counselors, Online 

Education  
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1. GİRİŞ 

Ülkemiz trafik kazaları, seller, depremler, toprak kaymaları, terör eylemleri, okulda ve sokakta 

meydana gelen şiddet eylemleri, yangınlar ve ekonomik krizlerle başetmek zorunda olan bir 

ülkedir. Sadece depremler sonucu oluşan afetlerin ülkemize son 20 yıl içerisindeki bilançosu 1 

milyondan fazla evsiz, 19 bin 500 ölü, 60 binden fazla yaralı, 580 bin hasarlı bina olarak rapor 

edilmiştir. Depremler nedeniyle ülkemizde ortalama her yıl yaklaşık; 1.000 insanın hayatını 

kaybettiğini ve 5.000 kadar binanın hasar gördüğünü bildirilmektedir. Ayrıca, Ülkemizin %66’sı 

aktif fay kuşağında olmak üzere, %96’sı deprem tehlikesi altındadır. Bu fay kuşağında ise yaklaşık 

34 bin okul bulunmakta ve bu okulların  % 64’ü depremlere karşı öncelikle güçlendirilmeye ihtiyaç 

duymaktadır (Erdur-Baker ve Doğan 2014). Ayrıca, Türkiye, çevresindeki ülkelerdeki, nükleer 

santrallerden kaynaklanabilecek teknolojik kazalar, sınır boylarında yaşanan savaş ve çatışmalar 

nedeniyle göç dalgaları ile de karşı karşıyadır. Hal böyle olunca afetler sonrasında psikolojik 

destek verebilecek insan gücünün acilen yetiştirilmesi gerekmektedir.  

Doğal, insan ve teknolojik kökenli afetler olarak sınıflandırılan afetlerin etkileri ekonomik, sosyal 

ve psikolojik alanlar başta olmak üzere hem bireysel hem de toplumsal kayıplar olarak 

hissedilmektedir. Uluslararası alan yazın ve uygulamalar göz önüne alındığında alınacak 

önlemlerle afet ve diğer kriz yaratan olayların zararını önlemenin veya azaltmanın mümkün 

olduğu görülmektedir. Oysa, afet ve krizler ülkesi olan ülkemizde afet öncesi, sırası ve sonrasına 

hazırlık çalışmalarının henüz çok başında olduğumuz açıktır. Özellikle afet ve diğer krizler sonrası 

psikososyal müdahaleler konusunda ülkemizde ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu 

gerekliliklerin başında afet sonrası psikososyal müdahaleleri gerçekleştirebilecek eğitilmiş insan 

gücü gelmektedir.  

Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi projesi çerçevesinde okul temelli müdahale öngörülmesi ve 

okul psikolojik danışmanlarının eğitilmesi özellikle hedeflenmektedir. Çünkü her şeyden önce hem 

okullarda hem de Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde görevlendirilmiş psikolojik danışmanların 

sayıları göz önünde bulundurulduğunda ülke çapında en geniş örgütlenmiş ruh sağlığı hizmeti 

veren meslek grubu psikolojik danışmanlardır. Okul psikolojik danışmanları risk grubu olarak 

sayılan çocuk ve ergenlerle hem doğrudan çalışabilme hem de onların anne-baba ve 

öğretmenlerine destek vererek dolaylı olarak çalışabilme olanağına sahiptir. Diğer bir deyişle okul 

psikolojik danışmanlarının eğitilmesi uzun vadede kısa zamanda özellikle risk altında olan çocuk, 

ergen ve onların ailelerine yardım götürülmesine aracı olacaktır. Bu projede geliştirilen ürün 
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sayesinde afetlerde psikososyal destek eğitimleri konusunda bir standartlaşmaya gidilebileceği 

düşünülmektedir. 

Bu projede okul psikolojik danışmanlarına yönelik çevrimiçi “Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi” 

geliştirilmiştir. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan çevrimiçi eğitim (online education) veya e-

öğrenme (e-learning) olarak da adlandırılan bu tür web tabanlı eğitim (web-based education) 

sistemleri, zaman ve mekandan bağımsız olarak herkese eşit eğitim ve öğrenim imkanı sağlarken, 

eğitim maliyetlerini de dikkate değer ölçüde düşürmektedirler. Geliştirilen çevrimiçi Afetlerde 

Psikolojik Destek Eğitimi ile yurdun çeşitli yerlerindeki okul psikolojik danışmanlarına bu eğitimin 

zahmetsizce ulaştırılması  hedeflenmektedir. Bu sayede çok kısa sürede, az maliyetle, üstelik iş 

gücü kaybına yol açmadan afetler sonrası psikolojik destek hizmeti verebilecek insan gücünü 

zenginleştirilmiş multimedya ve etkileşimli materyal ile desteklenen çevrimiçi eğitimle 

yetiştirmenin mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu eğitimler okul psikolojik danışmanları 

tarafından istendiği anda alınabilir ve istendiği kadar tekrar edilebilir.  

Çevrimiçi eğitim sistemleri gelişen teknolojiyle metin yanında ses, resim, grafik, animasyon ve 

video gibi çeşitli içerik türlerinin de kullanılabilmesiyle etkin bir eğitim platformu oluşturulmasına 

olanak verir. Bunun yanında,  çevrimiçi eğitim sistemleri ile çeşitli teknolojiler kullanılarak sıradan 

eğtim ortamlarında pek de mümkün olmayan engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı eğitim olanağı 

sağlanabilir. Örneğin, görme engelliler için seslendirmeler veya işitme engelli öğrenenler için alt 

yazılar veya işaret diliyle anlatım kolayca eğtimin bir parçası haline getirilebilmektedir.  

Çevrimiçi eğitim sistemleri sınıf ortamında kullanılabilineceği gibi sınıf dışında da uygulanabilir. 

Uzaktan eğitim ve esnek öğrenmeyi desteklediği gibi karma eğitim (blended learning) için de 

kullanılır. Özellikle akıllı mobil teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte eğitim 

zamandan ve mekândan bağımsız olarak isteyen herkes için erişilebilir hale gelmiştir. Özellikle, 

öğretmensiz öğrenmeyi destekleyen çevrimiçi öğrenme sistemlerinin birçok olumlu yönleri vardır. 

Örneğin bu sistemlerde öğrenen: konuyu öğrenene kadar, konu üzerinde çalışabilir; zaman ve 

mekândan bağımsız olarak kendi öğrenme hızında istediği zaman ve mekânda öğrenebilir.  

Çevrimiçi eğitim sistemleri doğru tasarlandığında tekrar kullanılabilirlikleri ve sürdürülebilirlikleriyle 

de öne çıkmatadır. Standartlara uygun tasarlanıp geliştirilen içerik, başka sistem ve platformlarda 

kolayca kullanılabilir; mevcut sistemde kolayca değiştirilebilir veya güncellenebilir; ve eğitim yer 

ve zaman farketmezsizin istenildiğinde veya gerektiğinde yeniden etkinleştirilip tekrarlanabilir. 
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Dolayısıyla çevrimiçi ortamın sunduğu tüm bu imkanlar kullanılarak bu projede ülkemizin önemli 

bir açığı olan afetler sonrası çok sayıdaki kişiye olabildiğince hızlı psikososyal destek hizmeti 

sunabilecek insan gücünü geliştirmek amaçlanmıştır. Bu haliyle bu proje bir kapasite geliştirme 

projesidir. Bu raporda 115K451 nolu TÜBİTAK destekli “Afetlerde Psikolojik Destek İçin 

Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi” başlıklı bu proje kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar özetlenmiştir. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

2.1. Afetler ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri 

Afetler, belirli bir coğrafyada aniden ortaya çıkan, hem bireysel hem de kolektif stres yaratan, 

önemli kayıplara yol açan, toplumun yaşantısını sekteye uğratan doğal veya insan kaynaklı 

olaylardır (Karancı ve Erdur-Baker, 2012). Sadece depremler sonucu oluşan afetlerin ülkemize 

son 20 yıl içerisindeki bilançocusunu Barış (2012) bir milyondan fazla evsiz, 19 bin 500 ölü, 60 

binden fazla yaralı, 580 bin hasarlı bina olarak rapor etmiştir. Gökçe, Özden ve Demir (2008) ise 

depremler nedeniyle ülkemizde ortalama her yıl yaklaşık; 1.000 insanın hayatını kaybettiğini ve 

5.000 kadar binanın hasar gördüğünü bildirmektedir. Sadece doğal afetler değil, trafik kazaları, 

madenlerin göçmesi, intihar, şiddet ve iş kazaları gibi insan kökenli afet ve travmalar da ülkemizde 

sık sık yaşanmaktadır. TUİK raporuna göre sadece 2013 yılında meydana gelen 

ölümlü/yaralanmalı trafik kazası sayısı 161 306’dır. Bu kazalarda 3685 kişi hayatını kaybetmiş, 

274 829 kişi yaralanmıştır. Yıllar bazında bakıldığında ise bu oranların her yıl düzenli olarak arttığı 

dikkat çekmektedir. Aile içi şiddet, özellikle kadın ve çocuklara yönelik olarak ciddi boyutlara 

varmaktadır. Araştırmalar kadınların %10-%60’ının yaşam boyu en az bir kez yakın ve eşleri 

tarafından fiziksel saldırıya maruz kaldığını göstermektedir (Çakır, 2009). İş kazaları açısından 

da ne yazık ki ülkemizde son derece üzücü olaylar yaşanmaktadır. Ayrıca, Türkiye, çevresindeki 

ülkelerdeki, nükleer santrallerden kaynaklanabilecek teknolojik kazalar, sınır boylarında yaşanan 

savaş ve çatışmalar nedeniyle göç dalgaları ile de karşı karşıyadır. Uzun yıllardır terör nedeniyle 

yaşanan kayıp ve travmalar ise herkesin bilgisi dâhilindedir. 

İnsanlar afetleri genellikle üç şekilde yaşar; a) doğrudan maruz kalır b) sevdiklerinin başına gelir 

veya c) tanık olurlar. Tanık olmak da en az doğrudan yaşamak kadar örseleyici olabilir (FEMA, 

2010). Afete maruz kalanlar afete yönelik psikolojik etkilenmelerini farklı tepkilerle ortaya koyarlar. 

Bu tepkiler önemli ruhsal sorunlar olabileceği gibi geçici tepkiler de olabilir. Aslında afet sonrası 
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gösterilen tepkiler normal olmayan (olağan üstü) duruma verilen normal tepkiler olarak kabul 

edilir. Bu tepkilerin büyük oranda zamanla kendiliğinden veya kısa dönemli psikolojik ve sosyal 

desteklerle ortadan kalkması beklenir. Bunlara örnek olarak kaygı, korku, öfke, sinirlilik, 

umutsuzluk, çaresizlik, üzgünlük, suçluluk, utanç, suçlama, güvensizlik, kendini yalnız ve gerçek 

hayattan kopuk hissetme gibi duygusal tepkiler, titreme, bulantı, kardiyak sorunları (çarpıntı gibi), 

adale ağrıları, baş dönmesi, yorgunluk, yerinde duramama, uyku sorunları, iştah değişimleri gibi 

somatik sorunlar verilebilir. Bir grup insan ise biraz daha yakın psikolojik desteğe örneğin 

psikolojik ilk yardım veya orta dönem müdahalelere ihtiyaç duyar. Nitekim Norris ve ark. (2002) 

tarafından gerçekleştirilen çalışma sonuçları (1981-2001 arası 60.000 afetzedeyle çalışmışlardır) 

afetzedelerin %11’inde yaşadıkları olayın sonucu oluşan travmatik stresin minimal düzeyde 

olduğunu, %51’inde orta derecede, %21’in ciddi, %18’inde ise çok ciddi derecede travmatik stres 

tepkilerinin gözlendiğini ortaya koymuştur. En sık gözlenen ve patolojik olarak nitelendirilen 

belirtiler travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, kaygı ve dissosiyatif belirtiler olarak 

ifade edilmiştir.  

Çalışmalar afet gibi travmatik yaşam olaylarına maruz kalanların %12 gibi bir oranının akut stres 

bozukluğu ve TSSB gibi ciddi ve uzun dönemli psikolojik sorunlar yaşadıklarını ve uzman 

yardımına ihtiyaç duyduklarını göstermektedir (Frans, Rimmo, Aberg ve Fredikson, 2005). Ayrıca, 

çeşitli kaygı bozuklukları (panik bozukluğu, fobiler gibi), depresyon, madde bağımlılığı, 

saldırganlık ve öfke, kişilik bozuklukları ve patolojik uzatılmış yas gibi sorunlar da 

gözlenebilmektedir (Karancı ve Erdur-Baker, 2012).  Ayrıca, afet durumunu hatırlatan 

uyaranlardan kaçınma, afet ile ilgili tekrar eden düşünceler ve hayaller (flashback), korkutucu, 

dehşet verici rüyalar ve kâbuslarda sık karşılaşılan sorunlardır (WHO, 2011).  

Bu tepkilerin kişiden kişiye değişmesine neden olan bazı risk etmenlerinden ya da koruyucu 

etmenlerden söz etmek mümkündür. Örneğin, Parkinson’a (2000) göre afet öncesi kişilerin sahip 

oldukları bazı özellikler afete verilen tepkide belirleyici rol oynar. Bu özellikler kişinin çevresel ve 

öz kaynakları (sosyal destek, eğitim, iş durumu, gelir gibi), kişilik özellikleri (iyimserlik, deneyime 

açıklık gibi), daha önce karşılaşılan travmatik yaşantılar ve bunlarla nasıl başa çıkılmış olduğu ve 

kişinin başa çıkma yollarıdır (problem odaklı veya duygusal başa çıkma gibi). Afet olayı ile ilgili 

olarak afetin etkilerine ne kadar maruz kalındığı, afet olayının şiddeti ve kişinin kayıpları, afete 

verilen tepkilerin doğasını ve derecesini etkiler. Yaş da afet tepkilerinin en önemli 

belirleyicilerindendir (Jagodic ve Zubenko, 2000).  
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2.2 Çocuk ve Ergenler 

Öncelikle çocuk ve ergenlerin homojen bir grup olmadıklarını, incinebilirliklerinin bazı etmenlere 

göre farklılaşabileceğini hatırlatmakta fayda vardır. Bu farklılaşmaya neden olan etmenler a) yaş, 

cinsiyet, kişilik özellikleri, sosyal desteğin varlığı/niteliği, sosyo-ekonomik durum gibi bazı bireysel 

özellikler, b) afet veya yaşanan krizin türü, büyüklüğü, süresi, neden olduğu maddi ve manevi 

kayıplar gibi travmatik olayın özellikleri, c) afetin meydana geldiği bölgenin kültürel özellikleri ve 

yerel kaynakların harekete geçirilebilmesi olarak örneklendirilebilir (Masten ve Narayan, 2012). 

Sokakta yaşayan, herhangi bir engeli olan veya suçlu çocuk ve ergenlerin travmatik olaylar 

karşısında daha fazla risk altında olduğu söylenebilir. Zira bu çocukların geçmiş travmatik 

yaşantılarının olma ihtimali daha fazlayken, afet sonrası yardım hizmetlerine ulaşma olasılıkları 

daha düşüktür (McLeod, 2000). Dolayısıyla afetlerden dolayı örselenme ve daha travmatik 

tepkiler ortaya koyma olasılıkları fazladır. Engelli çocuk ve ergenin afet öncesi fiziksel kısıtlılığının 

yanı sıra dışlanma, ayrımcılık ve önyargılara maruz kalma olasılığı yüksek olduğu gibi düşük 

sosyo-ekonomik düzeyde ailelerden gelme olasılığı da yüksektir  (Peek ve Staough, 2010).  

Düşük sosyoekonomik durumları nedeniyle yaşadıkları bölgelerin afetlerden olumsuz etkilenme 

olasılığı ve dolayısıyla da can ve mal kaybı yaşama olasılıkları da yüksektir (Kett ve Twigg, 2007). 

Afet öncesi bu tür fiziksel ve sosyal olumsuzluklara maruz kalan engelli çocuk ve engellilerin afet 

sonrası psikolojik olarak zarar görebilirlikleri de dolayısıyla artmaktadır.  

Afetlerde çocuklar ve ergenler, içinde bulundukları yaş grubunun gelişimsel özelliklerini de 

taşıyan, kendilerine özgü tepkiler gösterirler. Çocukların travmatik tepkilerini farklılaştıran 

nedenlerin başında bilişsel ve duygusal gelişimlerinin henüz tamamlanmaması ve buna bağlı 

olarak da güçlü ve etkili baş etme stratejilerinin tam anlamıyla gelişmemesi gelir (Speier, 2000). 

Örneğin, okul öncesi dönemindeki çocuk yaşanan afetin sorumlusu olarak sıklıkla kendini 

görebilir, öldüğü söylenen kişinin geri dönebileceğini bile düşünebilir. Oysa okul çağındaki bir 

çocuk afetin sorumlusunun kendisinin olmadığını bilmekle beraber afette yaşanan kayıpların geri 

dönüşünün olmadığının farkındadır. Ergenler ise yaşadıklarından yakınındakileri sorumlu tutarak, 

onları suçlama eğiliminde olabilirler (Osofsky, 2004). Ayrıca, çocukların tepkileri etraflarındaki 

yetişkinlerin (öğretmen, anne-baba-yetişkin bakıcı) tepkilerinden çok etkilenir. Henüz bilişsel 

gelişimlerini tamamlamayan çocuklar yaşadıkları afet durumunu anlamlandırabilmek için 

etraflarındaki yetişkinlerin tepkilerine bakarak olanları anlamaya çalışır ve onları taklit ederler 

(Masten ve Narayan, 2012). Çocuklar, afet gibi soyut ve karmaşık bir olayı, aile ortamlarındaki 

deneyimler aracılığıyla anlamlandırılabilirler. Aileler duygu ve davranışlarını doğru bir şekilde 
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kontrol edemezlerse, çocuklar daha çaresiz ve ürkek olurlar. Aileler üzüntülerini uygun bir şekilde 

belirtip, duygu ve davranışlarını kontrol ederek daha sakin ve iyimser bir tablo çizdiklerinde 

çocuklar kendilerini daha güvende hisseder (Bullock, Haddow ve Coppola, 2011).  Çocuklar 

kendileri için en güvenli yer olarak gördükleri evlerini afetten sonra “güvensiz” olarak algılamaya 

başlayabilirler. Bu algıyla beraber çocuklar incinebilecekleri, ailelerini ve diğer sevdiklerini 

kaybedebileceklerini düşünerek bir takım kaygı ve korkular geliştirebilirler. Anne-babanın (ve 

evdeki diğer aile bireylerinin) gösterdiği travmatik stres tepkileri çocukları doğrudan etkilerken, 

çocuk ve gençlerin olumsuz tepkileri de diğer aile bireylerini etkiler. Kısacası aile bireylerinin 

tepkileri birbirlerinin tepkilerinden karşılıklı etkilenirler (Young, Ford, Ruzek, Freidman ve 

Gusman, 1998). Aile bireylerinin tepkileri aileden olmayanların tepkilerine oranla birbirlerine daha 

benzer olsa da bazı farklılıklarda gösterir.  

2.3 Engellilik ve Afet 

Ülkemizin de imza koyduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesi engelliler için afet öncesi, sırası ve 

sonrası için gereken önlemlerin alınması ve yardım müdahalelerinde eşit haklardan 

yararlandırılmasını bir hak ve sorumluluk olarak tanımlamıştır. Sözleşme devletlerin engellilere 

karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltme sorumluluklarını 

düzenler. Bu düzenlemelerle engelli bireylerin korunmaya muhtaç özel grup olarak 

tanımlanmasını anlayışı terk edilerek, engelli bireylerinde tüm insan hak ve hürriyetlerini eşit 

oranlarda kullanma hakkına sahip, kendi hak ve özgürlüklerini talep eden, görüş bildiren ve karar 

verme süreçlerine katılma hakları olan toplumun aktif bireyleri oldukları kabul ve ilan etmiştir 

(Njelesani, Cleaver, Tataryn ve Nixon, 2012). Oysa afet ve acil durumlarda planlama safhaları da 

dahil engelli bireylerin özel gereksinimleri ihmal edilmektedir. Özellikle psikososyal gereksinimleri 

hakkında kaynak oldukça eksiktir. 

Afet bağlamında engellilik tanımı daha özel bir anlam taşır (Njelesani, Cleaver, Tataryn ve Nixon, 

2012). Olağanüstü durumlar olan afet ve kriz sonrasında engel ve dezavantajlılık kavramı çok 

daha geniş anlamlar ifade eder. Örneğin, afet veya krizin gerçekleştiği yerdeki azınlıklar, yaşlılar, 

çok düşük sosyo- ekonomik seviyeden gelen aileler, tek ebeveyn olan anneler,  sağlık sorunları 

nedeniyle herhangi bir kısıtlılığı olanlar, ayrımcılığa ya da şiddete maruz kalma riski olanlar, dil 

engeli olanlar, öz bakım becerileri yerine getiremeyenler bu kapsamda dezavantajlı veya özel 

ihtiyacı olan gruplara dahil olabilmektedirler. Diğer bir değişle afetler söz konusu olduğunda 

engelliliği geniş anlamda düşünmek gerekmektedir. Afet sırasında yaralanarak engelli duruma 
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gelenlerle afet öncesinde de engelli olan bireylerin afetten etkilenmeleri farklı olabilir. Engelli 

kadınların veya birden fazla engeli olanların ve engelli çocukların gereksinimleri farklı olabilir. Bu 

durumda afet öncesi, sırası ve sonrasında engelli bireylerin diğer bireylerle benzer ihtiyaçları 

olabileceği gibi özgül gereksinimleri de olabilir. Dolayısıyla da kişisel ve kurum bazında hazırlıklar 

yapılırken engelli bireylerin görüşlerinin alınmasında ve gereksinimlerinin belirlenmesinde büyük 

önem vardır. İhtiyaç analizleri yoluyla engellilerin afete hazırlık çalışmalarının bir parçası olması,  

‘engelli bireylerin korunmaya muhtaç kurbanlar’ olarak görülmesi gibi önyargıların önüne 

geçilerek, engelli bireylerinde bütünün parçası olduğu gerçeğinin de bir gerekliliğidir (UN-CRPD 

(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), 2006).  

Afetin engelli bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran çalışmalar hayli kısıtlı olmakla birlikte 

engelli bireylerinde diğer bireylerde gözlenen tepkileri (öfke nöbetleri, uyku bozuklukları, içe 

kapanma, anksiyete, v.b.) ortaya koyabilecekleri düşünülmelidir. Afet sonrası farklılaşan fiziksel 

ve sosyal yaşam engelli bireyler için ek güçlükler yaratarak stres kaynağı haline gelir. Üstelik bu 

stres kaynaklarının doğası ve derecesi farklı engel gruplarını farklı etkiler (Kett  ve Twigg, 2007). 

Örneğin çadıra ve yeni prefabrik eve yerleşen görme engelli bireyin değişen fiziksel ortam, sesler 

ve kokular nedeniyle bağımsız hareket etme özgürlüğü kısıtlanabilir (WHO, 2011). Günlük rutinin 

bozulması örneğin otistik bireyleri huzursuz edebilir. Engelli çocuk ve ergenler için aile hem 

duygusal destek hem de öz bakım becerileri için özel önem taşımaktadır. Engelli çocukların 

ailelerinin afetten etkilenme derecelerine bağlı olarak yaşadıkları zorluklar ve gösterdikleri 

travmatik tepkiler engelli çocuk ve ergenleri birebir etkiler. Afet sonrası baş etmeyi zorlaştıran en 

önemli etmen sosyal bağların zarar görerek günlük rutinin bozulmasıdır ki; bu durum özellikle 

engelli bireylerin afet sonrası işlevselliğini daha da zorlaştır (Priestley ve Hemingway, 2007).  Zira 

afet sonrası farklılaşan fiziksel ve sosyal yaşam engelli çocuk ve ergenler için ek güçlükler 

yaratarak stres kaynağı haline gelebilir. Üstelik bu stres kaynaklarının doğası ve derecesi farklı 

engel gruplarını farklı etkileyebilir. Örneğin; çadıra ve yeni prefabrik eve yerleşen görme engelli 

bireyin değişen fiziksel ortam, sesler ve kokular nedeniyle bağımsız hareket etme özgürlüğü 

kısıtlanabilir. Günlük rutinin bozulması, örneğin; otistik çocuk ve ergenleri huzursuz edebilir. 

Bilişsel olarak, yaşanan afet olayını anlamlandırabilme travmatik tepkilerin daha kolay 

atlatılmasına yardımcı olurken, bazı bilişsel güçlükleri olan veya zihinsel engeli olan çocuklar 

sadece yaşadıkları olayı değil, aynı zamanda çevresindeki yetişkinlerin ve kendi tepkilerini 

anlamada da güçlükler yaşayabilir (Peek ve Stough, 2010). 
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Kısaca özetlemek gerekirse afet durumuyla baş etmeyi kolaylaştırmak için engelli bireylerin 

özellikle çocukların öznel ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Engelli 

grupların gereksinimlerinin kendileriyle konuşulması ve onlarında hazırlık çalışmalarının bir 

parçası olması önemlidir.  

2.4 Afet Sonrası Psikolojik Destek Hizmetlerinin Doğası 

Afet ve kriz durumlarında uygulanan psikolojik yardım, bilinen psikolojik yardımdan farklı özellikler 

gösterir. Özellikle büyük çaplı afetlerden sonra gerçekleştirilen psikolojik yardım müdahalelerinde 

amaç sağaltımdan ziyade yaşanan afetin/kriz durumunun anlamlandırılmasına yardım etme ve 

olabildiğince hızlı bir şekilde normale dönmeyi sağlamaktır (Myers ve Wee, 2005). Zira yukarıda 

da dile getirildiği gibi travmatik yaşam olaylarına maruz kalan her birey kalıcı psikolojik sorun 

yaşamaz. Akut dönemde gösterilen tepkilerin büyük oranda bir süre sonra ortadan kalması 

beklenir. Ancak bazı bireyler bu tepkilerle akut dönemden sonra bile baş etmede zorlanabilir. Bu 

duruma bağlı olarak afet sonrası yapılabilecek psikolojik destek hizmetlerinin de afetten sonra 

geçen zamana göre farklılıklar göstermesi gereklidir (Housley ve Beutler, 2007).  

Yardım hizmetlerinin planlanmasında göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli bir nokta 

ise risk ve koruyucu etmenlerdir (Myers ve Wee, 2005). Kişisel ve çevresel etmenler, travmatik 

olayın doğası ve şiddeti, yardım hizmetlerinin yeterliliği gibi birçok nedenden dolayı bireylerin afet 

ve travmalardan etkilenmeleri ve haliyle de gösterdikleri tepkiler farklılaşmaktadır. Kimlerin çabuk 

toparlanıp kimlerin yardıma gereksinim duyacağı bireylerin sahip oldukları kaynaklara, bireysel 

özelliklerine ve maruz kaldıkları travmatik olayın doğası, şiddeti ve neden olduğu kayıpların 

büyüklüğüne bağlıdır (Myers ve Wee, 2005). Afet sonrası psikolojik destek afet sonrası yaşanan 

kriz durumunun en az zararla atlatılması, normale dönmeyi kolaylaştırma, ileride psikolojik sorun 

geliştirme riski taşıyan bireylere biran önce ulaşılarak gerekli müdahale için yönlendirmesi 

amaçlarını taşır (Jagodic, Kontac ve Zubenko, 2000).  

Yukarıda sayılan bu etmenler göz önüne alındığında, afet ve kriz durumlarından sonra 

gerçekleştirilecek müdahale hizmetleri olayından sonra geçen süreye de bağlı olarak üç ayrı 

dönem olarak planlanabilir. Birinci aşama yani afetin hemen sonrasında psikolojik ilk yardım ve 

diğer temel psikososyal müdahaleler işe koşulur. Bu aşamada amaç olabildiğince çok kişiyi en 

kısa sürede tarayarak ihtiyaç belirleme ve yönlendirme ve afete maruz kalanların ilk şoklarını 

olabildiğince çabuk atlatmalarını kolaylaştırmaktır (Plummer, Cain, Fisher ve Bankston, 2008). Bu 
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aşamada daha ciddi yardıma gereksinimi olabilecekler belirlenmeye çalışılır ve bu belirlemelere 

göre yeni yapılacak müdahaleler planlanır. Afetten sonra geçen süreyle birlikte kendi baş etme 

becerileriyle normal rutinlerine dönemeyen bireyler ise biraz daha yakın müdahale hizmetlerine 

ihtiyaç duyabilirler. Bu dönemde psikolojik ilk yardım yeterli olmayabilir (Berkowitz, 2010). Daha 

uzmanlaşmış yardım edenler tarafından gerçekleştirilecek daha yapılandırılmış psikolojik destek 

hizmetlerinin planlanmasına gerek duyulur. Bu orta dönem diyebileceğimiz dönemde müdahaleler 

daha çok beceri kazandırmaya (stres/kaygı yönetimi v.b.) yönelik yardımlardır. Alan yazında bu 

dönemde işe koşulabilecek müdahale modelleri hayli sınırlıdır. Yapılandırılmış etkililiği test 

edilmiş yegâne modellerden birisi Psikolojik İyileşme Becerileri modelidir ki bu projede ülkemiz 

koşullarına uyarlanması hedeflenmektedir.   

Travmatik yaşam olayının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen normale dönemeyen 

bireyler içinse travma yönelimli psikolojik danışma veya psikoterapiler devreye girmelidir. Bu 

bireylerin travma konusunda da uzmanlaşmış profesyonel ruh sağlığı uzmanlarından, 

yapılandırılmış ve uzun dönemli yardım almaları gereklidir Yardım hizmetleri çoğu kaynakta 

aşağıdaki şekildeki gibi özetlenir (Akt. Karancı ve Erdur-Baker, 2012). 

Afete maruz kalanlar

(Zarar Azaltma ve Hazırlıklı Olmak)

2: Orta Vade Destek: Sosyal 

destek; Psikoeğitim; Kaygı 

yönetimi; problem çözme

becerileri; iletişim becerileri v.b. 

1: Akut Destek: Sıkıntıların azaltılması, sakinleştirme; 

Güvenlik; Destek; PIY; Değerlendirme

Z
a
m

a
n

Afet Olayı

3: Uzun Vade
(Uzmanlar):

Kişiye ve soruna göre

yapılandırılmış;

BDT;Yüzleştirme vs.

 

Sekil.1 Psikososyal hizmetlerin dogasi 
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Afet, travma ve kriz yaşantıları sonrasında verilecek olan psikolojik ve sosyal destekler ihtiyaç 

gidermeye yönelik olmalıdır. Bu durumda yapılacak müdahale hizmetleri de yaşanan olay ve 

maruz kalanların gereksinimlerine göre farklılaşır. Ancak genel hedef ve ilkeler ortaktır.  

Özet olarak afet ve kriz sonrası gerçekleştirilecek müdahale hizmetleri normal psikolojik danışma 

hizmetlerinden önemli farklılar gösterir. Travmatik olayın hemen ertesinde verilecek yardım 

hizmetleriyle sonrasında verilecek yardım hizmetleri ihtiyaçlar çerçevesinde planlanır. Ancak, 

genel ilke ve amaçlar benzerlikler arz eder. 

                             

 

2.4.1 Psikolojik İlk Yardım (PİY) 

Psikolojik ilk yardım okullar dâhil olmak üzere farklı ortamlarda, en kısa sürede, en fazla sayıda 

mağdura ulaşmak üzere geliştirilmiş Dünya Sağlık Örgütü dâhil olmak üzere farklı uluslararası 

kuruluşlarca kabul edilmiş bir müdahaledir.  PİY hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanabilir. 

Fakat kriz yaşantısı geçiren herkes psikolojik ilk yardıma ihtiyaç duymayabilir ya da bu yardımı 

istemeyebilir. İnsanların yardım ve desteğe ihtiyacı stres kaynağı olaydan uzun bir süre sonra da 

devam etmesine rağmen, PİY kriz olayından etkilenen insanlara hemen yardım etmeyi 

amaçlamaktadır. Stres altındaki kişilerle ilk temasa geçildiği anda psikolojik ilk yardım sağlanabilir. 

Bu yardım genellikle afet sırasında ya da afetten hemen sonra uygulanır. Sphere (2011) ve 

IASC’e (2007) göre psikolojik ilk yardım a) kişileri zorlamadan pratik bakım ve destek sağlamak, 

b) ihtiyaç ve kaygıları belirlemek, c) insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak 

(gıda, su, bilgi alma gibi), d) insanları konuşmaya zorlamadan dinlemek, e) rahatlatıp 

sakinleşmelerine yardımcı olmak, f) insanların bilgi edinmesi, hizmetlere ve sosyal desteklere 

ulaşmaları için yardım sağlamak, g) kişileri gelecekteki olası zararlardan koruma amacıyla afetten 

hemen sonra verilen bir hizmettir.   

2.4.2 Orta Dönem Müdahale 

Afetin üzerinden geçen süreyle birlikte afete maruz kalanların bir kısmı hayatlarını yeniden inşa 

etmeye başlayacaktır. Bir kısmı afetin hemen sonrası alacakları psikolojik ilk yardımla uyum 

sürecine girecek, fakat bir kısım afetzede de bir süre daha yapılandırılmış psikolojik yardım 

hizmetlerine ihtiyaç duyacaktır. Ancak bu noktada psikolojik ilk yardım hizmetleri artık yeterli 
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olmayabilir. Alan yazında bu döneme özgü yapılandırılmış, saha deneyimlerine dayanan ve 

etkililiği sınanmış psikolojik danışmanlar tarafından uygulanabilecek yegâne model Berkowitz ve 

arkadaşlarının (2010) önerdikleri model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu model bir dizi baş etme 

becerilerinin afetzedelere öğretilmesi esasına dayalı bir model olan “Psikolojik İyileşme Becerileri 

Edinimi (Skills for Psychological Recovery)” modelidir. Bu model travmatik yaşantılara maruz 

kalmış çocuk, ergen ve yetişkinlere travmatik yaşantıyı izleyen hafta ve aylarda PİY 

uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilecek kanıta dayalı (evidence-informed) 

modüler bir yaklaşımdır. Psikolojik İyileşme Becerileri (PİB) modüllerinin genel amacı; travma 

mağdurlarına psikolojik zorlukların üstesinden gelebilmelerine yardımcı olarak, iyileşmelerini 

hızlandıracak becerileri kazandırmaktır. PİB bir ruh sağlığı tedavisi değildir. Esasen ikincil bir 

önleme modelidir. PİB,  stresi düşürücü, mevcut mücadele becerilerini tanımlayıcı, işlerliği artırıcı 

ve ruh sağlığı tedavi gereksinimini potansiyel olarak azaltıcı bir ara önlem müdahalesi olarak 

tasarlanmıştır. 

PİB temel olarak bir psikolojik destek hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmet, PİY ve diğer 

psikolojik sağaltım hizmetlerinden önemli farklılıklar taşımaktadır. Örneğin, PİY, PİB’den farklı 

olarak, iyileşme sürecinin hemen başında afetten hemen sonraki günlerde ve haftalarda verilen 

bir psiko-sosyal destek hizmetidir. PİB ise, temel güvenlik ihtiyaçları ve diğer acil ihtiyaçlar 

karşılandıktan sonra afete maruz kalan toplum ilk şok evresini atlatıp, toparlanmaya başladığında 

sunulan bir psikolojik destek hizmetidir. Buna göre, PİB genellikle PİY hizmetinin yetersiz kaldığı 

durumlarda devreye girmektedir. Bazı durumlarda, PİB, afetten bir hafta sonra, psikolojik ilk 

yardımı takiben verilebileceği gibi bazı durumlarda afetten haftalar, aylar, hatta yıllar sonra 

verilebilmektedir. PİB’in zamanlaması, afetin toplumun kaynaklarına ve altyapısına ne kadar zarar 

verdiğiyle de ilgilidir.   

2.5 Problem Durumu 

Hâlihazırda ülkemizde ruh sağlığı uzmanları için hazırlanmış çok az sayıda da olsa eğitim 

modülleri mevcuttur. Ancak bu modüller yüz yüze eğitimler için tasarlanmıştır. Bu eğitimler ancak 

kısıtlı süre ve sayıda insana ulaştırılabilmektedir. Bu eğitimler için hem eğitim verenlerin hem de 

eğitim alanların belirli bir merkezde toplanmaları gerekmekte ve dolayısıyla kendi iş ve aile 

yaşamları sekteye uğramakta, ek olarak işgücü kaybına neden olmaktadır. Üstelik bu eğitimlerin 

belli aralıklarla yenilenmesi gereklidir. Bu eğitimler belli bir standartta yapılmadığı için psikososyal 

müdahale konusunda fikir ve söz birliği sağlanamamaktadır. En önemlisi de psikososyal 
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müdahale konusunda verilen eğitimlerin içeriği incelendiğinde ise en dezavantajlı grubu olan 

engelli bireylerin deneyim ve ihtiyaçlarına yer verilmediği de görülmektedir. Bu nedenle dileyen 

her psikolojik danışmanın ve geniş kitlelerin kolayca yararlanabileceği, engelli bireylerin 

ihtiyaçlarına duyarlı, ekonomik, sürdürülebilir, zaman ve mekândan bağımsız, 

istendiğinde/gerektiğinde tekrarlanabilen çevrimiçi eğitim sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.   

2.6 Neden Psikolojik Danışman Eğitimi ve Neden Okul Temelli Müdahale?  

Ülkemizdeki ruh sağlığı hizmeti veren, meslekler arasında özellikle önleyici ruh sağlığı üzerine 

odaklanan, bireyin potansiyelini ortaya çıkarıp güçlendirmeyi amaçlayan ve dolayısıyla da 

bireyleri zorluklar karşısında dayanıklı kılmak üzere çalışan psikolojik danışmanlara afet ve kriz 

psikolojisi alanında büyük sorumluluklar düşmektedir. Her şeyden önce hem okullarda hem de 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde görevlendirilmiş psikolojik danışmanların sayıları göz 

önünde bulundurulduğunda ülke çapında en geniş örgütlenmiş ruh sağlığı hizmeti veren meslek 

grubu psikolojik danışmanlardır. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan afetler özellikle 1999 Gölcük/Kocaeli 

depremi özellikle okul psikolojik danışmanlarına ne büyük ve önemli rol ve sorumluluklar 

düştüğünü açıkça ortaya koymuştur.  

Psikolojik danışmanların afet ve kriz durumlarında ön plana çıkmalarını gerektirecek pek çok 

neden sıralanabilir. Ancak bu nedenlerin en başında psikolojik danışmanların hizmet verdiği 

popülasyon gelir. Bilindiği gibi psikolojik danışmanların en sık istihdam edildiği yerler okullar ve 

en sıklıkla çalıştığı popülasyon da çocuk ve ergenlerdir. Okullar gerek sosyal rolü gerekse 

barındırdığı çocuk sayısı bakımından afet öncesi önlemlerin alınacağı ve afet sonrası çok sayıda 

afetzedeye kolayca ulaşılarak ilk ve sonraki psikososyal müdahalelerin gerçekleştirilebileceği 

yerlerdir. Afet öncesi ve sonrasında en fazla insana özellikle risk grubunda olan çocuklara en kısa 

yoldan ve en hızlı şekilde ulaşmak okullar yoluyla mümkündür.  Böylece travmatik bir olay olan 

afetten sonraki müdahale sürecinde okullar tartışılamaz bir öneme sahiptir. Çocuklar kendilerinin, 

ailelerinin ve diğer sevdiklerinin güvende olmadığını düşünerek bazı kaygı ve korkular 

geliştirebilirler. Bu nedenle psikolojik yardım müdahalelerinde öncelikli amaç olan güven ve 

kontrol duygusunun çocuklara yeniden kazandırılması ancak öğrencileri, okul ve çevresini en iyi 

tanıyan okul psikolojik danışmanları aracılığıyla yapılabilir. Bazı travmatik olaylar sonrasında 

hepsi olmasa bile bazı çocuk ve ergenler uzun dönemde TSSB gibi ciddi psikolojik problemler 

yaşayabilirler. Kısacası, risk grubu sayılan çocuk ve ergenlerle çalışan psikolojik danışmanlara 
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afet gibi zorlu yaşam olaylarında önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira okullar psikolojik sorun 

yaşayan öğrencilerin en erken belirlenip izlenebileceği en uygun ortamlardandır.  

Afetlerden sonra psikolojik yardım hizmetinin okul temelli sunulmasının birçok avantajı vardır  

(Openshaw, 2011; Wolmer, Dedeoğlu, Siev, ve Yazgan, 2005): a) okul temelli müdahaleler 

sayesinde çocukların akranlarıyla ilişki kurmaları kolaylaştırılarak, çocuk aile ortamı dışındaki en 

doğal ortam olan okul sistemi içerisinde desteklenebilir b) okullar psikolojik sorun yaşayan 

öğrencilerin en erken belirlenip izlenebileceği en uygun ortamlardandır c) afet öncesi ve 

sonrasında en fazla insana özellikle risk grubunda olan çocuklara en kısa yoldan ve en hızlı 

şekilde ulaşmak okullar yoluyla mümkündür d) okullar fiziksel mekân olmanın yanı sıra okul 

psikolojik danışmanları ve öğretmenler insan kaynağı olarak yardım çalışmalarına önemli katkı 

yapar d) okullar afetler ve afet zararlarına ilişkin toplumsal ve bireysel bilinçlenmenin 

gerçekleştirilebileceği yerlerdir. Bu arada okulların da kendine özgü ciddi kriz ve travmalarla baş 

etmek durumunda olduklarını hatırlatmakta fayda vardır. Okullar ve çevresinde meydana gelen 

şiddet ve zorbalık davranışları, öğretmene yönelik bazen yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan 

fiziksel saldırılar, okulların kötü yapısal özelliklerinden dolayı meydana gelen kaza ve yaralanma 

haberleri (örneğin, okul yurt binasının çökmesi) yazılı ve görsel medya da sıklıkla karşılaşılan 

haberlerdir.  

2.7 Neden Çevrimiçi Eğitim? 

Bilgisayarların halen gelişmekte oldukları 1960’lardan beri bilgisayar tabanlı eğitim en çok 

konuşulan uygulama alanlarından biri olarak görülmektedir. 1990’ların ortasında World Wide 

Web’in (WWW) çıkması ve internetin yaygınlaşmasıyla çevrimiçi öğrenme sistemleri de 

geliştirilmeye başlanmıştır. Çevrimiçi eğitim, çeşitli amaçlar için kullanılan ve o günlerden 

günümüze kullanımı her gün artan çevrimiçi sistemlerden farklı olarak gelişen eğitim teknolojilerini 

kullanmaktadır. Çevrimiçi eğitim sistemleri gelişen teknolojiyle metin yanında ses, resim, grafik, 

animasyon ve video gibi çeşitli içerik türlerinin de kullanılabilmesiyle etkin bir eğitim platformu 

oluşturulmasına olanak verir. Uyarlanabilir çevrimiçi eğitim sistemleri geliştirilen multimedya 

içeriği ve kolayca yeniden düzenlenebilir içerik ve ders planlarıyla farklı öğrenme stillerine 

(örneğin görsel-sözel, v.b.) hitap edecek şekilde uyarlanabilir (Coffield, Moseley ve Ecclestone, 

2004). Bunun yanında,  çevrimiçi eğitim sistemleri ile çeşitli teknolojiler kullanılarak sıradan eğitim 

ortamlarında pek de mümkün olmayan engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı eğitim olanağı 
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sağlanabilir. Örneğin, görme engelliler için seslendirmeler veya işitme engelli öğrenenler için alt 

yazılar veya işaret diliyle anlatım kolayca eğitimin bir parçası haline getirilebilmektedir.  

Çevrimiçi eğitim sistemleri sınıf ortamında kullanılabilineceği gibi sınıf dışında da uygulanabilir. 

Uzaktan eğitim ve esnek öğrenmeyi desteklediği gibi karma eğitim (blended learning) için de 

kullanılır. Özellikle akıllı mobil teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte eğitim 

zamandan ve mekândan bağımsız olarak isteyen herkes için erişilebilir hale gelmiştir. Son yıllarda 

hayli yaygınlaşan ve günümüzde birçok üniversitenin de hızla altyapı hazırlıklarını tamamladığı 

e-öğrenme, sadece geleneksel (formal) eğitimde değil, şirketler ve çeşitli organizasyonlar 

tarafından Hizmet-içi eğitim ve sürekli eğitim (life-long learning) için de sıkça kullanılan bir 

yöntemdir. Özellikle, öğretmensiz öğrenmeyi destekleyen çevrimiçi öğrenme sistemlerinin birçok 

olumlu yönleri vardır. Örneğin, bu sistemlerde öğrenen, konuyu öğrenene kadar konu üzerinde 

çalışabilir; zaman ve mekândan bağımsız olarak kendi öğrenme hızında istediği zaman ve 

mekânda öğrenebilir; sistemdeki çeşitli iletişim araçları ile öğretmen, diğer öğrenciler veya 

dünyanın herhangi bir yerindeki birisi ile bağlantı kurabilir, sorularını ve görüşlerini paylaşabilir; 

hızlı değişen koşullarda kolayca güncellenen materyallere ulaşabilir; sistemdeki kişisel testler ile 

kendi kendini sınayabilir; hızlı bir şekilde geri bildirim yapabilir ve tüm öğrenim faaliyetleri kolayca 

raporlanabilir. Böylece etkili ve etkin eğitim olanağı sağlar. 

Çevrimiçi eğitim sistemleri doğru tasarlandığında tekrar kullanılabilirlikleri ve sürdürülebilirlikleriyle 

de öne çıkmaktadır. Standartlara uygun tasarlanıp geliştirilen içerik, başka sistem ve 

platformlarda kolayca kullanılabilir; mevcut sistemde kolayca değiştirilebilir veya güncellenebilir 

ve eğitim yer ve zaman fark etmeksizin istenildiğinde veya gerektiğinde yeniden etkinleştirilip 

tekrarlanabilir. Örneğin, Öğrenme Nesnesi (Learning Object) yaklaşımı ile üretilen materyal 

geleneksel içerik geliştirme yaklaşımı ile geliştirilen içeriğin aksine esnek olması sebebiyle 

teknolojideki hızlı gelişmeleri takiben farklı sistemlere taşınabilir, güncellenebilir ve tekrar tekrar 

kullanılabilir. Kaliteli eğitim materyallerinin geliştirilmesi pahalı bir süreç olmakla beraber teknoloji 

çok hızlı geliştiği için tekrar kullanılabilen esnek eğitim materyallerinin geliştirilmesi oldukça 

önemlidir. Bu projede geliştirilecek sistemin de geleneksel içerik geliştirme değil, Öğrenme 

Nesnesi ve diğer kabul edilmiş standart ilkeleri ile uyumlu olması planlanmaktadır. Öğrenme 

Nesneleri tekrar kullanılabilirlik (reusability), parçalara ayrılarak kullanılabilirlik (granularity), 

uyarlanabilirlik (adaptability), dayanıklılık/süreklilik (durability), sistemler arası çalışabilirlik 

(interoperability), erişilebilirlik (accesibility), üretilebilirlik (generativity), keşfedilebilirlik 
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(discoverability) ve yönetilebilirlik (manageability) gibi özellikleri nedeni ile oldukça önem 

taşımaktadır ( Wiley, 2001; McGreal, 2004). 

 Tekrar Kullanılabilirlik (reusability): Öğrenme nesneleri durumlardan veya platformlardan 

bağımsız olarak geliştirildikleri için çeşitli durumlarda ve farklı platformlarda birçok kez 

kullanılabilir (McGreal ve Roberts, 2001). Böylece proje kapsamında geliştirilen içerik esnek 

ve tekrar kullanılabilen bir içerik olacaktır.   

 Parçalara ayrılarak kullanılabilirlik (granularity): Bu özellik öğrenme nesnesinin büyüklüğü ile 

ilgilidir. Öğrenme nesnesi ne kadar küçük olursa çeşitli durumlarda ve platformlarda tekrar 

kullanılabilmesi o kadar etkili olmaktadır. Ancak bu proje kapsamında geliştirilecek öğrenme 

nesnelerinin büyüklüğü McGreal and Roberts’ın (2001)  da belirttikleri gibi içeriğin yapısına, 

işlevine, özelliğine ve eğitim için hassasiyetine bağlı olarak belirlenecektir.   

 Sistemler arası çalışabilirlik (interoperability): Öğrenme nesnesi olarak geliştirilmiş içeriğin 

farklı sistemlerde çalışabilirliğini gerçekleştirmek için SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) ve Cisco System RLO (Reusable Learning Object)  gibi standartlar 

geliştirilmiştir. Proje içeriği olarak geliştirilen öğrenme nesneleri de proje için uygun olan bir 

standartta göre geliştirilecektir ve böylece geliştirilen içerik farklı sistem kullanan mobil 

araçlardan veya farklı işletim sistemi olan kişisel bilgisayarlardan sorunsuz bir şekilde 

kullanılabilecektir.  

 Erişilebilirlik (accesibility): İçeriğin indekslenmesinde kullanılacak standart içeriğin herhangi 

bir yerden ve herhangi bir zamanda erişilebilirliğini sağlayacaktır.   

 Uyarlanabilirlik (adaptability): Öğrenme nesneleri olarak geliştirilen öğrenme ihtiyacı kişinin 

veya kurumun ihtiyacına göre uyarlanabilir özelliğe sahiptir. Proje farklı öğrenme ihtiyacı olan 

farklı grupları hedeflediği için (örn., engelli psikolojik danışmanlar) uyarlanabilir olacaktır.   

 Keşfedilebilirdik (discoverability): İçeriğin geliştirilmesi aşamasında içeriği sınıflamak ve 

tanımlamak için kullanılacak olan üst veri standardı, geliştirilen içeriğin kolaylıkla erişilebilir 

olmasını sağlayacak ve kullanıcılar tarafından kolaylıkla erişilebilecektir.   

 Dayanıklılık/süreklilik (durability): İçeriğin sınıflandırılması ve tanımlanması için kullanılacak 

üst veri standardı öğrenme içeriklerinin donanım ve yazılımdan bağımsız olarak erişilebilir 

olmasını sağlayacağı için kullanımının sürekliliği sağlanmış olacaktır.   

 Üretilebilirlik (generativity): Öğrenme ünitesini kullananlar öğrenme nesnelerini istedikleri sıra 

ile kullanabilirler.  
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 Yönetilebilirlik (manageability): Öğrenme üniteleri öğrenme nesneleri ile güncellenebilecek, 

düzeltilebilecek ve farklı şekillerde gruplandırılabilecek şekilde tasarlanarak yönetimi kolay 

hale getirilecektir. 

Bu proje kapsamında planlanan kaliteli bir içeriğin geliştirilmesinde temel alınacak bir diğer 

kuramsal temel de Bilişsel Yük Kuramı (BYK)’ dır (Sweller, Van Merrienboer ve Paas, 1998). BYK, 

bellek kuramlarını dikkate alan ve onlara bağlı bir kuramdır. BY terimi yeni olsa da “zihinsel yük” 

olarak ta bilinen benzer düşünceler eskiden beri vardı. Daha önceki psikolojik kuramlar, zihinsel 

yükü bireysel özellikler ile öğretim amacının özelliklerinin etkileşiminden kaynaklanan psikolojik 

deneyim olarak tanımlamışlardır (Moreno ve Park, 2010). BYK’nı “kişilerin bilgi ve becerilerini yeni 

durumlara uyarlayabilme yeteneklerini artırmak amacıyla sınırlı olan bilişsel kapasitelerini etkin 

bir şekilde kullanmaları için geliştirilen öğretim yöntemi” olarak tanımlamaktadırlar.  

Bilişsel Yük Kuramı eğitim içeriğinin geliştirilmesi ile ilgilenir ve amacı dış bilişsel yükü azaltılarak 

öğrencinin bilgiyi işlemede sınırlı hafızasının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır (Kılıç ve 

Yıldırım, 2012). Bilişsel Yük, “bir bilişsel görevi yerine getirirken o görevin bilişsel sistem üzerine 

getirdiği yüktür” (Sweller, Van Merrienboer ve Paas, 1998, p. 266). İç bilişsel yük, dış bilişsel yük 

ve ilgili bilişsel yük olmak üzere üç tür bilişsel yük mevcuttur. İç bilişsel yük öğrenilecek içeriğin 

karmaşıklığı ile ilişkilidir. Öğrenenin düzeyine göre basit ve karmaşık olmayan içeriğin iç bilişsel 

yükü az, karmaşık olan içeriğin iç bilişsel yükü yüksektir. Her ne kadar içeriğin zorluk ve 

karmaşıklığında çok fazla bir şey yapılamasa da, parçalara bölme ve sıralama ile öncesinde 

eğitim gibi stratejilerle konudan kaynaklanan karmaşıklık yönetilebilir düzeye getirilebilir. Özellikle 

içerik geliştirmede kullanılacak olan öğrenme nesnesi yaklaşımı buna olanak sağlayacaktır. Diğer 

iki bilişsel yük çeşidi dış bilişsel yük ve ilgili bilişsel yüktür ve bunlar öğretim tasarımı ile 

yönetilebilir, azaltılabilir veya artırılabilir yüklerdir.   (Van Gog, Paas ve Van Merrienboer, 2006; 

2008), Etkili bir öğretim tasarımı için dış bilişsel yük azaltılmalı, ilgili bilişsel yük ise artırılmalıdır. 

Bu proje kapsamında etkili ve yeterli öğretim içeriği tasarlamak için özellikle dış bilişsel yükün 

temel aldığı bazı ilkeler çerçevesinde içerik geliştirilecektir. Bu ilkeler dikkatin bölünmesi,  biçim 

(modality), bütünlük (chorence), fazlalık, imleşim, çözümlü örnekler, tamamlamalı örnekler vb. 

 Bütünlük ilkesi: Geliştirilecek içerik sadece hedeflenen öğrenme çıktısına doğrudan katkı 

sağlayan içeriği kapsayacaktır. Konu ile ilgili olsa da öğrenme çıktısına doğrudan katkısı 

olmayan içerik kullanılmayacaktır (Clark ve diğerleri, 2006; Mayer, 2005; Mayer, Moreno, 
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2010). Ancak konu ile ilgili kendilerini daha fazla geliştirmek isteyenler için ek kaynak önerme 

yoluna gidilmesi planlanmaktadır. 

 Dikkatin bölünmesi ilkesi: Geliştirilecek olan içerikte öğrenenin dikkatinin bölünmesini ve 

ekstra zihinsel çaba sarf etmelerini önlemek amacı ile  geliştirilecek olan içerik hem zamansal 

(video ve sesli açıklamanın aynı anda olması) hem de uzamsal (ilgili yazı ile ilgili resim/şeklin 

birbirine yakın sunulması) yakınlık ilkeleri dikkate alınarak hazırlanacaktır (Clark ve Mayer, 

2003; Mayer ve Moreno,2002 2003; Sweller et al., 1998).  

 Fazlalık İlkesi: Bu ilke bütünlük ilkesi ile ilişkilidir ve bu ilke kapsamında hem yazılı metini hem 

de metnin sesli okunuş halini vermek öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. Ancak, Bu proje özel 

ihtiyacı olan engelliler tarafından da kullanılacaktır ve o nedenle bu ilkeyi uygularken, 

kullanıcıların özel ihtiyaçları da dikkate alınacaktır. Geliştirilecek sistemin uyarlanabilir özelliği 

bu farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecektir.  

 İmleşim ilkesi: Geliştirilecek içerikteki önemli noktaların vurgulanması yapılacaktır. (Mayer, 

2005; Mayer ve Moreno, 2010).  

 Çözümlü örnekler ilkesi: Bu ilke konu ile ilgili bilişsel becerilerin kazanılmasında BYK ile 

ilişkilendirilen temel ilkelerden birisidir. Çözümlü örnek, problem oluşturma, çözüm 

basamakları ve çözümün kendisi olmak üzere üç bölümden oluşur (Mayer ve Moreno, 2010).  

Konu ile ilgili gerekli zihinsel yapının oluşturulmasını sağlamak amacı ile bu ilke örnek durum 

çalışmaları ile gerçekleştirilecektir.  BYK araştırmacıları çözümlü örnek uygulamasında, 

öğrenciye konu ile ilgili birkaç ilkeyi sunduktan sonra birden fazla çözümlü örneğin sunulması 

üzerinde durmaktadırlar.  

 Tamamlamalı örnekler ilkesi: Sunulan çözümlü örneklerin doğurabileceği olası yüzeysel 

inceleme çözümlü örneklerin olumlu katkılarını azaltmaktadır. Bu nedenle çözümlü durum 

çalışmalarına ek çözümün bir bölümünün yer aldığı ancak kalan bölümünü katılımcının 

çözeceği tamamlamalı durum çalışmaları içerik/etkinlik olarak hazırlanacaktır.  

2.7.1 İç Bilişsel Yükün Düzenlenmesine Yönelik İlkeler 

 Parçalara bölme ve sıralama ilkesi: Konunun karmaşıklığından kaynaklanan bilişsel yükü 

azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerden birisi içeriğin anlamlı parçalara bölünmesi 

ilkesidir. Öğrenilecek konuyu olduğundan daha basit hale getirmek mümkün olmamakla 

birlikte, konuyu anlamlı parçalara bölerek öğrencinin anlaması kolaylaştırılabilir. Öğrenci bir 

bölüm ile ilgili zihinsel şema oluşturduktan sonra diğer bölüme geçebilir. Böylece konunun 

karmaşıklığından kaynaklanan bilişsel yük yönetilebilir hale gelmektedir (Clark ve diğerleri, 



 

18 

 

2006; Mayer, 2005). Moreno’nun (2007) yaptığı bir araştırma bulguları, bölünmüş video ile 

öğrenen üniversite öğrencilerinin öğrendikleri konuyu bölünmemiş videoyu çalışan 

öğrencilere göre farklı durumlara daha iyi uyarlayabildiklerini ortaya koymuştur (Mayer ve 

Moreno, 2010).  

 İlgili Bilişsel Yükün Artırılması ve Zihinsel Yapının Oluşturulması ilkesi: Öğrenmenin transferi 

zihinsel yapının gelecekte kullanılmak üzere soyutlaştırılması ile mümkündür ve bunu 

gerçekleştirmek için öğrenilen konu ile ilgili çeşitli drum örneklerinin verilmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle eğitimin içeriği hazırlanırken çeşitli durum örnekleri ilkesi dikkate alınarak çeşitli 

durum örnekleri verilecektir.  

Tüm bunların yanı sıra, çevrimiçi eğitim sistemleri eğitim maliyetlerini düşürdüğünden, altyapı ve 

toplumun farklı kesimlerini ayırt etmeksizin herkese fırsat eşitliği sağlar. Çevrimiçi eğitimin bir 

örneği olan ve son yıllarda hızlıca yaygınlaşmaya başlayan MOOC (Massive Open Online 

Course) sistemleri ve bu sistemlerin popülerliği ki örnekleri ülkemizde de görülmektedir, alt 

yapının da istenen seviyelere ulaştığının göstergesidir. 

Dolayısıyla, afet ve krizlerde psikolojik yardım eğitim içeriklerinin oluşturulması ve çevrimiçi 

ortama aktarılması hem farklı yerlerden ve sayı sınırlaması olmadan birçok kişiyi düşük maliyetle 

eğitme imkânı sağlayacak, hem de sistemin tekrar tekrar ve farklı zamanlarda yeniden 

kullanılmasına olanak verecektir. Başka bir deyişle, e-öğrenme sistemiyle mevcut psikolojik 

danışmanların yanında, ileride bu mesleği seçen bireylere de masrafsız ve zahmetsizce aynı 

eğitim verilebilecektir. Ayrıca, e-öğrenme sistemiyle ülkenin her köşesinden dileyen her psikolojik 

danışman eğitimden yararlanabilecek ve hedeflenen geniş kitlelere ulaşım sağlanacak. Internet 

bağlantısı olan herhangi bir kişisel bilgisayar, akıllı mobil teknolojiler eğitime erişmek için yeterli 

olduğundan, e-öğrenme sistemi hedeflenen insan gücünü yetiştirmek için ekonomik bir çözüm 

olacaktır. 

Bu projede geliştirilen sistemin hedeflenen kitlenin dışında ileride farklı ve daha geniş kesimlere 

uyarlanabilmesi de düşünülmektedir. Böylece projenin esas amaçlarından biri olan psikolojik 

yardım verebilecek insan gücü yetiştirme mümkün olmakla birlikte toplumda duyarlılık ve daha 

geniş kitlelerde bilinçlenme artırılmış olacaktır.  
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3. YÖNTEM  

Bu projede tasarım tabanlı araştırmanın türevlerinden olan geliştirme araştırması yöntemi 

kullanılmıştır ve projenin son ürününe ulaşıncaya kadar tekrarlayan analiz, tasarım, geliştirme, 

uygulama ve değerlendirme gibi süreçler izlenmiştir. Richey, Klein ve Nelson (2004) geliştirme 

araştırmalarını Tip 1 ve Tip 2 olarak iki türe ayırmışlardır. Bunlardan Tip 1 geliştirme araştırması 

türü “bir eğitsel ürün, süreç veya araç” (s.24) odaklıdır ve bu tür geliştirme araştırmaları ürünün 

tasarımı, geliştirilmesi ve geçerliliğini denetlemek amacıyla değerlendirilmesi süreçlerini 

kapsamaktadır. Bu proje de çevrimiçi eğitsel bir programın geliştirilmiştir ve bu nedenle Tip 1 

geliştirme araştırma yönteminin kullanılmıştır.   

3.1 Katılımcılar 
 

Proje yukarıda sözü edilen tekrarlı bir geliştirme sürecini izlediği için çeşitli aşamalarına katılan 

katılımcılar ve özellikleri aşağıda sunulmuştur.  

 

3.1.1 İhtiyaç Analizi Çalışmasını Katılımcıları (Proje Raporu I)  

 

Psikolojik danışmanların konuya dair ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmasında toplamda 241 

gönüllü katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların genel özellikleri ve rapor ettikleri ihtiyaçları aşağıda 

sunulmuştur.  Tablo 1’de katılımcılar cinsiyet dağılımına göre sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Psikolojik Danışmanların Cinsiyet 

Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde% 

 Kadın 179 74.3 

Erkek 62 25.7 

Toplam 241 100.0 

 

 

Ek olarak ihtiyaç analizi sürecinde engellilerden de veri toplanmıştır. Toplam 11 engelli katılımcıya 

kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır.  Bulardan dört katılımcı bedensel engelli, yedi katılımcı 

da görme engellidir (Tablo 2).   
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Tablo 2. Engeli olan Katılımcıların Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 Görme  7 63.6 

Bedensel 4 36.4 

Toplam 11 100.0 

 

3.1.2 Sistem ve İçerik Tasarımı Değerlendirme Çalışmasının Katılımcıları (Proje Raporu II) 

Eğitsel videoların ve taslak sistem arayüzünün değerlendirilmesi çalışmasına altı psikolojik 

danışman veya psikolojik danışmanlık geçmişi olan araştırma görevlisi ile iki öğretim tasarımı 

alanından iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam sekiz kişi katılmıştır (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Tasarım Değerlendirme Çalışması Katılımcıları 

 Frekans  

 Doktora  6  

Yuksek L. 2  

Toplam 8  

 

3.1.3 Sistemin Keşifsel (heuristics) Değerlendirmesi Katılımcıları (Rapor III) 

Öğrenme nesnelerinin (konuyla ilgili, metin, video, animasyon vb.) sisteme yerleştirilmesi için 

içerik oynatıcı geliştirme, mevcut içerik oynatıcıların sistem ile bütünleştirilmesi konularında 

keşifsel (heuristic) değerlendirme yapılmış ve bu değerlendirmeye iki öğretim teknoloğu, bir 

bilgisayar mühendisi,  bir özel eğitim uzmanı ve bir psikolojik danışman olmak üzere toplam dört 

kişi katıl katılmıştır.  

 

3.1.4 Psikolojik İlk Yardım Modülü  Keşifsel (heuristics ) Değerlendirmesi  Katılımcıları 
(Sonuç Raporu):  

İlk Döngü: İlk örnekleri geliştirilen Psikolojik İlk Yardım (PİY) modülünün  içerik ağacı, içerik 

oynatıcı tasarımı ve içerik tasarımı keşifsel değerlendirmesine iki alan uzmanı ve bir öğretim 

tasarımcısı olmak üzere ilk döngüye üç uzman katılmıştır.   

İkinci Döngü: Hedef kitle ile yapılan kullanıcı değerlendirmesi öncesinde ilk döngü sonucu yapılan 

düzenlemelerin içerik ağacı, içerik oynatıcı tasarımı, içerik tasarımı ve içerik kapsamı konularında 
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değerlendirilmesi amacıyla çalışmaya iki içerik uzmanı, iki öğretim tasarımcısı olmak üzere dört 

uzman katılmıştır.  

 

3.1.5 Göz İzleme Laboratuvarı Ortamında Pisikolojik İlk Yardım Modülünün 
Değerlendirilmesi Katılımcıları  (Sonuç Raporu) 

Önceki süreçlerdeki değerlendirmeler ışığında tasarımı iyileştirilen Psikolojik İlk Yardım 

modülünün göz izleme laboratuvarında değerlendirilmesi amacıyla birisi erkek, beşi kadın olmak 

üzere altı psikolojik danışman katılmıştır. Katılımcıların bilgileri Tablo 4 te sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Göz izleme Laboratuarı Katılımcı Bilgileri 

Katılımcı Yaş Cinsiyet Meslek Eğitim Mesleki deneyim 

K1 54 K Psikolojik D. Lisans 33 

K2 23 K Psikolojik D. Yüksek Lisans 1 

K3 29 K PDR-Araş. Gör. Doktora 6 

K4 25 K Psikolojik D. Yüksek Lisans 4 

K5 50 K Psikolojik D. Lisans 27 

K6 22 E PDR-Araş. Gör. Lisans 1 

 

3.1.6 Sistemin ve İçeriğin Değerlendirmesi ve Ürün Geçerliğinin Test Edilmesi Sürecine 
Katılanlar  

Göz izleme değerlendirmesi sonunda PIY modülü tekrar düzeltilmiş, modüle son hali verilmiş ve 

PIY tasarımı çevrim içi eğitimin tüm modüllerine uyarlanmıştır. Çevrim içi sistemin bir bütün olarak 

değerlendirmesi amacı ile bir bütün gün değerlendirme (sistemin kullanımı sırasında sesli 

düşünme, gözlem, anket, odak grup görüşmeleri) sürecine Ankara’dan 20 gönüllü psikolojik 

danışman katılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 5 te sunulmuştur. Bunlara ek 

olarak çevrimiçi öğrenme sistemi iki görme engelli psikolojik danışman tarafından 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 5. Bütünsel Değerlendirme Katılımcı Bilgileri 

Katılımcı No Cinsiyet Yaş Deneyim Yılı Öğrenim Durumu Grubu 

K1 Kadın 45 14 Lisans Grup 1 

K2 Kadın 38 17 Yüksek Lisans Grup 1 

K3 Kadın 43 20 Lisans Grup 1 
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K4 Kadın 47 26 Yüksek Lisans Grup 1 

K5 Erkek 48 20 Lisans Grup 2 

K6 Kadın 41 18 Yüksek Lisans Grup 2 

K7 Kadın 45 22 Yüksek Lisans Grup 2 

K8 Kadın 35 12 Lisans Grup 2 

K9 Erkek 49 25 Yüksek Lisans Grup 3 

K10 Erkek 55 30 Lisans Grup 4 

K11 Kadın 47 23 Lisans Grup 4 

K12 Kadın 38 16 Lisans Grup 4 

K13 Erkek 52 31 Lisans Grup 4 

K14 Kadın 51 26 Lisans Grup 3 

K15 Kadın 42 20 Lisans Grup 3 

K16 Kadın 47 26 Yüksek Lisans Grup 3 

K17 Kadın 48 26 Yüksek Lisans Grup 5 

K18 Kadın 47 16 Yüksek Lisans Grup 5 

K19 Kadın 39 16 Lisans Grup 5 

K20 Kadın 47 23 Yüksek Lisans Grup 5 

 

3.2 Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

3.2.1 Psikolojik Danışmanların İhtiyaç Analizi Anketi (EK 1) 

İhtiyaç Analizi Belirleme Anketi iki bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölüm psikolojik danışmanların 

ihtiyaç duydukları alan bilgi ve becerilerini sorgulamaktadır. İkinci bölüm ise yine psikolojik 

danışmanların çevrim içi sistemin ne tür özelliklere sahip olması gerektiğine dair düşüncelerini 

anlamaya yönelik maddelerden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleri kişisel 

bilgi formuyla istenmiştir. Anket, 84 maddeden oluşmakta olup ilk kısım olan demografik bilgiler 

bölümünde 15 soru bulunmaktadır. Bu 15 soru, psikolojik danışmanların eğitim durumlarını, 

mesleki deneyimlerini, daha önceden acil afet eğitimi alıp almadıklarını ve acil afet durumlarında 

ne tür eğitim sistemlerini tercih edeceklerini belirlemeye yöneliktir. Demografik bilgi soruları 

haricinde, eğitimin içeriğini belirlemeye yönelik 36 adet 5’li Likert tipi madde bulunmaktadır. 

Maddeler (1) Hiç, (5) Çok fazla biçiminde derecelendirilmiştir. İhtiyaç Analizi Anketi ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler ve uygulama sonucunda elde edilen bulgular Rapor I de sunulmuştur.   
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3.2.2 Engelli Grupların İhtiyaç Analizi Belirleme Görüşme Formu (EK 2) 

 Engelli bireylerle görüşmeler yapılarak bireysel ve ortak afet deneyimleri ve engelli olmanın 

afetlerde ne tür etmenleri etkilediği ve sistem ile ilgili tercihleri hakkında bilgi edinilmek amacı ile 

4 yarı yapılandırılmış sorudan oluşan bireysel görüşme protokolü kullanılmıştır. Ek olarak kişilere 

yaş, cinsiyet, engel türü gibi demografik bilgilerinin ve afet ve kriz bağlamında hangi tür olaylar 

yaşadıklarının sorulduğu demografik bilgi formu uygulanmıştır. Görüşme Formu ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler ve elde edilen bulgular Rapor I de sunulmuştur.   

 

3.2.3 Ekran Arayüzü Değerlendirme Görevleri Veri Toplama Aracı 

 Bu araç, geliştirilen çevrim içi sistemin prototiplerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirirken 

sesli düşünmeyi de gerektiren 15 görevden oluşmuştur. Bu araç katılımcıların tasarlanan 

ekranlarda sorun yaşayıp yaşamadıklarını belirlemek amacı ile geliştirilmiş ve ayrıntılı bilgi ve elde 

edilen bulgular Rapor II de sunulmuştur.  

 

3.2.4 Kullanışlılık Değerlendirme Anketi 

Geliştirilen çevrimiçi eğitim programının kullanışlılığını test etmek için Neilsen’in (1994) keşifsel 

değerlendirme kriterleri dikkate alınarak oluşturuland anket sekiz Likert tipi (1: Hiç ..., 5: Tamamen 

...)  sorudan oluşmaktadır. Bu anket projenin çeşitli aşamalarında  (Rapor II) kullanılmıştır. 

  

3.2.5 Tobii 1750 Göz İzleyici 

 İnsan-bilgisayar etkileşimi laboratuvarında (Tobii Technology, 2008) kullanılarak hedef 

kullanıcıların (engelsiz ve işitme engelli) sistemi kullanırken göz hareketleri kaydedilmiştir. 

Psikolojik İlk Yardım modülünün değerlendirilmesi sırasında, katılımcıların aşağıda ki formda 

verilen görevleri görevleri gerçekleştirmesi esnasındaki göz hareketleri sistem tarafından 

kaydedilmiştir.  Göz tarama yolları (scanpaths) ve görevi tamamlama/bileşeni bulma süreleri 

(completion time) hesaplanmıştır. 

Sistem Tasarımı Değerlendirme Görev Formu: Değerlendirme görevleri, her bir katılımcıya, 

modülü göz izleme cihazı önünde değerlendirmeleri sırasında sunulmuştur. Form, toplamda 

8 görev içermektedir. Bulguların açıklanması bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti Anketİ: Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti Anketi (QUIS, 

Questionaire for User Interaction Satisfaction), İngilizceden Türkçeye uyarlanmıştır (Chin, 
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Diehl and Norman, 1988). Pilot çalışma için düzenlenen anket, iki bölüm ve toplam 47 

sorudan oluşmaktadır. İlk bölüm, katılımcı demografik bilgilerinin sorgulandığı 10 soruyu 

içermektedir. İkinci bölüm ise, sistemin değerlendirilmesi amacıyla toplamda 37 soru 

içermektedir.  

(bkz: 

https://docs.google.com/forms/d/1iyIH72puQUA4wwpLrZRgkJ2vRtgyjuUXnPGIapxVgGo). 

Sorular arayüz hakkında genel düşünceler, sistem kullanımı öğrenme, arayüzün genel 

görünüşü ve arayüzün dili olarak dört ana kategori altında toplanmıştır. Göz izleme sürecine 

katılan her bir katılımcı, göz izleme süreci sonunda bu anketi doldurmuştur.   

3.2.6 Keşifsel (Heuristic) Değerlendirme Formu (EK 7) 

 Geliştirilen çevrim içi eğitim sisteminin kullanılabilirliğini ölçmek amacı ile projenin sonunda 

uygulanan Şendurur ve Yıldırım (2010) tarafından geliştirilen Sistem Keşifsel Değerlendirme 

Formu, 49 maddeden oluşmaktadır. Ölçütler; “Sistem Durumunun Görünürlüğü”, “Sistemle 

Gerçek Dünyayı Eşleştirme”, “Kullanıcı Kontrolü ve Özgürlüğü”, “Tutarlılık ve Standartlar”, “Hata 

Engelleme”, “Hatırlama Yerine Tanıma”, “Esneklik ve Verimli Kullanım”, “Estetik ve Küçük 

Tasarım”, “Hataları Görmede, Tanımlamada ve Üstesinden Gelmede Kullanıcıya Yardım” ve 

“Yardım ve Belgeleme” temalar altında, 0-4 (0: Kullanılabilirlik problemi değil, 1: Kozmetik 

problem, 2: Küçük kullanılabilirlik problemi, 3: Büyük kullanılabilirlik problemi, 4: Tamamen bir 

kullanılabilirlik problemi) aralığında değerlendirilmektedir. 

 

3.2.7 Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği (EK 5) 

Çevrim içi eğitim programının öğrenme açısından etkililiğini değerlendirmek amacıyla Gürer ve 

Yıldırım (2014) tarıfından geliştirilen öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. 30 

sorudan oluşan ölçek kullanılabilirlik, algılanan öğrenme ve katılım olmak üzere üç faktörden 

oluşmaktadır.  Ölçek. son değerlendirme aşamasında uygulanmıştır. 

 

3.2.8 Memnuniyet Anketi (EK 8) 

Memnuniyet anketi beşli (1: Hiç katılmıyorum, %: Tamamen katılıyorum) Likert tipi altı sorudan 

oluşmuştur. Bu sorular yönergelerin açıklığı, içeriğin anlaşılırlığı, bilgilerin doyuruculuğu, içeriğin 

faydalılığı, sistemi kullanmak için gereken sürenin uygunluğu ve başka katılımcılara önerme ile 

ilgili sorulardır. Anket, araştırmanın son aşamasında uygulanmıştır.  
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Çevrim içi sistemin geliştirilmesi sürecinde çeşitli aşamalarda toplanan verilerin çözümlenmesi 

içinde çeşitli analizler yapılmıitır. Bunlardan anketler ve ölçekler yoluyla toplanan verilerin 

çözümlenmesinde betimleyici istatiski analiz yöntemleri kullanılmış, görüşmeler elde edilen 

verilerin analizinde içerik analizi yöntemi, değerlendirme görevleri veri toplama aracı ve görüşme 

formları ile elde edilen veriler için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  Göz izleme cihazı 

kayıtlarından elde edilen verilerden göz tarama yolları (scanpaths) ve görevi tamamlama/bileşeni 

bulma süreleri (completion time), hesaplanmış ve ekran sıcaklık haritaları çıkarılmıştır.   

 

3.3 Proje Hedeflerini Gerçekleştirmek Üzere İzlenen Süreçler 

Richey ve Klein’den (2005, p. 30-31) uyarlanan çevrimiçi destek eğitim programının tasarlanması 

geliştirilmesi ve değerlendirmesinde takip edilen aşamalar, yöntemler ve katılımcılar aşağıdaki 

ürün geliştirme ve değerlendirme süreci tablosunda (Tablo 6) sunulmuştur.  Bu süreçlere ilişkin 

bilgiler ise ayrıntıları ile tabloyu takiben sunulmuştur.  
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Tablo 6. Ürün Geliştirme ve Değerlendirme Süreci 
 

Döngüler Katılımcılar Veri Tplama Araçları 

Analiz   

 Problemin tanımlanması 

 İçeriğin belirlenmesi 

 Hedef öğrenme çıktılarının belirlenmesi 

 Sistem özellikleriinin belirlenmesi 
(engelsiz ve engelli bireyler için) 

 

 Psikolojik 
danışmanlar 

 Engelli bireyler 

 Alan uzmanları 

 Öğretim teknologları 

 Alan yazın taraması 

 Doküman analizi 

 Psikolojik Danışmanların 
İhtiyaç Analizi Anketi 

 Engelli Grupların İhtiyaç 
Analizi Belirleme Görüşme 
Formu 

 Odak grup görüşmeleri 
(engelli ve engelsiz 
bireylerle ayrı ayrı) 

Tasarım (Kullanıcı merkezli tekrarlı 
tasarım) 

 İçerik değerlendirme çalışması  

 Sistem değerlendirme çalışması (kağıt 
prototip ve taslak tasarım)  

 

 Öğretim tasarımcıları  

 Psikolojik 
danışmanlar 
 

 

 Kağıt üzerindeki tasarımın 
değerlendirilmesi 

 Ekran Arayüzü 
Değerlendirme Görevleri 
Veri Toplama Aracı 

Geliştirme  

 Sistemin geliştirilmesi ve keşifsel 
(heuristics) Değerlendirmesi 

 Psikolojik İlk Yardım modülü keşifsel 
(heuristics ) Değerlendirmesi 

 Psikolojik İlk Yardım modülünin göz 
izleme çalışmasının gerçekleştirilmesi 

 

 Öğretim tasarımcıları 

 Alan uzmanı 

 Psikolojik 
danışmanlar 

 Özel eğitim uzmanı 

 Yazılım geliştirme 
uzmanı 

 Görme engelli 
psikolojik danışmanlar 
 

 Kullanışlılık Değerlendirme 
Anketi  

 Tobii 1750 Göz İzleyici 

 görevleri 
gerçekleştirmesi 
esnasındaki göz 
hareketleri 

 göz tarama yolları 

 görevi 
tamamlama/bileşeni 
bulma süreleri 

 Sistem tasarımı 
değerlendirme görev 
formu 

 Kullanıcı Etkileşimi 
Memnuniyeti Anketi 

Sistemin ve içeriğin değerlendirilmesi 
ve ürünün geçerliliğinin test edilmesi 

 Keşifsel (Heuristic) değerlendirilmesi 

 Öğrenme nesnelerinin değerlendirilmesi 

 Memnuniyetin değerlendirilmesi 

 Görme engellilerin sistem ve içeriği test 
etmesi 

 İçeriğin üst veri (SCORM) standartlarına 
göre gruplandırılması ve paketlenmesi 

 Psikolojik 
danışmanlar 

 Engelli psikolojik 
danışmanlar 

 Keşifsel (Heuristic) 
Değerlendirme Formu 

 Öğrenme Nesnesi 
Değerlendirme Ölçeği 

 Memnuniyet Anketi 

 Görme engelli - bireysel 
rapor 
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3.3.1 Alan yazın taraması ve doküman analizi 

 Bu aşamada iki farklı alan yazın taranmıştır.  

a) İncelenen alan yazının bir boyutunu afet ve travma kavramları, travmanın insanlar üzerindeki 

psikolojik, fizyolojik ve bilişsel etkileri (kısa, orta ve uzun dönem), dezavantajlı grupların 

(çocuk, ergen, yaşlı, kadın vb.) etkilenmeleri, özellikle engelli grupların afet ve travma deneyim 

ve ihtiyaçları, yas ve travmatik yas, farklı tür afet, travma ve diğer zorlu yaşama olaylarının 

(göç, terörizm, toplumsal cinsiyet temelli şiddet vb.) yaygınlık ve doğası, afet ve travmalar 

sonrası psikososyal müdahalelerin doğası, türleri ve farklı popülasyonlara (çocuk, ergen, 

engelli vb.) uygulanması, yardım edenlere yardım (tükenmişlik, şefkat yorgunluğu, travmatik 

stres ve travma sonrası büyüme vb.) konuları oluşturmuştur. Ek olarak Kızılay ve Kızılhaç gibi 

insani yardım kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan afet ve krizlere müdahale standartları, 

etik kuralları, var olan ulusal ve uluslararası antlaşmalar incelenmiştir. Psikososyal müdahale 

için WHO (Dünya Sağlık Örgütü) gibi kuruluşlar tarafından hazırlanmış psikolojik ilk yardım ve 

diğer psikososyal müdahale kılavuzlar incelenmiştir.  

b. Ayrıca geliştirilecek olan çevrim içi sisteme dair alan yazın incelenmiştir.  

3.3.2 İhtiyaç analizi veri toplama araçlarının geliştirilmesi 

 Birinci aşamada gerçekleştirilen alan yazın ve doküman analizi sonuçlarına dayalı olarak iki farklı 

formdan oluşan psikolojik danışmanların hâlihazırdaki bilgi ve beceri düzeylerini anlamaya yönelik 

anket formları geliştirilmiştir. Geliştirilen anket formları ekte (Ek 1) verilmiştir. Ayrıca, engelli 

grupların deneyim ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bireysel görüşme protokolü hazırlanmıştır. 

Bireysel görüşme soruları ekte sunulmuştur (Ek 2).  

3.3.2.1 Psikolojik Danışmanların İhtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Süreci 

Öncelikle proje ekibi tarafından birinci aşamada gerçekleştirilen alan yazın ve doküman analizi 

sonuçlarına dayalı olarak ihtiyaç analizi madde havuzu hazırlanmıştır. Sonrasında proje 

çalışanları bir araya gelerek her bir maddenin üzerinde tartışarak en iyi anket maddelerine karar 

vermiştir.  

Oluşturulan madde havuzundan maddelerin etkinliği ve anlaşılıp anlaşılırlığını inceleyebilmek için 

maddeler basılı ve çevrim içi formatlarda yeniden değerlendirilmiştir. Bu aşamalarda bazı 

maddeler elimine edilmiş veya düzeltilmiştir. Bir sonraki aşamada ise anket maddeleri psikolojik 
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danışma, afet/travma ve çevrim içi sistem geliştirme konularında uzmanlıkları olan yaklaşık yedi 

kişi tarafından incelenmiştir. Elde edilen geri bildirimlere göre gereken değişiklikler yapılmıştır. Bu 

değişikliklerin daha çok maddelerin anlaşılırlıklarını arttırmaya yönelik olduğu gözlenmiştir.  

Son olarak da anket maddeleri çevrim içi ortama da aktarılmıştır. Hem çevrim içi hem de fiziksel 

ortamda anket formları yaklaşık 25 psikolojik danışmana uygulanmış ve anket maddeleri 

hakkında görüş bildirmeleri istenmiştir. Maddelerin anlaşılırlığı ve anket formunu doldurmanın ne 

kadar sürdüğü sorulmuştur. Ayrıca eklenmesini veya çıkartılmasını istedikleri maddeler olup 

olmadıkları sorulmuştur. Psikolojik danışmanların önerileri çoğunlukla anket formunun formatına 

ve anket formunun aktarıldığı çevrim içi sistemin özelliklerine dair olduğu görülmüştür. Ayrıca, 

psikolojik danışmanların acil afet durumlarında eğitim geçmişlerine ilişkin bilgi sorusu demografik 

bilgiler kısmına eklenmiştir.  

Bu süreç sonucunda iki bölümden oluşan bir anket formu elde edilmiştir. Birinci bölüm psikolojik 

danışmanların ihtiyaç duydukları alan bilgi ve becerilerini sorgulamaktadır. İkinci bölüm ise yine 

psikolojik danışmanların çevrim içi sistemin ne tür özelliklere sahip olması gerektiğine dair 

düşüncelerini anlamaya yönelik maddelerden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların demografik 

özellikleri kişisel bilgi formuyla istenmiştir.  

Anket, 84 maddeden oluşmakta olup ilk kısım olan demografik bilgiler bölümünde 15 soru 

bulunmaktadır. Bu 15 soru, psikolojik danışmanların eğitim durumlarını, mesleki deneyimlerini, 

daha önceden acil afet eğitimi alıp almadıklarını ve acil afet durumlarında ne tür eğitim sistemlerini 

tercih edeceklerini belirlemeye yöneliktir. Demografik bilgi soruları haricinde, eğitimin içeriğini 

belirlemeye yönelik 36 adet 5’li Likert tipi madde bulunmaktadır. Maddeler (1) Hiç, (5) Çok fazla 

biçiminde derecelendirilmiştir. Ankette, maddenin alabileceği en yüksek ortalama puan 5.0 ve en 

düşük ortalama puan 1.0’dır. Örnek olarak, eğer sistem ihtiyaçları için konular ile ilgili vaka 

incelemelerinin bulunması maddesi ortalama 4.5 civarındaysa, bu durum psikolojik danışmanların 

çevrim içi eğitim sırasında vaka incelemelerinin bulunma öneminin yüksek olduğunu gösterir.  

3.3.2.2 Engelli Grupların İhtiyaç Analizi Protokol Formunun Oluşturulma Süreci 

Birinci aşamada gerçekleştirilen alan yazın ve doküman analizi sonuçlarına dayalı olarak engelli 

bireylerin deneyim ve ihtiyaçlarını anlamaya yönelik ihtiyaç analizi yapılması amaçlanmıştır. 

Engelli bireylerle görüşmeler yapılarak bireysel ve ortak afet deneyimleri ve engelli olmanın 
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afetlerde ne tür etmenleri etkilediği ve sistem ile ilgili tercihleri hakkında bilgi edinilmesi için verilen 

yarı yapılandırılmış bireysel görüşme protokolü kullanılmıştır.  

Görüşme soruları proje ekibi tarafından hazırlandıktan sonra psikolojik danışman ve özel eğitim 

alanlarında uzman kişilerden görüş alınmıştır. Daha sonrasında elde edilen geri bildirimler 

çerçevesinde sorular yeniden şekillendirilmiştir. Görüşme soruları öncesinde kişilere yaş, cinsiyet, 

engel türü gibi demografik bilgilerinin ve afet ve kriz bağlamında hangi tür olaylar yaşadıklarının 

sorulduğu demografik bilgi formu uygulanmıştır. Demografik Bilgi Formunda, kişilerin afet olayı 

esnasında engelleri bulunup bulunmadığı kontrol etmek amacıyla katılımcılara engellerinin ne 

şekilde oluştuğu sorulmuştur. Veri toplamaya başlamadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Etik kurulundan onay alındıktan sonra 

katılımcılara kartopu örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasının ardından görüşme 

esnasında kayıt altına alına görüşmelerin deşifresi yapılmıştır.  

Bu çalışmada olgu bilimsel (fenomonolojik) yaklaşım kullanılmıştır. Olgu bilimsel (fenomonolojik) 

desen ‘birden fazla bireyin bir kavram ya da fenomen ile ilgili, yaşanmış tecrübelerin 

anlamlandırılmasını betimleyen desen’ olarak bilinmektedir. Veriler içerik analizi kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

3.3.3 Psikolojik danışmalarla ön araştırma; psikolojik danışmanların konuya ilişkin 
hâlihazırdaki bilgi, tutum ve beceri durumlarının belirlemesi 

Bu aşamada ise yukarıda tanımlanan anket formuyla gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından 

241 (179 kadın ve 62 erkek) gönüllü psikolojik danışmana ulaşılmıştır. Anket çalışmasına katılan 

psikolojik danışmanlar farklı yaş ve deneyim yıllarına sahiptir. Ayrıca, katılımcılar ilköğretimden 

üniversiteye uzanan farklı eğitim kademelerinden, özel ve devlet okullarından, Rehberlik ve 

Araştırma Merkezlerinde e farklı özel kurumlarda çalışan psikolojik danışmanlardan oluşmaktadır.  

3.3.3.1 İçeriğe ilişkin ihtiyaçlar 

Katılımcılara bir eğitim düzenlenmesi durumunda içeriğinin hangi konulardan oluşması 

gerektiğine dair 36 tane 5’li Likert tipi soru bulanan anket formu uygulanmıştır. Katılımcılar içeriğe 

ilişkin sunulan 36 içerik maddesinin tamamına “fazla” ya da “çok fazla” ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir. Maddelerin ortalama değerleri 3.98 ve 4.59 arasında değişirken, standart sapma 

değerlerinin 0.75 ve 1.0 arasında olduğu görülmektedir.  



 

30 

 

Alan çalışanlarının %85’i daha önce hiç acil müdahale çalışmasına katılmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Katılanların son 5 yıl içinde müdahale ettikleri durumların başında öğrenciden 

öğrenciye fiziksel saldırı, ailede şiddet (cinsel, fiziksel vb.), siber ortamda zorbalık ve taciz, ani 

ölüm gelmektedir. İçeriğe ilişkin sunulan içerik maddelerine fazla ya da çok fazla ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir. 

3.3.3.2 Sisteme İlişkin İhtiyaçlar 

Ankete katılanlara geliştirilecek sisteme ne şekilde ulaşmak istediklerini belirlemek amacıyla 

“Çevrim içi eğitim sistemi tasarlanması durumunda sisteme hangi elektronik cihaz(lar)la ulaşmayı 

tercih edersiniz?” sorusu sorulmuştur. Ankete katılanların  % 51.9’u sisteme dizüstü 

bilgisayarlarını kullanarak erişmek istediklerini belirtmişlerdir. İkinci en yüksek tercih oranı akıllı 

telefon (%43.6), üçüncü tablet (%26.6) ve sonuncu olarak da masaüstü bilgisayar kullanarak 

(%23.2) tercih ettikleri belirlenmiştir. Danışmanların sisteme, mekândan bağımsız cihazlarla tercih 

etme oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.  

Sistemde bulunması gereken çoklu ortam öğelerinin neler olabileceği, sistemin ne tür öğrenmeyi 

destekleyici öğeler taşıyabileceği, sistemin öğretim tasarımında nelere dikkat edilmesi 

gerektiğiyle ilgili muhtemel ihtiyaçları belirlemek amacıyla alan uzmanları tarafından 30 soruluk 

5’li Likert tipi soru sorulmuştur. Danışmanların yaklaşık olarak yarısı önerilen sistem öğelerinin 

sistemde bulunmasını tercih ettikleri görülmektedir. Alan uzmanları tarafından öngörülen sistem 

özelliklerine (çoklu ortam öğelerinin kullanılması, kişileştirme, etkileşimi arttırıcı öğelerin 

bulunması vb.) fazla / çok fazla ihtiyaç duyulabileceğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak katılanların 

%99’u psikososyal müdahaleler konusunda psikolojik danışmanlara yönelik eğitim verilmesine 

ihtiyaç oluğunu ifade etmişlerdir. 

3.3.4 Engelli gruplarla ön araştırma; engelli grupları temsil eden bireylerden oluşan odak 
grupları yoluyla engelli bireylerin afet deneyimlerinin incelenmesi. 

Engeli olan bireylerin deneyim ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere yaklaşık 11 katılımcıyla yüz yüze 

bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya yedi görme engelli ve dört bedensel engelli 

birey katılmıştır. Araştırma bulguları, sosyal desteğin her iki engel türü için de önemli bir faktör 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Yapılan görüşmeler sonucunda öne çıkan en temel bulgu, engelli bireylerin afete hazırlık 

aşamasına dâhil edilmesi ihtiyacıdır. Katılımcıların çoğunluğu, afet anında ne yapılması 
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gerektiğiyle ilgili engellilere yönelik afet eğitimi verilmesine ihtiyaç duymaktadır. Katılımcılar; 

engelli bireylere müdahalede bulunan ekibin, engelli bireylerin engel türlerine özgü ihtiyaçlarının 

neler olabileceği hakkında bilgi sahibi olan ve engellilik konusunda bilinçli, bu konuda 

uzmanlaşmış ayrı bir ekip olması gerektiğini düşünmektedir. Örneğin; görme engelli bireyler, afet 

anında onlara müdahalede bulunulmadan önce yapılacak müdahalenin veya yönlendirmenin tarif 

edilmesini istemektedir. Müdahalede bulunan ekibin önceden bu bilgiye sahip olması daha etkili 

psikososyal destek sağlanmasına yardımcı olabilir.  

Çalışmanın diğer bir bulgusu da görme engelinin afet bağlamında hem kolaylaştırıcı hem 

zorlaştırıcı rolünün olmasıdır. Görme engeli, olay anındaki tehlikeyi fark edememe bakımından 

olayın üstesinden gelmeyi zorlaştırmaktadır. Öte yandan olayın vahşetini görmeme nedeniyle 

görme engeli, olayla başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır.  Bedensel engelli bireyler ise bedensel 

engelin durumu kolaylaştıran bir yönünden bahsetmemişler, ancak bedensel engelin olay anında 

tek başına dışarı çıkmayı zorlaştırdığını ifade etmişlerdir. Sosyal destek her iki engel grubu için 

de başa çıkmayı kolaylaştıran bir etkendir.   

Engelli bireyler için hazırlanan psikososyal destek müdahalelerinde bu çalışmada belirtilen 

ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması engelli bireylere daha etkili psikososyal destek 

sağlamak açısından önem taşımaktadır. Her engel türünün afet bağlamında kendine özgü 

ihtiyaçları bulunabileceği akılda tutulmalıdır. 

3.3.5 İçeriğin belirlenmesi, hedef öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve içeriğin 
oluşturulması 

 Bu aşamada ihtiyaç analizi bulgularına dayalı olarak eğitim içeriğinin hangi konulardan oluşması 

gerektiğine dair bir taslak içerik oluşturulmuştur. Bu taslak içeriği yansıtacak bölümlerin (ve bu 

bölümlere dahil edilecek etkinlik, uzman video, örnek vaka, animasyon v.b.) belirlenmesine 

başlanmıştır. Yeniden alan yazının gözden geçirilmesi ve örnek uygulamaların incelenmesi 

sonucu çevrimiçi eğitimin 11 modülden oluşmasına karar verilmiştir. Bu modüllerden dördü 

(Modül 1, 2, 3, 6) daha çok kuramsal alt yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Afet sonrası doğrudan 

müdahaleler ise geri kalan modüllerde tanıtılmıştır. Modül 4 Psikolojik İlk Yardımın anlatıldığı 

modüldür ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği müdahale yöntemidir. Modül 5 ise genel 

psikososyal müdahalenin anlatıldığı modüldür. Risk grublarından olan ve okul psikolojik 

danışmanlarının en fazla çalıştığı grup olan çocuk ve ergenler için birisi onların afet deneyimlerini 

ve etkilenmelerini tanıtan diğersi ise onlarla nasıl çalışılabileceğini anlatan iki kapsamlı modül 
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oluşturulmuştur. Her iki modülde de çocuk ve ergenlerin gelişimsel özelliklerine vurgu yapılmıştır. 

Okul ve travma modülü ise özellkle afetler gibi travmatik yaşantıların öğrenme ortamlarını nasıl 

etkilediğini vurgulamak amacıyla hem okul psikolojik danışmanları hem de öğretmenler 

düşünülerek özel olarak hazırlanmıştır. Bu modülde travmatik yaşantıları olan çocukların okul ve 

sınıf ortamında neye ihtiyaç duydukları anlatılmıştır. Öğretmenlerin bu öğrencileri sınıflarında 

nasıl farkedebileceklerine dair ipuçları verilmiş ve sınıf ortamlarının onların ihtiyacına göre nasıl 

düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Okulların nasıl travmaya duyarlı hale getirilebileceği 

anlatılmıştır. Engelli olan bireylerlerle gerçekleştirilen ihtiyaç analizine dayalı olarak da özellikle 

engeli olan bireylerin afetlerden nasıl etkilenebileceği ve psikososyal müdahalelerde bu grublar 

için ne gibi hassasiyetlerin gösterilmesi gerektiği üzerinde durulmultur. Çocuk, ergen, engelli olan 

bireylerin yanısıra yine risk grubunda olan yardım edenlerin afet deneyimlerinin anlatıldığı, ve 

özbakımın önemine vurgu yapılan bir modül daha hazırlanmıştır. Böylece, önemli genel 

psiksossyal müdahalelerin yanısıra, okul psikolojik danışmanları açısından en önemli risk 

grublarıyla nasıl çalışılabileceğine dair ayrı modüller oluşturulmuştur. Oluşturulan 11 modül 

aşağıdaki gibidir. Bu modüllerin içeriği ve kazandırmayı amaçladığı kazanımlar ise EK 3 te de 

sunulmuştur. 

 Modül 1: Temel Kavramlar 

 Modül 2: Travmatik Stres Tepkileri 

 Modül 3: Afet Sonrası Çocuk ve Ergenler 

 Modül 4: Afet Etiği 

 Modül 5: Psikolojik İlk Yardım 

 Modül 6: Afetler Sonrası Psikososyal Destek 

 Modül 7: Afet Sonrası Çocuk ve Ergenlerle Çalışma 

 Modül 8: Engeli Olan Bireyler ve Afet  

 Modül 9: Okul ve Travma 

 Modül 10: Travmatik Olaylar Sonrası Yas 

 Modül 11: Yardım Edene Yardım 

 

3.3.6 Sistemin temel özelliklerinin belirlenmesi 

 Yapılan ihtiyaç analizi ve alan yazın temel alınarak proje ekibi tarafından öncelikle sistemde 

bulunması gereken özelliklerin listesi yapılmış, daha sonra oluşturulan özellikler listesi tekrar 
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tekrar incelenerek birbirine benzeyenler yalınlaştırılmış, tekrarlar giderilmiş ve sistem özelikleri ile 

ilgili yalın bir liste oluşturulmuştur. Bu özellikler:  

1. Yönetici ara yüzü: Sistem yöneticisi bu ara yüzü kullanarak kullanıcı, içerik, tartışma 

vb. toplam 19 etkinliği gerçekleştirebilir. 

2. Sistemde gezinme ve site haritası: Sistemin menü yapısının derinliğinin en fazla üç 

düzey olması ve site haritasını kullanarak kullanıcının sistem içinde istediği yere 

gidebilmesi hedeflenmiştir.  

3. Kişisel bilgiler: Bu bölümün özellikle sistemin kullanıcılarla ilgili gerek bireysel gerekse 

sistemde ne yaptıkları ile ilgili farklı bilgiyi tutması hedeflenmiştir.  

4. Konular: Konuların hangi yapıda yer alacağı belirtilmiş ve sistemin metin anlatımların 

yer alacağı bölümüdür.  

5. Değerlendirme soruları: Her bir konu ile ilişkilendirilerek sistemde yer alması gereken 

değerlendirme soruları ile ilişkilidir.  

6. Değerlendirme soruları doğru cevapları: Değerlendirme sorularının doğru cevapları 

yine aynı yapı ile bu bölümde tutulması planlanmıştır.  

7. Grafik: İçerik içinde yer alacak grafikleri belirtmektedir. 

8. Grafik betimleme: Grafiklerin görme engelliler tarafından anlaşılabilmesi için her bir 

grafiğin betimlemelerinin yer alması hedeflenmektedir. 

9.  Animasyon: İçerik içinde yer alacak animasyonları belirtmektedir. 

10. Animasyon seslendirme: Her bir animasyon ile ilgili gerek seslendirme gerekse ses 

efektleri yer alması planlanmıştır. 

11. Animasyon metin: İşitme engelli kullanıcılar için her bir animasyonun metninin yer 

alması gereken sistem birimini belirtmektedir. 

12. Animasyon betimleme: Animasyonların görme engelliler tarafından anlaşılabilmesi 

için her bir animasyonun betimlemelerinin yer alması hedeflenmektedir. 

13. Video - uzman konuşması: Bu bileşende içerik ile ilgili uzmanların anlatımlarının yer 

alması hedeflenmiştir. 

14. Video - uzman konuşması metin: Gerek işitme engelli kullanıcılar için gerekse tercih 

eden kullanıcılar için uzman görüşü video içeriği metin haline getirilmesi planlanmıştır. 

15. Video - örnek olay: İçerik ile ilgili örnek olayların sistemde yer alması hedeflenmiştir. 

16. Video - örnek olay seslendirme: ilgili örnek olayların seslendirmesinin yer alacağı 

sistem bölümüdür. 
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17. Video - örnek olay metin: İşitme engelliler ve tercih eden kullanıcıların kullanımı için 

tasarlanmıştır. 

18. Video - örnek olay betimleme: Görme engellilerin ilgili içeriği anlamaları amacıyla 

planlanmıştır. 

19. Senaryo metin: İçerikle ilgili çeşitli senaryoların sunulması planlanmıştır.  

20. Kullanıcının aldığı notlar: Kullanıcının çalıştığı sayfalarla ilgili not alabilmesi ve 

sisteme girdiğinde aldığı tüm notlara ulaşabilmesi hedeflenmiştir.  

21. Sözlük ve terimler: Sistemde kullanıcıların kısa açıklama vb. ne ulaşabilecekleri 

bileşendir. 

22. Duyuru: Yapılan duyuruların hem tutulacağı hem de görüleceği yapıdır. 

23. Sıkça sorulan sorular: Kullanıcıların sorularına daha hızlı cevap alabilmelerini 

sağlamak amacıyla sıklıkla sorulan sorular bölümünün yer alması planlanmıştır. 

24. Sıkça sorulan soruların cevapları: her bir soru ile ilgili doğru cevapların yer alacağı 

bölümdür. 

25. Diğer bilgiler: Bu bölüm programa kayıtlı ve bitiren sayıları vb. bilgilerin yer aldığı 

sistem bileşeni. 

3.3.7 Sistem Tasarımı 

Görüldüğü gibi sistemde belirlenen diğer bilgiler altında yer alanlarla birlikte çok sayıda sistem 

bilgisi mevcuttur. Bu özelliklerin sorunsuz çalışabilmesi için sistemin arka planında yer alan veri 

tabanının etkin bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla yukarıda belirtilen özellikler 

doğrultusunda proje ekibi tarafından bir veri tabanı modeli oluşturulmuş, oluşturulan veri tabanı 

modeli üzerinde proje ekibi toplanarak tartışmışlardır. Tartışma sonucunda veri tabanında bazı 

özellikler değiştirilmiş, çıkarılmış ve eklenmiştir. Genel olarak veri tabanı, kişisel kullanıcı 

bilgileri, kullanıcının aldığı konular, kullanıcı tercihleri, sistemde gezinme tarihçesi, farklı 

kullanıcı rolleri, anketler ve son olarak çeşitli eğitim içeriklerini (grafik, animasyon, video vb.) 

kapsayan tablolar ile bunların birbirleriyle olan ilişkilendirilmelerinden oluşmaktadır. Buna göre, 

tasarlanan veri tabanı toplamda 41 tablodan oluşmaktadır. Bunların 33 tanesi belirlenen sistem 

özelliklerini ve bu özellikleri belirlenen şekilde sistem içerisinde çalışır hale getirilmesi için 

gerekli özellikleri barındıran esas tablolar oluşturmaktadır. Geriye kalan sekiz tablo ise esas 

tabloların doğru ilişkilendirilmesi için gerekli tablolardan oluşmaktadır.  

Veri tabanı tasarlanırken, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları ve alan yazın taraması yanında 

piyasada sıkça kullanılan Moodle Öğrenme İşletim Sistemi’nin sistem özellikleri ve veri tabanı 
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şeması1 da incelenmiş, geliştirilecek olan sistem için uygun olan bazı tablolar (örneğin, kullanıcı 

rolleri ile ilgili olan) ihtiyaç ve işlevsellik gereksinimlerine göre uyarlanmıştır.  

3.3.8 Öğretim tasarımının yapılması 

Öğretim tasarımının gerçekleştirilmesi için öncelikle gerekli ön analizler tamamlanmış ve 

tasarım süreci başlatılmıştır. Öğretim tasarımı ilgili alan yazın taraması ve doküman analizi; 

psikolojik danışmanların eğitimin içeriği ve çevrim içi sisteme yönelik ihtiyaçlarını belirleme; 

engelli bireylerin ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ile öğretim tasarımı sürecinin analiz 

aşamalarının bulgularına dayalı olarak eğitimin içeriği, öğrenme çıktıları, çevrim içi sistemin 

eğitsel ve teknik özellikleri belirlenmiştir.  

Analiz süreci çıktıları temel alınarak tasarım aşaması ile ilgili olarak bu dönemde sistemde yer 

alacak eğitsel ve teknik bileşenler belirlenmiş ve sistemin arayüz tasarımının kâğıt üzerindeki 

şablonu oluşturulmuştur. Engelli ve engelsiz bireyler için öğretim stratejilerinin ve senaryoların 

belirlenmesi ve tasarlanması, değerlendirme araçlarının tasarlanması, içeriklerin öğrenene 

nasıl sunulacağının tasarlanması (metin, ses, şekil, animasyon, video, vb.), bu tasarımların 

kağıt prototip üzerine aktarılması ve değerlendirilmesi (alan uzmanı, hedef kitle), değerlendirme 

sonuçlarının raporlaştırılması ve öğretim tasarımında gerekli düzeltme önerilerinin 

oluşturulmasını kapsamaktadır.   

3.3.9 Sistemin tasarımı 

Sistem tasarımı çalışması, çevrim içi eğitim sisteminin engelli (görme/işitsel) ve engelsiz 

bireyler için arayüz tasarımını, bu tasarımların kağıt üzerinde değerlendirilmesi (alan uzmanı, 

öğretim teknologu, hedef kitle), değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılması ve tasarımda 

gerekli düzenlemelerin yapılması alt çalışmalarını içermektedir. Bu çalışma altında, 15/10/2016 

ile 15/04/2017 tarihleri arasında Balsamiq Mockups telkafes (wireframing) aracı kullanılarak 

yapılan arayüz tasarımlarını, bu tasarımların kağıt üzerinde değerlendirilmesini, değerlendirme 

sonuçlarının raporlaştırılmasını ve yapılan gerekli düzenlemeleri içermektedir.  

Afetlerde psikolojik desteğe yönelik çevrim içi eğitim sistemi geliştirme sürecinde, süreç içi 

değerlendirmeler önem arz etmektedir. Bu çalışmada, arayüz tasarımı engelli ve engelsiz 

bireyler için kullanıcı dostu ekranlar sunabilmek amacıyla yapılmıştır. Kağıt prototipleme, sistem 

                                                
1 Moodle, https://docs.moodle.org/dev/Database_schema_introduction, son erişim Ekim 2016. 

https://docs.moodle.org/dev/Database_schema_introduction
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teknik alt yapısı kurulmasına eş zamanlı bir şekilde, tasarlanan arayüz değerlendirmesinin hızlı 

bir şekilde ve ekonomik olarak ilerleyebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, çalışmada 

tasarlanan arayüze yönelik kağıt prototipler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

Değerlendirme sonuçları kategorilendirilmiş ve arayüz tasarımında değişikliğe gidilmesi için 

öneriler üretilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında geliştirilecek çevrim içi sistemin arayüz özelliklerinin kullanılabilirliğiyle 

ilgili potansiyel son kullanıcılarından ve öğretim tasarımı deneyimine sahip uzman kişilerden anket 

ve görüşme yoluyla görüş ve değerlendirmeler toplanmıştır. Kağıt prototipler katılımcılara 

gösterilerek 15 adet görevi tamamlarken katılımcıların, sistemi nasıl kullandıkları, tasarımlarla ilgili 

kullanılabilir buldukları yönleri, eksik noktaları ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Anket ve 

görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların kullanılabilir buldukları ve 

geliştirilmesi gereken özellikler belirlenmiştir. 

Bulguları özetleyecek olursak; katılımcılar, açılış sayfasıyla ilgili olarak tanıtım materyallerinin 

(video, pdf, metin açıklama) bulunmasının faydalı olacağını belirtmişlerdir. Açılış sayfasındaki 

butonların konumlarının ekranın sağ tarafında ya da sol tarafında olabileceğiyle ilgili farklı görüşler 

belirtilmiştir. Sayfanın alt bölümünde yer alan butonların fark edilmediğini ifade etmişlerdir. 

Hakkımızda butonunun fark edilmesi için ekranın üst bölümüne alınmasını önermişlerdir. Açılış 

sayfasında afet durumlarıyla ilgili görsellere yer verilmesini önermişlerdir. Katılımcılar kayıt ol 

seçeneğini kolaylıkla fark etmişlerdir. Kayıt ol ekranına ilişkin olarak hatırlanması kolay şifre tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Kayıt sırasında istenen bilgilerle ilgili açıklamaların faydalı olabileceğini 

önermişlerdir. Cinsiyet seçeneğine diğer ve eğitim seçeneğine bütünleşik doktora, lise, herhangi 

bir eğitim almadım gibi seçeneklerin de eklenebileceğini ifade etmişlerdir.  

Katılımcılar, modüle kayıt olmadan önce karşılaştıkları ekranlarla ilgili olarak kullanılan artı ve ok 

sembollerinin fonksiyonlarını ayırt etmekte güçlük çekmişlerdir. Modüle kayıt olmadan önce 

karşılaştıkları amaç, kazanım ve içerik özelliklerini içeren sayfaları faydalı ve modüle kayıtta yol 

gösterici olarak bulmuşladır. Bir katılımcıdan, kazanımların dersin tanıtımı yerine dersin içine 

taşınabileceği önerisi gelmiştir. Tanıtım sayfalarındaki modüle kaydol ve öğrenmeye başla gibi 

butonların tek sayfada olabileceğini önermişlerdir. Uzman videosu, vaka, içerik ve değerlendirme 

ekranlarının yer aldığı ders materyallerinin bulunduğu ekranlarla ilgili farklı görüşler belirtilmiştir. 



 

37 

 

Katılımcılar, aynı bölüm içindeki farklı sayfalara geçişte kullanılan el işareti yerine ok işareti 

kullanılabileceğini önermişlerdir. Bölümler arası geçiş için kullanılan sekme yapısını anlaşılır 

bulmuşlardır. Video ve vaka ekranlarındaki durdur, başlat, büyüt gibi butonları kolaylıkla fark etmiş 

ve kullanılabilirlikleriyle ilgili olumsuz görüş belirtmemişlerdir. Değerlendirme ekranlarında ilk 

sayfada soru sayısına ek olarak soru türü, değerlendirme kriteri, yaklaşık süre, sınavın kaç defa 

alınabileceği gibi bilgilere yer verilmesini önermişlerdir. Soru ekranlarında radyo butonunun 

yanına a, b, c, d seçeneklerinin eklenebileceğini söylemişlerdir. Bazı katılımcılar soruları boş 

bırakabilme seçeneğinin olmasını isterken bazıları soruların tamamlanmadan 

değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Değerlendirme özeti ekranında, doğru, yanlış, puan 

ve tekrar çöz seçeneklerini olumlu karşılamışlardır. Fakat geri bildirimi nasıl alabileceklerini 

anlatan açıklamayı bazı katılımcılar fark edememişlerdir.  Katılımcılar, geri bildirim almak için 

soruların altındaki bağlantı çizgisini kolaylıkla fark edememişlerdir. Geri bildirim sayfasında her 

seçeneğin yanında açıklama olabileceğini önermişlerdir. Doğru ve yanlış soruları belirten kırmızı 

ve yeşil renklerinin renk körlüğü bulunan kullanıcılar için sorun olabileceğini belirtmişlerdir. Boş 

bırakılan soruların da farklı bir renkle belirtilmesini önermişlerdir. Testin tekrar alınması 

durumunda farklı sorularla testin tekrar alınmasının faydalı olabileceği görüşünü paylaşmışladır. 

Kayıtlı oldukları derslerin takip durumlarıyla ilgili sayfasının profil bağlantısından erişebileceğini 

kolaylıkla fark edememişlerdir. Profil bağlantısıyla erişecekleri benim sayfamda bulunan her bir 

dersle ilgili ne kadarını tamamlayıp tamamlamadıklarını yüzde olarak görmek istediklerini ve 

tamamlamadıkları bölümlerin neler olduğunu görmek istediklerini ifade etmişlerdir. Sertifika 

kaydet ve yazdır özelliklerini beğenmişlerdir. Görsel tasarımının geliştirilmesini önermişlerdir. 

Genel giriş, tanıtım ve ders materyallerinin bulunduğu sayfalara ek olarak yardım, site haritası gibi 

yardımcı sayfaların ara yüzlerini kolay ve anlaşılır bulmuşlardır. Son olarak, sistemden çıkış 

yaptıktan sonra tekrar sisteme kayıt oldukları bilgilerle giriş yapacaklarını giriş ekranıyla ilgili 

kullanıcı adı ya da e-postayla giriş yapılmasını, ikisinin de unutulması durumunda hatırlatılmasını 

önermişlerdir. Bunlara paralel olarak bir sonraki döngü için iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.  

Görüşme bulgularıyla paralel olarak anket sonuçlarına göre sistemde kullanılan sözcüklerin 

anlaşılırlığı, menü, gezinme yapıları, tutarlılık, yardım gibi özellikleri kullanıcılar ortalamanın 

üstünde (>3) üstünde değerlendirdikleri görülmektedir. Ancak, sistemi kullanıcının ihtiyacına göre 

düzenleyebilme özeliliğinin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 
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Tartışma ve sonuç kısmında sunulan önerilerin yanı sıra, kullanıcılar için sözlük, forum, vaka 

soruları ekranı ve genel kullanıma açık dokümanların bulunduğu belge kütüphanesi ekranının 

hazırlanması planlanmıştır. Sayfalarda, her bir kullanıcının, ihtiyaç halinde istediği içeriğe 

erişiminin kolaylaştırılması için sayfalara arama özelliği eklenmesi planlanmış; ilk sayfada 

kullanıcıyı eksiksiz yönlendirebilmek için sistemin amacı, neden kayıt olması gerektiği ve kayıt 

olduğunda sistemde nelere ulaşabileceği açıkça belirtilmesi; modül bilgi ekranında, modüle dair 

tüm bilgilerin (içeriği kimler tarafından hazırlandı, modül sonunda öğrenen ne elde edecek vb.) 

sunulmasına; kayıt olma alanında kullanıcılara sunulacak yardımlar açık olaması (kutu içine 

tıklandığında, ekranın sağ tarafında belirecek yardım kutuları), profilden kullanıcı bilgilerine 

ulaşılması ve bu bilgilerin güncelleştirilmesi planlanmıştırr. 

3.3.10 Çevrimiçi sistemin geliştirilmesi 

Bilindiği gibi, proje önerisinde öngörülen sistem geliştirme bütçesi projenin kabulünde TÜBİTAK 

tarafından tamamen kaldırılmıştır. Proje ekibibin öngördüğü sistemin geliştirilmesi ile ilgili 

herhangi mali kaynak olmadığı için ekip, kullanabilecekleri açık kaynak ders yönetim sistemi 

arayışına girmiştir. Öğretim materyallerinin kullanıcıya sunulacağı çevrim içi sisteme karar 

verebilmek amacıyla mevcut öğrenme yönetim sistemleri (+Edx open source, Coursera open 

source, Moodle) ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Ön değerlendirme 

sonrasında açık kaynak kodlu, ihtiyaçlara göre uyarlanabilen Moodle Öğrenme Yönetim 

Sisteminin detaylı olarak test edilmesine karar verilmiştir. Proje bilgisayarlarından birine Moodle’ın 

3.1.1 versiyonu ve gerekli ek programlar (örneğin sunucu faaliyetlerini gösterebilmek için yerel 

bilgisayarda WAMPP programı) kurulmuştur. Aynı zamanda Moodle’a uzaktan erişebilmek ve 

yedekli çalışabilmek amacıyla sunucu bir bilgisayara Moodle’ın aynı versiyonu ve yine açık 

kaynak kodlu XAMPP programı kurulmuş ve proje elemanları için uzaktan erişime açık hale 

getirilmiştir. Projenin bir önceki döneminde belirlenmiş olan veritabanı unsur-ilişki modelleri (entity 

relationship models) ile mevcut Moodle versiyonun veritabanı yapısı karşılaştırılmıştır. 

Tasarlanan veritabanı yapısına uyumu açısından özellikle kullanıcı (User), rol (Role), soru 

(Question), ders (Course), tartışma/forum (Discussion/Forum) gibi esas tablolar incelenmiştir. Her 

bir tablo ortak özellikler, eksik özellikler, Moodle’ın ekstra özellikleri olarak sınıflandırılmıştır.  

Moodle 3.1 versiyonun veri tabanı modelinde animasyon, video, duyuru, anket tabloların 

bulunmadığı belirlenmiştir. Eksik tablolardaki ve varolan tablolardaki eksik özelliklerin Moodle’a 

eklenebilmesi için kendi kodumuzu üretmeden önce Moodle sisteminin tamamiyle açık kaynaklı 
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olmasını göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek eklentiler olup olmadığının 

araştırılması zaman ve emek açısından uygun görülmüştür. Sisteme eklenebilecek eklentiler 

belirlenmiş ve test edilmiştir. Öncelikle ihtiyaç duyulabilecek eklentiler veya eklentilere 

ulaşılabilecek kaynaklar listelenmiştir: 

1. Eklenti tipleri bu adresten araştırılmıştır: https://docs.moodle.org/dev/Plugin_types 

2. Üniversiteler için eklentilere bu adresten ulaşılmıştır: 

https://docs.moodle.org/31/en/Tertiary_education#Moodle_plugins_by.2Ffor_Universiti

es 

3. Aktif sınav (Active quiz): https://moodle.org/plugins/mod_activequiz 

4. Not ekleme (Annotate): https://moodle.org/plugins/block_annotate 

5. Öğrenme planlarının izlenmesi (Monitoring of learning plans): 

https://moodle.org/plugins/report_lpmonitoring 

6. Ders kazanımları (Lesson objectives): https://moodle.org/plugins/block_objectives 

7. İçerik Sayfaları (Content Pages): https://moodle.org/plugins/mod_icontent (Progress bar 

ile birlikte) 

8. Çevrim içi ses kayıt (Online audio recording): 

https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio 

9. Tamamlama ilerlemesi (Completion progress): 

https://moodle.org/plugins/block_completion_progress 

10. Tabs Ders Biçimi (Tabs Course Format): https://moodle.org/plugins/format_fntabs 

11. Etkileşimli İçerik (Interactive Content): https://moodle.org/plugins/mod_hvp 

12: Ders Biçimi: Butonlar (Course Format: Buttons): 

https://moodle.org/plugins/format_buttons 

Bu eklentilerin ihtiyaç önceliği birinci ara raporda sunulmuş olan veritabanı şemasına göre 

belirlenmiş ve her bir modülde olması listelenen özellikleri karşılayabilirliğine göre aralarından 

eklentiler seçilmiş ve sistemde kurulup incelenmiştir. Son olarak kaynaklar incelenerek mevcut 

Moodle üzerinde  bazı eklentiler (Course Format: Buttons,  Active quiz,  Content Pages, Lesson 

https://docs.moodle.org/dev/Plugin_types
https://docs.moodle.org/31/en/Tertiary_education#Moodle_plugins_by.2Ffor_Universities
https://docs.moodle.org/31/en/Tertiary_education#Moodle_plugins_by.2Ffor_Universities
https://moodle.org/plugins/mod_activequiz
https://moodle.org/plugins/block_annotate
https://moodle.org/plugins/report_lpmonitoring
https://moodle.org/plugins/block_objectives
https://moodle.org/plugins/mod_icontent
https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio
https://moodle.org/plugins/block_completion_progress
https://moodle.org/plugins/format_fntabs
https://moodle.org/plugins/mod_hvp
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objectives, Interactive Content)  kurulmuştur. Bu eklentiler ayrı ayrı ihtiyaçları karşılasa da, hepsini 

bir bütün olarak tek sayfada sağlamak mümkün görünmemektedir. “Content Pages”e ulaşabilmek 

için bir katılımcının, önce modüle ulaşıp daha sonra ilgili modülün altındaki bağlantıya tıklaması 

gerekmektedir. Bu eklentileri kullanarak ve kullanmayarak iki modül oluşturulmuş ve içeriği 

doldurmaya çalışılmıştır. Eklentiler kullanıldığında sekmeli bir yapı ortaya çıkmış ve içerik bu 

sekmeli yapıda yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu modülde sayfalar arası tutarsızlık açığa çıkmıştır. 

Eklentiler kullanmadan oluşturulan ikinci modül ise, sistem arayüzüne uyumlu bir yapı sunmuştur. 

Fakat bu yapıda, soru hazırlama, PDF dosyalarının ekran içerisinde okunması ve etkileşimli video 

ekleme özelliklerinde problem yaşanacağı ya da bu özelliklere izin verilmemesi gerektiği üzerinde 

durulmuştur.  

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda, Moddle’ın temel özelliklerini kullanarak bir içerik oynatıcı 

ile sorunun çözümüne karar verilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Articulate Storyline 

kullanılarak tüm içeriğin geliştirilmesi ve erişim, kullanıcı kayıtlarının tutulması vb. işlevler için de 

Moodle Ders Yönetim sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir.  

Verilen bu karar doğrultusunda gerekli geliştirme çalışmaları devam etmiş ve ders modülleri 

üretilmeye başlanmıştır.  

3.3.11 Çevrimiçi eğitimin tüm kullanıcılara açılması, değerlendirilme ve menuniyet 
anketlerinin uygulanması, bulguların raporlaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması 

Çalışmanın bu kısmında projenin analiz ve tasarım aşamalarını takiben geliştirme aşamasında 

yapılan kullanıcı merkezli tekrarlı tasarım ve tasarım sonrası sistemin ve içeriğin değerlendirilmesi 

süreci raporlanmaktadır.  

Geliştirme sürecinde yapılması planlanan zenginleştirilmiş içerikten ilk örneklerin geliştirilmesi; 

değerlendirme araçlarından ilk örneklerin geliştirilmesi; sistemin ara yüzünün geliştirilmesi; 

sistemin veri tabanının geliştirilmesi ve geliştirilen içeriklerin uyarlanan ve geliştirilen sistemlere 

aktarılması ve test edilmesi süreçleri kullanıcı merkezli tekrarlı tasarım araştırması çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

3.3.12 Zenginleştirilmiş İçerikten İlk Örneklerin Geliştirilmesi 

Öğretim ve sistem tasarımlarını takiben ikinci ara rapor takvimine kadar içeriğin ve çevrim içi 

sistemin geliştirilmesine dair kağıt prototipleme çalışması ile birlikte ön hazırlık süreci 

tamamlanmıştır. Yapılan çalışma ve ön hazırlık sürecinin tamamlanması ile birlikte çevrim içi 

sistemin kapsamlı modüllerinden birisi olan Psikolojik İlk Yardım modülü geliştirilmiş ve hedef 
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kitle ile pilot çalışmaları yapılmıştır. Hedef kitle ile yapılan pilot çalışma öncesinde ürün iki 

döngüde alan uzmanı ve öğretim tasarımcısı değerlendirmesine tabi tutulmuştur. 

Geliştirilen içeriğin üst veri (SCORM) standartlarına göre gruplandırılması ve paketlenmesi için 

Articulate Storyline yazılımı kullanılmıştır. Böylece yazılıma entegre çalışmakta olan içerik 

oynatıcıdan yararlanılmış ve Moodle platformu üzerinde kullanıcıya kullanım esnekliği verme 

olanağı elde edilmiştir.  

Bu bölümde, ilk örneklerin geliştirilmesini takiben iki döngü halinde yapılan keşifsel ve alan 

uzmanı değerlendirmesi ve göz hareketi izleme laboratuvarında kullanıcının göz hareketini izleme 

ile kullanıcı memnuniyeti anketini içeren çalışma bulguları ve sonuçları raporlanmıştır.   

Aşama 1: Alan Uzmanı ve Öğretim Tasarımcısı Değerlendirmesi (Keşifsel Değerlendirme) 

 

Birinci Döngü:  İlk örnekleri geliştirilen Psikolojik İlk Yardım (PİY) modülü, iki alan uzmanı ve 

bir öğretim tasarımcısı ile ön değerlendirmeden geçirilmiştir. Ön değerlendirme; içerik ağacı, 

içerik oynatıcı tasarımı ve içerik tasarımı ile birlikte üç ana konu altında yapılmıştır. Bunlara ek 

olarak, alan uzmanları, psikolojik ilk yardım konu alanının daha anlaşılır sunulması için bölümler 

arasına geçişler eklemiş ve ekranda beliren anahtar sözcüklerin seçimine dair geribildirimler 

vermişlerdir. 

İçerik ağacı, Articulate Storyline yazılımı ile hazırlanmış olan PİY modülünün, yazılım aracılığı ile 

sunulan içerik oynatıcı, sol yanında bulunmakta ve modülün konu başlıklarına kullanıcı buradan 

ulaşılabilmektedir. İçerik ağacının geliştirilmesi sırasında; modül konu başlıklarının 

organizasyonu, içeriği yansıtma derecesi ve yazı tipi/boyutu değerlendirilmiştir. Konu başlıklarının 

organizasyonu yapılırken, “Ana konu -> Birinci konu -> İkincil Konu -> ...” hiyerarşisine dikkat 

edilmesi ve bu hiyerarşinin anlaşılabilirliği için girintilerin eklenmesi önerilmiştir. İçerik ağacında 

yer almakta olan konu başlıklarının Psikolojik İlk Yardım modülünü anlamlı parçalara bölebilmek 

amacıyla “Giriş”, “PİY Temelleri”, “PİY Hizmeti Sunma”, “Özbakım ve Yardım Edene Yardım” 

olarak değiştirilmesi önerilmiştir. 

İçerik oynatıcı, yazılımın sunduğu imkânlar dahilinde düzenlenebilmektedir. Tasarıma yönelik 

öneriler; kaynaklar, sözlük ve metin anlatıma dair eklentilerin içerik oynatıcı içerisinde yer almasını 

içermektedir. Değerlendirme oturumunda, metin anlatımın yer almasının; işitme engeli bulunan 
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kullanıcıların seslendirilen metnin takibini kolaylaştıracağı ve bu nedenle, metin anlatım alanının, 

ekrandaki her bir öğeyi barındıracak biçimde bulunması gerektiği vurgulanmıştır.  

İçerik tasarımı ön değerlendirmesi; ekran görünümü, tablo standartları ve metin sunumlarını 

kapsamaktadır. Ekran görünümü; butonların yeri ve işlevleri, ana ve alt konu başlıklarının 

konumları ve yazı boyutları ve ilerleme göstergecinin ayrıntılarını içermektedir. Ekranın sağ ve 

solunda bulunan ileri veri geri butonları arasındaki mesafenin fazla olması, kullanıcıya kullanım 

kolaylığı sağlamayacağından, yakın yerlerde konumlandırılması veya aralarına bir ilerleme 

göstergecinin konulması önerilmiştir. İlerleme göstergecinin ise, sekmeli yapıda olması ve ekran 

içi geçişlerle birlikte ilerleme yüzdesini göstermesi önerilmiştir. Bunun yanı sıra, animasyonlar ve 

etkinliklerin; her ekrandan erişimini sağlayacak butonların ekrana yerleştirilmesi önerilmiştir. 

Ayrıca, içerik tutarlılığını sağlayabilmek amacıyla, tabloların standart bir görünüme 

kavuşturulması önerilmiştir. Son olarak, ders içi metin sunumlarının, anlamlı parçalara bölünmesi 

ve seslendirmeyle eş zamanlı bir biçimde anahtar sözcüklerin ekranda görüntülenmesi 

önerilmiştir. 

Bu değerlendirme oturumunda, belirtilen değerlendirme sonuçlarına ek olarak şu noktalara 

değinilmiştir:  

 Ders içi konu geçişleri için iki alternatif aynı anda sunulmalıdır. Bu alternatifler, zamana 

uyarlı konu geçişlerini ve kullanıcı kontrolünde ileri/geri butonlarıyla ilerlenebilmesini 

sağlamayı içermektedir. 

 Sol menüde bulunan konu başlıklarının, bölüm, etkinlik veya video olarak 

tanımlanmalıdır. 

 Yardım menüsünün, yardım menüsü yanına eklenemediği durumda, tüm eğitim 

yazılımını tanıtarak kullanıcıları yönlendirecek bir yardım videosu hazırlanmalıdır. 

 Her bir geçiş, olası geçiş tanımlanmamasına karşı denenmelidir. 

 Konu uzmanı videosu (varsa) için butona basıldıktan sonra bir pop-up ekranla videoya 

erişilebilmelidir. 

 Metin içerisinde konu için önem arz eden anahtar sözcükler vurgulanmalıdır. 

 Her bir konu için kaynaklara dosya biçiminde eklemek amacıyla, “İlke, Tanım, Anahtar 

sözcük, Tablo” derlemesi yapılmalıdır.  
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İkinci Döngü. Psikolojik İlk Yardım (PİY) modülü, ilk ön değerlendirme süreci sonrasında öneriler 

eşliğinde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi için, tekrar alan uzmanları ve öğretim 

tasarımcısı değerlendirilmesinden geçirilmiştir. Hedef kitle ile yapılan kullanıcı testleri 

öncesinde, tekrarlanan uzman değerlendirmesi iki içerik uzmanı ve iki öğretim tasarımı uzmanı 

eşliğinde; içerik ağacı, içerik oynatıcı tasarımı, içerik tasarımı ve içerik kapsamı olarak dört ana 

konu altında yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sürecinde yukarıda belirtilen Bilişsel Yük Kuramı 

da temel alınmıştır.  

Ekranın sol tarafında bulunan içerik ağacı, ilk değerlendirme önerilerinde verilmiş olan “Ana konu 

> Birincil konu > İkincil konu > … “ hiyerarşisine göre düzenlenmiştir (bkz. Şekil 1). Bu hiyerarşiyle 

birlikte, ikinci değerlendirmede, konu ve alt konular için numaralandırma yapılması, alt konularda 

girintilerin eklenmesi ile birlikte konu akışının anlaşılır olduğu belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 2. İçerik ağacı 
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İçerik oynatıcı tasarımı için önerilen “metin anlatım sekmesinin eklenmesi”, “konu akışının takip 

edilebilmesi” ve “renk şemasının oluşturulması”na yönelik değişiklikler sonucunda, metin anlatım 

sekmesi eklenerek seslendirme metinleri bu alana eklenmiş, içerik ağacında belirtilen konu 

bağlantıları, konular geçildikçe açık renge dönüşmektedir ve oynatıcı renkleri karşıtlığı 

sağlayacak ölçüde düzenlenmiştir. Uzmanlar, renklerin, karşıtlığı sağlayamadığını, açık bir zemin 

üzerine daha koyu renklerin tercih edilmesini önermiştir. Bunlara ek olarak, içerik oynatıcı 

tasarımına, ses düzeyi ayarlama butonu, konu içi arama yapma özelliği, kaynaklar menüsü ve 

ileri/geri butonları eklenerek kullanıcıya kullanım kolaylığının sağlanması ve ekran geçişlerinin 

seslendirme ile eş zamanlı olarak sağlanabilmesi uygun görülmüştür.  

İçerik tasarımı ile ilgili değerlendirme; ekran görünümü, tablo standartları ve metin sunumlarını 

kapsamaktadır. İlk değerlendirmeden elde edilen önerilere göre, ekran görünümü kapsamında 

bulunan butonların yeri ve işlevleri, ana ve alt konu başlıklarının konumları ve yazı boyutları ve 

ilerleme göstergeci ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır (bkz. Şekil 2 ve Şekil 3). Bu düzenlemeler 

sonrasında, butonların, sunum ekranı içerisinde gizli konumda durabileceği ve kullanıcının 

tercihine göre açılabileceği önerilmiştir. Bunun nedeni olarak, kullanıcının sözlük ya da metin 

anlatım sekmesine geçerek eğitimi takip ettiği durumda sunu içerisinden geçişleri sağlamak 

isteyebileceği not edilmiştir. Buna ek olarak, “Tablo” ve “Sorular”la ilgili butonların, tablonun ve 

sorulacak soruların ne olduğunu ifade edecek biçimde belirtilmesi önerilmiştir. Böylece, işitsel 

engelli kullanıcıların da metin anlatımı takip ederken, eğitim içi geçişleri tercihe göre 

yapabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, sunu üzerinde düzenlenen ilerleme çubuğunun ekranda 

kullanım alanını genişletmek için kaldırılabileceği ve “sayfa / toplam sayfa” oranlarının 

belirtilebileceği önerilmiştir. 



 

45 

 

 

Şekil 3. İçerik tasarımı (Alternatif ekran 1) 

İçerik tasarımı kapsamında, konu başlıkları yazılırken, alt konu başlığının üst konu başlığına bağlı 

olduğunun kolay anlaşılabilmesi için madde ve alt konu başlıklarında sadece ilk harflerin büyük 

yazılması ve devamındaki kelimelerin küçük harfle başlaması önerilmiştir. Buna ek olarak, sunu 

üzerinde yer alan üst ve alt konu başlıklarının yanında konumlanan görsel için, her bir derste 

kullanılmak üzere bir logo tasarlanması önerilmiştir.  
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Şekil 4. İçerik tasarımı (Alternatif ekran 2) 

Oluşturulan tablolar incelendiğinde (bkz. Şekil 4), tabloların tasarımının anlaşılabilir olması için 

hücreli bir yapı kullanılabileceği ve tablolarda sunulan her bir bilgi grubuna bir renk kodu 

atanabileceği önerilmiştir. Belirlenen tablo biçiminin, oluşturulan diğer tablolarda da tutarlığı 

sağlaması amacıyla kullanılabileceği önerilmiştir. Buna ek olarak, ikinci değerlendirme öncesi 

oluşturulan tablolar, sunu üzerinde açılmakta ve bir kapatma butonunu kullanıcıya sunmaktadır. 

Uzmanlar tarafından, tablolaştırılmış içeriğin sununun üzerinde ayrı bir pencerede çıkması 

önerilmiştir. 



 

47 

 

 

Şekil 5. Örnek tablo ekranı 

İçerik tasarımında son olarak, kaynaklar menüsünün altına üç adet ifadenin eklenebileceği ve 

bunların tablolar, broşürler ve bölüm özeti olarak gruplandırılabileceği önerilmiştir. Her bir 

doküman başında, dokümanın hangi tür yazılı materyale ait olduğunu belirtilmek için bu ifadelerin 

başa yazılması ve kullanıcıları yönlendirmesi önerilmiştir. Böylece, kullanıcıların, ders içerisinde 

karşılaştıkları tabloları kişisel bilgisayarlarına kaydedebilecek ve diğer yazılı materyalleri 

dağıtabilecekleri belirtilmiştir. 

İçerik kapsamı için ise, PİY dersi için bulunan görsellerin kültüre uygunlukları incelenmiş ve 

konulara eklenebilecek önemli maddeler önerilmiştir. İncelenen görsellerin travmatik olmamasına 

dikkat edilmesi ve farklı ülkelerin bayrakları ve ayırt edici iş kıyafetlerinin bir program aracılığıyla 

düzenlenerek kullanılabileceği önerilmiştir. Son olarak, ciddi stres tepkileri yaşayan bireyleri 

yönlendirme konusunun, dersin başında ve sonunda vurgulanmasının, PİY’in kimler için 

olmadığının ön plana çıkarılması açısından önemli olduğu belirtilmiştir. 
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3.3.13 Uzman Değerlendirmeleri Sonrasında Yenilenen Tasarım 

Aşama1: Göz izleme Göz hareketlerini takip laboratuvarında yapılacak değerlendirme çalışması 

öncesinde, uzman değerlendirmeleri dikkate alınarak yazılım güncellenmiştir. Güncellemeler şu 

noktaları kapsamaktadır: 

 İçerik oynatıcı tasarım renklerinin karşıtlığı sağlayabilmektedir. 

 Vaka ve tablo butonları, ekranın aynı yerinde bulunmaktadır. 

 Logo alanı, özel olarak belirtilmiştir. 

 Sözlük maddeleri düzenlenmiştir. 

Aşama 2: Göz İzleme Laboratuvarı Ortamında Yapılan Değerlendirme Çalışması:  

Psikolojik İlk Yardım modülü tasarlandıktan sonra yapılan değerlendirme çalışması, geliştirilme 

aşamasında olan çevrim içi sisteme eklenecek modül arayüzü ve içeriği ile ilgili hedef kitlenin 

görüş ve önerilerini alabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem, veri toplama 

araçları, veri analizi ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

3.3.13.1 Yenilenen Tasarımın Değerlendirilmesi: Yöntem, Araçlar ve Süreç  

İki döngü halinde uzman değerlendirmesinden geçen Psikolojik İlk Yardım modülü, göz izleme 

laboratuvarında 6 katılımcının (5 kadın, 1 erkek) gönüllü katkılarıyla değerlendirilmiştir. Süreçte 

katılımcıların ses kayıtları alınmış ve katılımcılar ilk iki dakika modülü serbestçe inceledikten 

sonra, hazırlanan görevlerin katılımcılar tarafından sesli düşünme ile yapılması istenmiştir. Her 

bir test sonlandığında, katılımcılara modül arayüzü ve içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini 

alabilmek için 47 maddelik bir anket uygulanmıştır. 

Kullanıcı deneyimi çalışmasının göz izleme laboratuvarında yapılma nedeni, katılımcının sesli 

düşünemediği dönemlerde; görevler verildikten sonra dikkatini çeken ilk yerlerin belirlenmesi ve 

hangi sırada modül bileşenlerini incelediğini tespit etmektir. Bu nedenle, katılımcıların herbir görev 

verildikten sonra izledikleri göz tarama yolları (scanpath), görev verildikten hemen sonraki bakma 

süreleri (saccade duration) ve görevi tamamlama/bileşeni bulma süreleri (completion time) 

hesaplanmıştır.  

Çalışma öncesinde herbir katılımcıya projenin amaçlarından bahsedilmiş ve gönüllü katılımcı 

formu imzalatılmıştır. Göz izleme cihazı, Tobii T120, önünde 9 noktalı kalibrasyon yapıldıktan 

sonra, her bir katılımcıya görevi yaparken mümkün oldukça sesli düşünmeleri söylenmiştir. 
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Oturum sonlandıktan sonra, katılımcılardan kullanıcı etkileşimi memnuniyeti anketini doldurmaları 

beklenmiştir. Göz izleme çalışması süreci, Şekil 5’te özetlenerek gösterilmiştir. Veri toplama 

araçları ve süreçleri aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur.  

 

Şekil 6: Göz izleme çalışması süreci 

Psikolojik İlk Yardım Modülünde Gezinme ve Arama: Son şeklini iki döngü halinde yapılan 

uzman değerlendirmeleri sonrasında alan Psikolojik İlk Yardım modülü, Articulate Storyline 3 

araclığıyla oluşturulmuştur. Modülde, içerik oynatıcı özelliği içinde “İçerik Ağacı”, sık kullanılan 

kavramlar için “Sözlük”, işitme engelli bireylerin metin takibini kolaylaştırmak amacıyla bir “Metin 

Anlatım” ve ekstra kaynaklar sunabilmek için bir “Kaynaklar” sekmesi eklenmiştir. Kullanıcılar, 

ilgili sözcüğü yazıp modül içerisinde arama yapabilmekte, ileri/geri tuşlarıyla dersi takip 

edebilmektedirler.  

Sistem Tasarımı Değerlendirme Görev Formu: Değerlendirme görevleri, her bir katılımcıya, 

modülü göz izleme cihazı önünde değerlendirmeleri sırasında sunulmuştur. Form, toplamda 8 

görev içermektedir. Bu görevler: 

1. Sistemi (hızlı bir şekilde) inceleyiniz. (Gördüklerinizi tıkladığınız bağlantıları sesli bir şekilde 

paylaşınız) 

2. Derin kaygı ifadesinin tanımını bulunuz. 

3. Diğer acil durum önlemlerini nasıl almanız gerektiğine dair bilgiyi bulunuz. (“Diğer acil durum 

önlemlerini dikkate alma” konusunu içeren sayfayı açınız.) 

4. “PİY Sonlandırma” bölümünün 24. sayfasını açınız.  
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5. “PİY Hizmeti Sunma” bölümünde PİY ilkelerini sesli düşünerek inceleyiniz. 

6. “Özbakım ve Yardım Edene Yardım” konusunun “Hazırlık” alt bölümünde yer alan “Tablo: 

Özbakım ve Yardım Edene Yardım” butonunu bulunuz. 

7. “Özbakım ve Yardım Edene Yardım” bölümünde “Dinlenme” alt bölümü sonrasında kendinizi 

sınayabileceğiniz değerlendirme sorularını açınız. 

8. “Kaynaklar”a ulaşınız. (Sisteme ek kaynak olarak yüklenen “Manuel: Psikolojik İlk Yardım – 

Dünya Sağlık Örgütü” isimli dokümanı bulunuz.) 

Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti Anketi: Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti Anketi arayüz 

hakkında genel düşünceler, sistem kullanımı öğrenme, arayüzün genel görünüşü ve arayüzün dili 

olarak dört ana kategori altında toplanmıştır.   

Psikolojik İlk Yardım modülünün, değerlendirilmesi sırasında, katılımcıların görevler esnasındaki 

göz tarama yolları (scanpaths) ve görevi tamamlama/bileşeni bulma süreleri (completion time) 

hesaplanmıştır. 

4. BULGULAR 

 

4.1 Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti 

Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti anketi sonuçları, altı katılımcı verisinin dört kategori temelinde 

dokuzluk likert tipi sorulara verdiklerin yanıtların ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Bu 

kategoriler; arayüz hakkında genel düşünceler, arayüzün genel görünüşü, sistem kullanımı 

öğrenme ve arayüzün dili olup, ilgili kategoriler ve değerleri Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyeti Anket Sonuçları 

Arayüz hakkında genel düşünceler 6.2 

Tatmin edici değil – Tatmin edici 7.16 

Berbat – Muhteşem 6.5 

Sıkıcı – Motive edici 4.83 

Zor – Kolay 5.83 

Katı – Esnek 6.66 

Arayüzün genel görünüşü 6.51 

Ekrandaki harflerin okunması (Zor-Kolay) 6.5 

Ekrandaki harflerin görüntüsü (Bulanık - Net) 7 

Yazı tipi (Okunaksız – Okunaklı) 7.33 

Sayfa bileşenlerinin düzeni çok yardımcıydı (Hiçbir zaman – Her zaman) 6.5 
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Sayfada görüntülenen bilgi miktarı (Yetersiz - Yeterli) 8 

Bilginin sayfadaki yerleşimi (Mantıksız - Mantıklı) 8 

Birbirini takip eden sayfalar, bağlantılar (Kafa karıştırıcı – Çok açık) 6.33 

Bağlantılar tıklandığında karşılaşılan sayfa (Tahmin edilebilir değil – Tahmin edilebilir) 7.83 

Birbirini takip eden sayfalarda bir önceki sayfaya dönmek (İmkansız - Kolay) 7.5 

Görevlerde istenen bilgiye ulaşmak için izlenen yol (Karmaşık - Basit) 6.83 

Resimlerin, fotoğrafların ve simgelerin kalitesi (Kötü - İyi) 4.66 

Resimler, fotoğraflar ve simgeler (Belirsiz - Belirli) 6.16 

Resim, fotoğraf veya simgelerin parlaklığı ve anlaşılabilirliği (Bulanık - Parlak) 5.5 

Kullanılan renkler (Doğal değil - Doğal) 5.16 

Varolan renklerin miktarı (Yetersiz – Yeterli) 4.33 

Arayüzün dili 7.61 

Arayüzde kullanılan dil (Anlaşılır değil - Anlaşılır) 8.66 

Bağlantıların ve simgelerin isimleri (Belirsiz - Belirli) 7.83 

Başlıklar (Tutarsız - Tutarlı) 8.16 

Ekranda beliren mesajlar (Tutarsız - Tutarlı) 7.83 

Ekranda beliren talimatların yeri (Tutarsız - Tutarlı) 6.66 

Arayüz ne yaptığına dair kullanıyı bilgilendiriyor (Hiçbir zaman – Her zaman) 6.66 

Bir işlem tahmin edilebilir bir sonuç doğuruyor (Hiçbir zaman – Her zaman) 7.83 

Sayfalara bağlanırken geçen bağlanma süresi (Çok yavaş – Yeterince hızlı) 8.33 

Hata mesajı (Yardımcı değil - Yardımcı) 6.5 

Sistem Kullanımı Öğrenme 7.85 

Sayfada gezinmeyi öğrenmek (Zor - Kolay) 7.5 

Başlangıç aşamasındaki öğrenme (Zor - Kolay) 6.66 

Sistemi kullanmayı öğrenme zamanı (Uzun - Kısa) 7.83 

Deneme – yanılma yoluyla sayfanın özelliklerini keşfetmek (Zor - Kolay) 8.66 

Sayfa özelliklerinin keşfi (Riskli - Güvenli) 8.66 

Yeni özelliklerin keşfedilmesi (Zor - Kolay) 8.5 

Yapılacak her iş için kat edilmesi gereken aşamaların sayısı (Çok fazla – Uygun sayıda) 7.33 

Bir iş bitirmek için takip edilen adımlar mantıklı bir sırada (Asla – Her zaman) 8.16 

 

Tablo 7, altı katılımcının göz izleme oturumunun hemen sonrasında cevapladıkları Kullanıcı 

Etkileşimi Memnuniyeti anketi sonuçlarını içermektedir. Bu sonuçlara göre, kullanıcıların sistem 

kullanımını öğrenmeden duydukları memnuniyet (O= 7.85); arayüz dilinden (O = 7.61), arayüz 

hakkındaki genel düşüncelerden (O = 6.2) ve arayüzün görünüşünden (O= 6.51) duydukları 

memnuniyetten fazla olarak belirtilmiştir (bkz: Grafik 2). Katılımcılar, arayüzün genel 

görünüşünün, içerikte bulunan resim, fotoğraf ve simgelerin kalitesi (O = 4.66) artırılarak 
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geliştirilebileceğini söylemiş; içerikteki imaj ve renklendirmenin azlığı nedeniyle arayüzü sıkıcı 

olarak değerlendirmişlerdir (O = 4.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Kullanıcı Etkileşimi Memnuniyet Anketi Kategorik Sonuçları 

 

4.2 Kullanıcıların Tarama Yolları ve Görev Sonlandırma Süreleri 

Göz izleme cihazı aracılığıyla toplanan katılımcı verileri sonrası, her bir görev için 6 katılımcıların 

ayrı ayrı göz tarama yolları ve tarama yolunun bitim süresi çıkarılmıştır.  

7.
6.

7.

6.2 
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Görev 1. Sistemi (hızlı bir şekilde) inceleyiniz. (Gördüklerinizi tıkladığınız bağlantıları sesli bir 

şekilde paylaşınız) 

Bu görev için katılımcıların açılış ekranına ilk göz attıklarında, baktıkları yerler tespit edilmiştir. 

Katılımcılar, ortalamada 23.3 saniye içerisinde içerik metni, içerik üst konu başlığı ve alt konu 

başlığı, içerik görseli, içerik oynatıcının ileri ve geri butonları, içerik oynatıcının zaman çizelgesi 

ve içerik oynatıcının içerik ağacı bileşenlerine göz gezdirmişlerdir. Bunun yanısıra, içeriğe dahil 

olan sayfa numarası, içerik oynatıcı içerisinde belirlenmiş sözlük, metin anlatım, arama sekmesi, 

ses ayarı ve kaynaklar eklentisi katılımcıların bu süre zarfında dikkatini çekmemiştir.  

 

Şekil 8. Birici katılımcı için göz tarama yolları 



 

54 

 

 

Şekil 9. İkinci katılımcı için göz tarama yolları 

 

Şekil 10. Giriş değerlendirmesi sıcaklık haritası 

Şekil 7’de sunulmakta olan sıcaklık haritası, katılımcıların odaklandıkları yerleri ifade etmektedir. 

Bu harita, katılımcıların yoğunluklu olarak içerik alanında kaldığını ve seyrek aralıklarla içerik 
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alanıyla anlık olarak ilişkilendirebilecekleri içerik oynatıcı bileşenlerine dikkat etmişlerdir. 

Katılımcıların, içerik alanı içerisinde daha fazla zaman geçiriyor olması ve ihtiyaç anında içerik 

oynatıcı bileşenlerine ulaşmaları, içerik tasarımının amacına uygunluk göstermektedir.  

Katılımcıların eğitim modülü açıldığından itibaren (ortalama 23 saniye içerisinde) aktif olarak 

dikkat ettikleri yerlere baktıkları tarama yolları Tablo 8’de sunulmuştur. Buna göre, katılımcılar 

içeriğe dahil olan görsel, metin (seslendirilmekte olan), sayfa sayısı, üst konu başlığı ve alt konu 

başlığı olarak tanımlanmış alt ekran bileşenlerini göz tarama yollarına dahil etmişlerdir. 

Katılımcılar, seslendirilmekte olan metinle birlikte görsel ve metin arasında ileri-geri göz 

hareketlerinde bulunmuş ve yoğunluklu olarak görsel alanına odaklanmışlardır. İçerik oynatıcının 

alt bileşenleri olan modül başlığı (Psikolojik İlk Yardım), zaman çizelgesi (ilerleme çubuğu, durdur, 

başa sar), ileri butonu, geri butonu ve içerik ağacı (menü bağlantısı), katılımcıların ilk bakış tarama 

yolları içerisine dahil olmuştur. Katılımcılar, seslendirilen metin ve görselle eşzamanlı olarak 

ilerleme çubuğuna dikkat etmiş ve konu geçişleri yapabilmek üzere menü bağlantısı ve içeriğe 

dahil olan alt ve üst konu başlıklarına bakmışlardır.  

Tablo 8. Kullanıcı İlk Bakış Tarama Yolları 

No Ana Ekran Bileşeni Alt Ekran Bileşeni 

P1 İçerik Oynatıcı Modül Başlığı (Psikolojik İlk Yardım) 

P1 İçerik Görsel 

P1 İçerik  Metin (Seslendirilme aşamasındaki) 

P1 İçerik Görsel 
P1 İçerik oynatıcı  Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P1 İçerik Görsel 

P1 İçerik Metin (Seslendirilme aşamasındaki) 

P1 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – Başa Sar 

P1 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P1 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi - Durdur 

P1 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü bağlantısı 

P1 İçerik Metin (Seslendirilme aşamasındaki) 

P1 İçerik oynatıcı  Geri Butonu 

P1 İçerik  Alt Konu Başlığı 

P1 İçerik Logo 

P1 İçerik Sayfa Numarası 

P2 İçerik Alt Konu Başlığı 

No Ana Ekran Bileşeni Alt Ekran Bileşeni 

P2 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P2 İçerik Görsel 
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P2 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P2 İçerik oynatıcı Geri Tuşu 

P2 İçerik Görsel 

P2 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P2 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü Bağlantısı 

P2 İçerik Üst Konu Başlığı 

P2 İçerik oynatıcı  Modül Başlığı (Psikolojik İlk Yardım) 

P2 İçerik  Sayfa Numarası 

P2 İçerik Alt Konu Başlığı 

P2 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P2 İçerik Görsel 

P3 İçerik oynatıcı  Modül Başlığı (Psikolojik İlk Yardım) 

P3 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P3 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P3 İçerik Görsel 

P3 İçerik  Metin (Seslendirilmekte olan) 

P3 İçerik  Görsel 

P3 İçerik oynatıcı  Geri Butonu 

P3 İçerik oynatıcı  Zaman Çizelgesi - Durdur 

No Ana Ekran Bileşeni Alt Ekran Bileşeni 

P3 İçerik Üst Konu Başlığı 

P3 İçerik  Alt Konu Başlığı 

P3 İçerik oynatıcı Modül Başlığı (Psikolojik İlk Yardım) 

P3 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P3 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P3 İçerik  Görsel 

P3 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P3 İçerik Görsel 

P3 İçerik oynatıcı  Geri Butonu 

P3 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü bağlantısı 

P4 İçerik Alt Konu Başlığı 

P4 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü bağlantısı 

P4 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P4 İçerik Görsel 
P4 İçerik oynatıcı  Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P4 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P4 İçerik Görsel 

P4 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P4 İçerik oynatıcı  Geri Butonu 

P4 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – Durdur  

P4 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 
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No Ana Ekran Bileşeni Alt Ekran Bileşeni 

P4 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P4 İçerik oynatıcı Geri Butonu 

P4 İçerik oynatıcı İleri Butonu 

P4 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P5 İçerik Metin (Seslendirilmekte olan) 

P5 İçerik Görsel 

P5 İçerik oynatıcı Geri Butonu 

P5 İçerik Görsel 

P5 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P5 İçerik oynatıcı  İleri Butonu 

P5 İçerik  Metin (Seslendirilmekte olan) 

P5 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü bağlantısı 

P5 İçerik  Metin (Seslendirilmekte olan) 

P6 İçerik  Metin (Seslendirilmekte olan) 

P6 İçerik  Görsel 

P6 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P6 İçerik oynatıcı Zaman Çizelgesi - Durdur 

P6 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü bağlantısı 

P6 İçerik  Görsel 

P6 İçerik oynatıcı İçerik Ağacı – Menü bağlantısı 

P6 İçerik Üst Konu Başlığı 

No Ana Ekran Bileşeni Alt Ekran Bileşeni 

P6 İçerik  Alt Konu Başlığı 

P6 İçerik oynatıcı  Zaman Çizelgesi – İlerleme Çubuğu 

P6 İçerik oynatıcı Geri Butonu 

P6 İçerik Sayfa Numarası 

P6 İçerik  Metin (Seslendirilmekte olan) 

P6 İçerik oynatıcı İleri Butonu 

 

Görev 2. Derin kaygı ifadesinin tanımını bulunuz. 

Bu görev, katılımcıların içerik oynatıcıya dahil olan “Sözlük” bileşenini bulma sürelerini ve 

bulurken izledikleri yolları belirlemeyi amaçlamaktadır. Buna göre, 5 katılımcı, derin kaygı terimini 

bulmakla birlikte, izledikleri yollar ve bulma süreleri arasında farklar tespit edilmiştir. 

Katılımcılardan biri (P1) ise, derin kaygı ifadesinin tanımına ulaşamamış olmasına rağmen, 4 

katılımcının izlediği yolları izlemiş fakat “Sözlük” bileşenini fark edememiştir. Verilen görev 
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sonrasında, katılımcıların 4’ü seslendirilmekte olan içerik metnini dinlemeye devam etmiş ve içerik 

oynatıcının ileri / geri butonlarını kullanarak diğer içerik metinlerini incelemiştir. Bu işlem 

sonrasında, içerik ağacında bulunan menü bağlantılarına bakmışlar ve içerik ağacı altında yer 

alan arama özelliğini kullanarak derin kaygı ifadesini bulmaya çalışmışlardır. “Derin kaygı” ifadesi, 

psikolojik ilk yardım modülünün ders içeriğinde bulunmadığı için ekranda ilgili bağlantıya 

ulaşamamışlar ve içerik oynatıcının “İçerik | Sözlük | Metin Anlatım” sekmelerine yönelerek 

“Sözlük” bileşeninden “Derin Kaygı” ifadesini bulmuşlardır.  

 

 

Şekil 11. Derin Kaygı ifadesinin tanımına ulaşma süresi (Görevi –bitirmeden dahil olmak üzere- 

tamamlama süresi) 

Katılımcıların izledikleri bu yollar, “Sözlük” bileşeninin ders esnasında çok dikkat çekmediği ve 

modül özelliklerini kullanıcılara anlatan bir “Yardım” videosu / bileşenine ihtiyaç duyulduğunu 

ortaya çıkarmaktadır.  

Görev 3. Diğer acil durum önlemlerini nasıl almanız gerektiğine dair bilgiyi bulunuz. (“Diğer acil 

durum önlemlerini dikkate alma” konusunu içeren sayfayı açınız.) 
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Görev 2'nin tamamlanma süresi
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Bu görev, katılımcıların, iç menü bağlantılarına ulaşırken hangi yolları izlediklerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Buna göre katılımcılar, “Diğer acil durum önlemlerini dikkate alma” menü 

bağlantısına, içerik oynatıcının ileri butonu ve içerik ağacının menü bağlantıları bileşenlerini 

kullanarak ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, katılımcılardan ikisi, alt konu dallarına ayrılan içeriğin 

organizasyonunu sağlayabilmek için yerleştirilen içerik içi butonları kullanmıştır. 

Görev 4. “PİY Sonlandırma” bölümünün 24. sayfasını açınız. 

Bu görev, katılımcıların, içerik sayfa numaralarını fark edip etmediklerini belirlemeyi ve böylece 

değerlendirmelerde verilen geri bildirimlerde bu sayfa numaralarının not edilmesini 

kararlaştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hepsi, sayfa numaralarını fark etmiş ve içerik 

oynatıcı > menü bağlantısından “PİY sonlandırma” konu başlığını seçtikten sonra içerik oynatıcı 

> İleri butonu yolunu izleyerek ilgili bölümün 24. sayfasına ulaşmışlardır. 

Görev 5. “PİY Hizmeti Sunma” bölümünde PİY ilkelerini sesli düşünerek inceleyiniz. 

Bu görev, katılımcıların, içerik alanının değerlendirilmesini ve böylece içerik tasarımında olası 

eksiklik ve önerileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların değerlendirme esnasında 

vurguladıkları noktalar “Seslendirme”, “Görsel” ve “İçeriklerin Sunulması” kategorilerinde 

toplanmıştır.  

Seslendirme 

PİY ilkelerinin değerlendirilmesi aşamasında; seslendirmenin tekdüze olduğu belirtilmiş, farklı 

seslerin içeriğin farklı bölümlerinde kullanılabileceği söylenmiştir. Bu öneriler ışığında, sonraki 

modül tasarımında, örnek olaylar için farklı ses karakterleri kullanılmıştır.  

Görsel 

Görsellerin küçük ebatta olduğu ve içeriği yansıtmadığı söylenmiştir. Bunun yanı sıra, içeriğin 

renklendirilmesi ve tek renk tonundan ziyade, farklı bileşenler için birbirini bütünleyici renkler 

kullanılması önerilmiştir. Bu öneriler ışığında, sonraki modül tasarımında, görseller ve anahtar 

kelimeler içeriğe göre belirlenmiştir.  

İçeriklerin sunulması 
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İçeriklerin uzun cümleler halinde olduğu ve takip edilmesinin zor olduğu söylenmiştir. Bunun yanı 

sıra, her bir içerik için konu başlıklarının içerik içerisinde belirli hale getirilmesi önerilmiştir. 

Görseller, ekranın sağında daha büyük bir alanı kaplamış ve sol tarafta anahtar sözcüklerle içerik 

desteklenmiştir. Ayrıca, içerik alt konu başlıkları için tasarımda vurgu yapılmıştır. 

Görev 6. “Özbakım ve Yardım Edene Yardım” konusunun “Hazırlık” alt bölümünde yer alan 

“Tablo: Özbakım ve Yardım Edene Yardım” butonunu bulunuz. 

Bu görev, içerikte sunulmuş olan “Tablo” butonlarının işlevselliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Katılımcıların tamamı, içerik ağacı > menü bağlantısıyla birlikte ilgili konuya ulaşmışlar, içerik alt 

menü bağlantısına tıklamışlar ve Tablo butonuna ulaşmışlardır. Bu işlemler, toplamda üç adımda 

gerçekleşmiştir. Her ne kadar, üç adım kuralına göre, Tablo butonlarına ulaşmak yeterli olsa da, 

katılımcılar için ilgili tablolara erişimin kolaylaştırılması için “Kaynaklar” bileşeninin altında tüm 

tabloları kapsayan bir dokümanın eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

Görev 7. “Özbakım ve Yardım Edene Yardım” bölümünde “Dinlenme” alt bölümü sonrasında 

kendinizi sınayabileceğiniz değerlendirme sorularını açınız. 

Bu görev, katılımcıların, değerlendirme soru ekranına ulaşım kolaylığını ve bu ekranın beklentileri 

karşılayıp karşılamadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların tamamı, değerlendirme 

sorularına üç aşamada ulaşabilmekle birlikte, bu alanla ilgili öneriler sunmuşlardır. Bu öneriler; 

“Geribildirim tasarımı”, “Gönder butonu”, “Görsel” ve “Tekrarlı seçim” olarak dört kategori altında 

toplanmıştır. 

Geribildirim tasarımı 

Katılımcılar değerlendirme sorularına cevap verdiklerinde, “Gönder” butonuna tıklamadan 

cevabın yanında seçimlerinin “Doğru / Yanlış” olduğunu gösteren bir uyarı olmasını beklediklerini 

söylemişlerdir. Bu öneri ışığında, sonraki modül tasarımında, kullanıcılar cevap seçtiği anda 

ekranda cevabın “Doğru / Yanlış” olduğunu ifade eden bir uyarı çıkmış ve yanlışsa kullanıcılar 

konunun ilgili bölümüne yönlendirilmiştir. 

Gönder butonu 
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Katılımcılar “Gönder butonu”nun sonuçları öğrenmeyi zorlaştırdığını ifade etmiştir. Bu nedenle, 

sonraki modül tasarımında “Gönder” butonu kaldırılmış ve anında geribildirim getirilmiştir.  

Görsel  

Katılımcılar, ilgili sorulara görsel eklenebileceğini ve renklendirme yapılabileceğini söylemiştir. Bu 

nedenle, sonraki modül tasarımında, özellikle, seçilen cevap ve açıkta kalan cevaplar arasında 

renk farklılığı dikkate alınmıştır. 

 

Şekil 12. Değerlendirme soruları ekranı sıcaklık haritası (ilk iki katılımcı) 

Bu kategorilerin yanı sıra, katılımcıların göz sıcaklık haritasına bakıldığında, doğru seçenekler 

üzerinde odaklanma sürelerinin fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, katılımcıların odaklanarak 

soru çözümüne ulaşabildiğinin bir göstergesi olarak sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra, 

katılımcılar, seçimlerini gönderdikten sonra ekranda görünmekte olan geribildirim kutucuğundaki 

mesajı kısa süre içerisinde algılayarak, değerlendirme sorularına devam edebilmektedirler (bkz: 

Şekil 10). 
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Şekil 13. Değerlendirme soruları geribildirim kutucuğu (P2) 

Tekrarlı seçim 

Değerlendirme ekranında, kullanıcılar, bir sonraki soruya geçmeleriyle birlikte, önceki soruya 

tekrar dönemiyor ve cevabı kontrol ettikten sonra tekrar seçim yapamıyorlardı. Katılımcılar, 

halihazırda bir ders sonrası, derse ilişkin çözülen sorularda “deneme / yanılma” beklentisinde 

olduklarını ve tekrarlı seçimler yaparak “Yanlış” cevaba verilen gerilbildirimi de görmek 

istediklerini ifade etmişlerdir. 

Görev 8. “Kaynaklar”a ulaşınız. (Sisteme ek kaynak olarak yüklenen “Manuel: Psikolojik İlk 

Yardım – Dünya Sağlık Örgütü” isimli dökümanı bulunuz.) 

Bu görev, katılımcıların “Kaynaklar” bileşenine ulaşım kolaylığını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Katılımcıların tamamı bu bileşene tek adımda ulaşabilmişlerdir.  

Göz İzleme Çalışması Sonrası Yapılan İyileştirmeler 

Pilot çalışma sonrası güncellemeler; içerik ağacı, içerik ve içerik oynatıcı olmak üzere üç ana 

konu başlığı altında yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ait kategori ve temalar aşağıda 

raporlanmıştır: 
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İçerik ağacı 

• Hiyerarşik yapı 

• Girintiler 

• Numaralandırmalar 

• Genelden özele sıralama 

• Renklendirme 

• Açık arka plan 

• Menü bağlantılarında karşıt renk 

• Sözlük 

• Ulaşılabilirliği için içerik içinden sözlüğe erişim 

İçerik 

• Sayfa düzeni 

• Bütünleyici renkler ve miktarı 

• Numaralandırma 

• İçerik içi bağlantılar 

• Tutarlı buton bağlantıları 

• Görsel 

• Sol tarafta yer alma 

• Sesle senkronizasyon 

• Giriş sayfası 

İçerik oynatıcı 

• Kullanım kolaylığı 

• Kullanıcı denetimli butonlar 

• Zaman çizelgesinin varlığı 

 

Bunlara ek olarak, katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar sonrasında erişecekleri geribildirim 

beklentileri için aşağıdaki maddeler dikkate alınmıştır: 

• Anında geribildirim beklentisi 

• Gönder butonunun kaldırılması 

• Seçilen soru cevaplarının renklendirilmesi 

• Tekrarlı cevap seçimi:  

• Yanlış cevaba verilen geribildirimin de görülmesi 

• Aynı soruyu tekrar çözebilmek 
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Dikkate alınan güncellemeler sonrasında hazırlanan örnek ekranlara ilişkin görüntüler Şekil 11’de 

sunulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Güncelleme sonrası örnek ekranlar 

4.3 Sistemin ve İçeriğinin Değerlendirilmesi ve Ürünün Geçerliliğinin Test Edilmesi 

Yapılan pilot çalışmalar sonrasında çıkan ilkelere göre, tüm modüller oluşturulmuş ve oluşturulma 

aşamasından sonra 20 alan uzmanı ile birlikte içerik ve çevrim içi sistem alanda uygulama, anket 

yolu ile veri toplama ve odak gruplar ile uzman görüşü alma yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 

Ayrıca, görme engeli bulunan iki alan uzmanı tarafından sistemin kullanılabilirliği ve içerikte 

sunulan görsel ve metinlerinin anlaşılabilirliğine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

4.3.1 Alanda Uygulama 

Geliştirilen sistem ve içeriğin değerlendirilmesi, 20 alan uzmanı ve iki öğretim tasarımcısının 

katıldığı çalıştay ortamında yapılmıştır. Katılımcılar, kendilerine atanan modüllere, Moodle 

aracılığıyla ulaşmış ve modüllerin hem içerik, hem de kullanılabilirliklerini dikkate alarak 

incelemelerini yapmışlardır. Toplamda beşer kişiden oluşan beş grup farklı iki modülü 

değerlendirmiştir. Alan uzmanları ve öğretim tasarımcılarının değerlendirmeleri sırasında, her bir 

masada gözlem notları tutmak amacıyla bir araştırmacı bulunmuştur. Alınan notlar, uygulama 
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sonrasında belgelenmiş ve kategori ve temalara ayrıştırılarak söylenme sıklığı değerleri not 

edilmiştir. 

Alınan gözlem notları, “Olumlu” ve “Olumsuz” üst kategorileri, “Kullanılabilirlik / Arayüz” ve “İçerik 

ile ilgili” özellikler olmak üzere iki alt kategoriyi açığa çıkarmıştır. Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri 

“Ses”, “Renk”, “Metin”, “Görsel”, “Slayt içi butonlar”, “Menü yapısı”, “Sistem içi butonlar”, “Sistem 

bileşenleri” ve “Çalışılabilirlik durumu” olarak 9 ana tema açığa çıkarırken; İçerik özellikleri, “Konu 

bütünlüğü” olarak tek ana tema açığa çıkarmıştır. 

Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri 

Kullanılabilirlik / arayüz özelliklerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, “Ses” ana temasına bağlı 

olarak açığa çıkan alt temalar Tablo 9’da gösterilmektedir.  Buna göre, toplamda 20 katılımcı, 8 

defa sesin duyulabilirlik düzeyini, ses-görsel senkronizasyonunu, seslendirme vurgularınu, 

seslerin çeşitliliğini ve ses-metin senkronizasyonunu olumlu olarak değerlendirmiştir. Olumsuz 

değerlendirme sıklıklarının not edilmesinin yanı sıra, katılımcıların bu olumsuzlukları gidermek 

için uygun gördükleri öneriler not edilerek son güncellemeler yapılmıştır. Olumsuz olarak 

değerlendirilen en öncelikli konunun, sesin duyulabilirliği ve metin-ses senkronizasyonu olduğu 

görülmektedir. Seslendirilen metinlerin bir kısmının uzun oluşunun ve ekranda herhangi bir 

hareketin bulunmamasının, kullanıcıda “hata varlığı” hissini tetikleyebildiği görülmektedir. 

“Bazı yerlerde seslendirme sırasında ekranda herhangi bir metin çıkmıyor.” 

 

Tablo 9. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Ses 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Ses   

  Sesin duyulabilirlik düzeyi 8 10 

  Ses-görsel senkronizasyonu 3 5 

  Seslendirme vurguları 7 2 

  Seslerin çeşitliliği 0 0 

  Ses-metin senkronizasyonu 2 9 
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“Renk” ana teması, katılımcıların dikkat çektiği başka bir unsur olarak açığa çıkmıştır. 

Zenginleştirilmiş ilk içeriklerin geliştirilmesinin ardından yapılan pilot çalışma sırasında uygulanan 

Kullanıcı memnuniyet anketi sonuçlarına göre, kullanıcılar slayt içi renklerin azlığı, kullanıcının 

sistemi motive edici bulmamasına neden olmuştu. Yapılan değişiklikler sonucunda, çeşitlendirilen 

slayt içi renkler, katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Olumlu bulunmasının yanında, 

katılımcılar, sistemin temel rengini oluşturan mavi tonlarının değiştirilebileceğini önermiştir. 

Tablo 10. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Renk 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Renk   

  Sistem renklerinin uyumu 4 8 

  Slayt içi renklerin uyumu 4 8 

  Sistem renklerinin görülebilirliği 4 0 

  Slayt içi renklerin görülebilirliği 4 0 

“Metin” alt teması ise; boyutu, rengi, uzunluğu ve ekranda görünümü dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu özellikler ve farklı slaytlar içerisindeki tutarlılığı katılımcılar tarafından 

olumlu olarak değerlendirilmiştir. Katılımcılar, ekranda görüntülenen metinlerin, konu bütünlüğünü 

bozmadan zihinsel bir şema oluşturmasının olumlu olduğunu ifade etmişlerdir (bkz: Tablo 11). 

“Afet Etiği içerisinde ilkeler altında, tüm ilkelerin maddeler halinde 

bütün olarak görülmesi ve aynı sayfada tüm açıklamaların çıkması 

olumlu.” 

Tablo 11. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Metin 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Metin   

  Metin boyutunun uygunluğu 1 4 

  Metin renginin uygunluğu 1 8 

  Metin uzunluğunun uygunluğu 3 7 
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  Metinlerin ekranda görünümü 6 3 

 

“Görsel” teması ise, görsel-içerik uyumu, görsel kalitesi, görsel boyutu ve görsel konumu alt 

temaları altında değerlendirilmiştir. Görsel-içerik uyumu için, katılımcılar içerik ekranının vermek 

istediği mesaj netliğini ön planda tutmuşlardır. 

“Bu çok net bir ekran. Tüm görseller sırasıyla geliyor ve altında 

açıklamaları var. Çok güzel.” 

Tablo 12. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Görsel 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Görsel   

  Görsel-içerik uyumu 10 11 

  Görsel kalitesi 4 1 

  Görsel boyutu 4 0 

  Görsel konumu 4 1 

 

“Slayt içi butonlar” teması ise; görünürlük, boyut, renk ve sayı alt temalarını açığa çıkarmıştır. 

Katılımcılar, slayt içi butonların varlığının kullanımı kolaylaştırdığını belirtmişlerdir (bkz. Tablo 13). 

Tablo 13. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Slayt 

içi butonlar 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Slayt içi butonlar   

  Görünürlük 5 2 

  Boyut 5 0 

  Renk 5 0 

  Sayı 2 0 
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“Menü yapısı” teması, yazı hiyerarşisi, rengi, tipi ve boyutu göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir. Katılımcılar, çoğunlukla, menü yapısındaki girintiler ile birlikte yazı 

hiyerarşisinin anlaşılabilir olduğunu fakat, menü yapısında kullanılan mavi tonlarının karşıtlığı 

sağlayamadığını belirtmişlerdir (bkz: Tablo 14). 

Tablo 14. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Menü 

yapısı 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Menü yapısı   

  Yazı hiyerarşisi 5 3 

  Rengi 5 4 

  Font tipi 1 0 

  Font boyutu 2 0 

 

“Sistem içi butonlar” teması, görünürlüğü, rengi, yeri ve tipi göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir. Sistem içi butonların görünür olduğunu ifade etmişlerdir (bkz: Tablo 15). Fakat, 

kullanıcılar, değerlendirme sorularının olduğu ekranlarda hangi seçeneğin seçildiğinin 

anlaşılmadığını belirtmişlerdir. 

“Kendimi sınayalım bölümünde a ve b ye tıklanılması gerektiği 

anlaşılmıyor.” 

Tablo 15. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > Sistem içi 

butonlar 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Sistem içi butonlar   

  Görünürlüğü 2 1 

  Rengi 2 0 
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  Yeri 2 1 

  Tipi 2 0 

 

“Sistem bileşenleri” ise; yeri, ulaşılabilirliği ve görünürlüğü göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir. Sistem bileşenlerinin görünür ve anlaşılır olduğunu söylemekle ile birlikte, bir 

katılımcı ileri-geri butonlarının slayt içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmiştir (bkz: Tablo 16). 

Tablo 16. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > 

Sistem bileşenleri 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Sistem bileşenleri   

  Yeri 4 1 

  Ulaşılabilirliği 7 1 

  Görünürlüğü 4 1 

Modüllerin “Çalışırlık durumu”, otomatik geçiş, bağlantıların çalışması, hata anlaşılabilirliği ve 

geçiş kolaylığı altında değerlendirilmiştir. Katılımcılar, slaytlar arası geçişler için ileri-geri 

butonlarını kullanmayı ilk etapta zor bulduklarını ifade etseler de; kısa sürede sisteme alıştıklarını 

belirtmişlerdir (bkz: Tablo 17). Otomatik geçiş her ne kadar bazı katılımcılar tarafından olmadığı 

ifade edilmiş ve yokluğunun olumsuz bir özellik olduğu belirtilmişse de, süreç içerisinde yapılan 

göz izleme çalışması, uzman değerlendirmeleri ve diğer katılımcıların görüşleri doğrultusunda 

slayt geçişlerinin kullanıcı kontrolüne bırakılmasına karar verilmiştir. 

Tablo 17. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > Kullanılabilirlik / Arayüz Özellikleri > 

Çalışılabilirlik durumu 

 

 

Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

Kullanılabilirlik / Arayüz özellikleri   

 Çalışılırlık durumu   

  Otomatik geçiş 7 10 

  Bağlantıların çalışması 9 2 

  Hata anlaşılabilirliği 0 0 
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  Geçiş kolaylığı 4 8 

 

İçerik İle İlgili Değerlendirmeler 

Alan uzmanlarının içerik ile ilgili yaptıkları değerlendirme, “Konu bütünlüğü” ana temasını açığa 

çıkarmış olup, bu tema içerisinde “Cümle geçişleri”, “Konunun anlaşılırlığı”, “Konu başlığı 

uygunluğu” ve “Slayt sırası uygunluğu”na dair değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Katılımcıların, 

konu bütünlüğünü incelerken olumsuz özelliklere odaklandığı görülmektedir. Katılımcılar 

konuların anlaşılırlığını; cümleleri fazla uzun ya da açılabilecek kısalıkta bulduklarını ifade ederek 

yorumlamışlar ve eksik buldukları bilgiler için öneriler vermişlerdir. 

“Afetzedelere haklarını hatırlatmak cümlesi açılmalı. Bu hakları 

bilmiyoruz. Nasıl hatırlatılabilir ve nelerdir? Bir broşür olabilir.” 

Tablo 18. İçerik ve Sistem Değerlendirmesi Bulguları > İçerik ile ilgili > Konu bütünlüğü 

 Söylenme Sıklığı 

Olumlu Olumsuz 

İçerik ile ilgili   

 Konu bütünlüğü   

  Cümle geçişleri 4 1 

  Konunun anlaşılırlığı 10 11 

  Konu başlığı uygunluğu 9 5 

  Slayt sırası uygunluğu 9 10 

 

4.3.2 Anket Yolu İle Veri Toplama 

Alanda yapılan uygulama sonrasında, 20 katılımcı Keşifsel (Heuristic) Değerlendirme Formu 

(Şendurur & Yıldırım, 2010); 30 maddeden oluşan Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği 

(Gürer, Yıldırım, 2014) ve çevrimiçi eğitim programının öğrenme açısından etkililiğini 

değerlendirmek amacı ile 21 sorudan oluşan Öz Değerlendirme Anketi’ni doldurmuşlardır. Grup 

1, Travma ve Okul, Yardım Edene Yardım, Afet Etiği ve Psikolojik İlk Yardım (Vakalar) modüllerini 

değerlendirirken; Grup 2, Psikososyal Destek ve Temel Kavramlar; Grup 3, Temel Kavramlar ve 
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Engelliler ve Afet; Grup 4, Çocuk ve Ergen Tepkileri ve Çocuk ve Ergenlerle Çalışma; Grup 5 ise 

Afet Etiği ve Psikolojik İlk Yardım modüllerini değerlendirmişlerdir. 

Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği: Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği, 30 

maddeden oluşmakta, “Kullanılabilirlik”, “Katılım” ve “Algılanan Öğrenme” olarak üç faktör altında 

toplanmakta ve toplam varyansın %54.42’sini açıklamaktadır.  

 

Tablo 19. Psikolojik danışmanların alt ölçeklere ve ölçeğin geneline ilişkin 

ortalama değerleri 

Ölçek O 

Kullanılabilirlik  4.46 

Katılım 3.73 

Algılanan Öğrenme 4.17 

Ölçeğin Tümü 4.13 

20 psikolojik danışmanın katılımları sonucunda, Kullanılabilirlik alt ölçeği maddelerinin ortalama 

puanı 4.46 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, psikolojik danışmanların çevrim içi afetlerde 

psikolojik destek eğitimini kullanabilir bulduklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra, katılım orta 

düzeyde bulunmuştur. 

Sistem Keşifsel Değerlendirme Formu: Sistem Keşifsel Değerlendirme Formu, 49 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçütler; “Sistem Durumunun Görünürlüğü”, “Sistemle Gerçek Dünyayı Eşleştirme”, 

“Kullanıcı Kontrolü ve Özgürlüğü”, “Tutarlılık ve Standartlar”, “Hata Engelleme”, “Hatırlama Yerine 

Tanıma”, “Esneklik ve Verimli Kullanım”, “Estetik ve Küçük Tasarım”, “Hataları Görmede, 

Tanımlamada ve Üstesinden Gelmede Kullanıcıya Yardım” ve “Yardım ve Belgeleme” etkenler 

altında, 0-4 (0: Kullanılabilirlik problemi değil, 1: Kozmetik problem, 2: Küçük kullanılabilirlik 

problemi, 3: Büyük kullanılabilirlik problemi, 4: Tamamen bir kullanılabilirlik problemi) aralığında 

değerlendirilmektedir.  

Tablo 20. Sistem Keşifsel Değerlendirme Formu 

Sorular O 

Sistem Durumunun Görünürlüğü 1.17 

Sistemin durumu hakkında ekranda bir bilgi var mı? 1.4 

Kullanıcı bir işlem yaptıktan sonra sistemin yeni işleme hazır olduğuna dair ipuçları var mı? 1.6 
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Sistemde herhangi bir gecikme olduğunda kullanıcı bilgilendiriliyor mu? 2.15 

Sistemin kullanıcının isteklerine cevap verme süresi uzun mu? 0.85 

Sistemin kullanıcının isteklerine cevap verme süresi, kullanıcının bilişsel süreçlerine uygun 

mu? 1.1 

Menüdeki seçenekler kullanıcının diline uygun mu? 0.75 

Hangi menü öğesinin üzerine gelindiği açıkça ayırt edilebiliyor mu? 0.8 

Hangi menü öğelerinin seçilebilir olduğu görsel ipuçlarıyla destekleniyor mu? 1 

Seçilen menü veya araş kutusu öğelerinin aktif olup olmadığı anlaşılıyor mu? 0.9 

Sistemle Gerçek Dünyayı Eşleştirme  

Ekrandaki öğeler mantıklı düzenlenmiş mi? 1.1 

Kullanıcının veri girmesi gereken alanlar açıkça belirtilmiş mi? 0.72 

Kullanıcıya sorular sorular açık ve anlaşılır mı? 0.68 

Sorular O 

Kullanıcının anlamasını zorlayacak terimler kullanılmış mı? 0.53 

Kullanıcı Kontrolü ve Özgürlüğü  

Kullanıcı gerek gördüğünde bir önceki ekrana dönebiliyor mu? 0.32 

Kullanıcı gerek gördüğünde sayfayı yenileyebiliyor mu? 0.26 

Kullanıcı istediği zaman sistemden çıkabiliyor mu? 0.35 

Menüde verilen seçenekler, kullanıcının ihtiyaç duyduğu işlevleri yerine getirebiliyor mu? 0.7 

Tutarlılık ve Standartlar  

Kullanılan simgelerin etiketleri var mı? 1.16 

Tamamen büyük harfle yazılmış kelimeler var mı? 0.63 

Dikey ve yatay kaydırmaya izin verilmiş mi? 0.68 

Menü yapısı kullanıcının izleyeceği basamakların yapısına uygun mu? 0.58 

Simgeler ve etiketleri birbirinden görsel olarak ayırt edilebiliyor mu? 0.72 

Etiketler sola yaslı mı? 0.56 

Açılan pencerelerin hepsinin yapısı benzer mi? 0.61 

Sistemin değişik yerlerinde kullanılan ifadeler birbiriyle dil bilgisi açısından tutarlı mı? 1.44 

Hata Engelleme  

Veri girişlerinde büyük küçük harf ayrımı var mı? 0.64 

Sistem kullanıcının hata yapmasını engelliyor mu? 1 

Sistem, kullanıcı hata yapmaya yaklaştığında kullanıcıyı uyarıyor mu? 1.43 

Sorular O 

Hatırlama Yerine Tanıma  
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Açılan pencerelerde kullanıcının veri girmesi gereken alanlar ve onların etiketleri birbirinden 

görsel ipuçları veya boşlukla ayırt edilebiliyor mu? 0.58 

Ekran düzeni sol-üst köşeden başlayan şekilde mi tasarlanmış? 0.33 

Alanlar ve alanların etiketleri birbirine yakın mı? 0.6 

Farklı alanlar birbirinden görsel olarak ayırt edilebiliyor mu? 0.56 

Bir öğenin seçili olduğunun ayırt edilebilmesi için renk değişimi kullanılmış mı? 0.39 

Ekranla ilgili alanların gruplandırılmasında kenarlıklar veya çizgiler kullanılmış mı? 0.5 

Veri giriş pencereleri ve mesajlar gerekli olduğunda mı görünüyor? 0.62 

Aktif olmayan menü seçenekleri gri mi? 1.08 

Esneklik ve Verimli Kullanım  

Klavye kısa yollarına izin verilmiş mi? 1.13 

Veri girişi gereken yerler istenildiğinde boş bırakılabiliyor mu? 0.71 

Hata mesajları her tür kullanıcıya hitap ediyor mu? 1.25 

Estetik ve Küçük Tasarım  

Ekranda kullanılan her öğenin kendine özel fonksiyonu var mı? 0.62 

Ekranda kullanılan objeler arkaplandan kolayca ayırt edilebiliyor mu? 1 

Veri giriş pencerelerinin başlıkları açıklayıcı mı? 1.08 

Simgelerin etiketleri açıklayıcı, kısa ve kolay anlaşılabilir mi? 2.1 

Hataları Görmede, Tanımlamada ve Üstesinden Gelmede Kullanıcıya Yardım  

Gerektiğinde hata mesajı veriliyor mu? 1.13 

Sorular O 

Verilen hata mesajları uygun mu? 1.78 

Hata mesajlarında sorunu çözmeye yönelik öneriler var mı? 1.88 

Yardım ve Belgeleme  

Yardım fonksiyonu var mı? 1.5 

Programın amacı belirtilmiş mi? 1 

Hangi aşamaların sırayla geçilmesi gerektiği açık mı? 1.38 

Sistem Keşifsel Değerlendirme Formu sonuçlarına göre, Sistem Durumunun Görünürlüğü, 

kozmetik problem olarak değerlendirilirken; “Sistemde herhangi bir gecikme olduğunda kullanıcı 

bilgilendiriliyor mu?” maddesini, ortalamada küçük kullanılabilirlik problemi olarak 

değerlendirmişlerdir. Ayrıca, Estetik ve Küçük Tasarım kategorisi altında, “Simgelerin ve etiketleri 

açıklayıcı, kısa ve kolay anlaşılabilir mi?” maddesini ortalama değeri 2.1 olarak bulunmuş olup, 

psikolojik danışmanlar, simgelerin ve etiketlerin küçük kullanılabilirlik problemi yarattığını 

belirtmişlerdir.  
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Memnuniyet Anketi: Memnuniyet Anketi, altı sorudan oluşmakta olup 1-5 (1: Hiç Katılmıyorum, 

5: Tamamen Katılıyorum) aralığında derecelendirilmiştir. 20 katılımcıdan edinilen verilere göre 

alınan katılımcı ortalamaları Tablo 21’de sunulmaktadır.  

Tablo 21. Psikolojik Danışmanların Memnuniyet Anketi Ortalamaları 

Sorular O 

Bence Çevrim İçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin yönergeleri açık ve takip edilmesi 

kolaydır.  4.4 

Çevrim İçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin içerdiği bilgiler açık ve anlaşılması kolaydır. 4.35 

Çevrim İçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin içerdiği bilgiler yeterince doyurucudur. 4.25 

Çevrim İçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin içerdiği bilgileri faydalı ve kullanılabilirdir. 4.65 

Çevrim İçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin tamamlamak için gereken zaman makul bir 

süredir. 4.5 

Çevrim İçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’ni başkalarına da öneririm. 4.75 

 

Memnuniyet anketi sonuçlarına göre, psikolojik danışmanlar, çevrim içi afetlerde psikolojik destek 

eğitimini başkalarına da önerebileceklerini ifade ederken; içerik bilgilerinin faydalı ve kullanılabilir 

olduğunu söylemişlerdir. Psikolojik danışmanların verilerine göre, çevrim içi eğitimin içerdiği 

bilgiler yeterli olmakla birlikte, içerdiği bilgilerin geliştirilebileceğini söylemişlerdir. 

4.3.3 Odak Grup Çalışması 

20 psikolojik danışmanla alanda yapılan uygulama ve anket yolu ile veri toplama sonrasında, 

psiklojik danışmanlar üç gruba ayrılarak ve kullanışlılık formu kullanılarak,  toplamda 20 katılımcı 

üç gruba ayrılmış ve yedi sorudan oluşan kullanışlılık görüşme formu, odak grup çalışmasında 

uygulanmıştır. Kullanışlılık görüşme formunda bulunan sorulara örnekler aşağıda verilmiştir: 

1. Öğrenme nesnelerinin sunulduğu sistemi öğrenmek kolay mıydı? Neden açıklayabilir 

misiniz? 

2. Sistemi tüm etkinlikler süresince kullanmak kolay mıydı? Neden açıklayabilir misiniz? 

3. Sistem içinde bir konudan başka bir konuya rahatça geçiş yapabildiniz mi? 

4. Sistemi kullanırken yaşadığını zorluklar varsa anlatır mısınız? 

5. Öğrenme nesneleri içerisinde sunulan içeriğin (resim, animasyon, video, metin, ses) 

sunumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

a. Yeterince ayrıntılı mıydı? 
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b. Sunulan içerikler anlaşılabilir miydi? 

c. Sunulan resim, animasyon, video, metin veya oyunları anlatılan konuyla ilgili 

buldunuz mu? 

d. Tasarım açısından öğrenme nesnelerinin kalitesini nasıl değerlendirirdiniz? 

Beğendiğiniz yönler nelerdi? 

e. Beğenmediğiniz yönler nelerdi? 

6. Öğrenme nesnelerinin tasarımını iyileştirmek için neler önerirsiniz? 

7. Uygulamalar boyunca hiç teknik problemle karşılaştınız mı? Açıklayabilir misiniz? 

a. Problemi nasıl çözdünüz? 

b. Yaşadığınız bu problem o an için sizin konuyu anlamanızı olumsuz yönde etkiledi 

mi? Nasıl? 

Odak grup çalışması bulguları ise, alanda uygulama sırasında yapılan gözlemleri, sistem keşifsel 

değerlendirme formu ve memnuniyet anketi verilerini desteklemektedir. Bunlar içeriğin 

anlaşılabilirliği, içeriğin yeterliliği ve sistemin kullanılabilirliği olarak üç tema altında 

incelenmektedir. 

İçerik anlaşılabilirliği: Psikolojik danışmanlar, içeriğin anlaşılabilir olmasına rağmen, konu 

bütünlüğünün sağlanabilmesi açısından zenginleştirilmesi gereken içerik alanları olduğunu ifade 

etmişlerdir. Konu bütünlüğünün; konu başlıklarının birleştirilerek ve ekrana kısa cümleler ya da 

anahtar sözcükler hâlinde yansıtılarak sağlanabileceği konuşulmuştur. 

“Psikolojik danışman çerçevesinde bence anlaşılabilirdi. Ama bazı 

cümleler daha kompleks, daha karmaşık, daha ağdalı olan cümleler vardı 

zaten onları ilettik biz. Orada hangileri olduğu. Ama anlaşılabilirlik 

noktasında anlaşılabilirdi. Ama zenginleştirilmesi gereken, altı açılması 

gereken yerler de vardı. Ama anlaşılma anlamında değil de konunun 

bütünlüğünü daha iyi vermesi açısından.” 

“Bazı konu başlıkları birleşirse daha iyi ve etkin olabilir diye konuştuk. Ya 

da bazı metinlerde cümleler daha uzundu mesela cümleler daha net, daha 

kısa ve anlaşılır olabilirdi diye düşündük biz.” 
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İçerik Yeterliği: Psikolojik danışmanlar, özellikle modüller içerisinde yer alan 

etkinliklerinin yeterliğini artırmak için giriş, gelişme ve sonuç olarak bu etkinliklerin 

öğrenene yansıtılabileceğini söylemişlerdir. Psikolojik danışmanlar, etkinliğe giriş 

yönergelerinin hikâyeleştirilebileceğini ve bu etkinliklerin bir sonuca bağlanabileceğini 

önermişlerdir. 

“...etkinlik uygulattıktan sonra bir sonuca bağlanabilir. Özellikle iki 

etkinlikten sonra hani o senin söylediğin, tam çıkaran, tamam güçlü 

yanlarını da çıkarıyor. Ağaç etkinliği. Mesela yol etkinliği var. Yolda çok acı 

şeyler yaşamış olabilir. O yolları düşünürken kişi kötü olabilir gibi. Hani 

orada bir sonra ne yapsın. Hani bir uzmana başvurun gibi bir öneri bile 

yeterli.” 

Sistem Kullanılabilirliği: Sistemin kullanılabilirliğine, sistem renkleri, konu geçişleri, modüller ve 

konular arasında tutarlılık ve sistem bileşenlerinin kullanılabilirliği dahil olmaktadır. Psikolojik 

danışmanlar, sistem renklerinin çeşitlilik kazanabileceğini ifade etmişler ve modüller arasında 

renk tutarlılığının olmadığını belirtmişlerdir. 

“Renkler yeniden revize edilebilir diye düşünüyorum. Genel anlamda softu. 

Konuyu belirten bazı renkler daha farklılaştırılabilirdi. Ciddi farklar vardı. 

Bizde başta modül solukken sonradan psikolojik ilk yardım böyle cıvıl cıvıl, 

animasyonlarla devam etti. Yani modüller birbirinden bağımsız ve farklı 

olmuş. Modüller arasında bir uyum yok.” 

Bunun yanı sıra, psikolojik danışmanlar, ses, görsel ve metnin eşzamanlı olarak 

gelmesini ve farklı modüller arasında bu ilkenin korunmasının önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

“Mesela travmaya dayalı okulda biraz daha amatörceydi. Gelişler, tablolar, 

akış, konuşma ile şey bir araya gelmesi. Ama yardım edene yardımda biraz 

daha. Ama psikolojik yardımda mesela çok profesyoneldi. Etik de fena 

değildi. Vurgular vardı böyle. Şemalar daha netti. Üstüne tıkladığında 

görseller tekrar değişiyordu. Sesle beraber. Aslında tek modüle 

bakmadığımız için bazısında var bazısında yoktu.” 



 

77 

 

“Şemaların daha net işlendiği, alt alta üst üste hani bazı kavramlar altta 

olması gereken şeyler falan böyle yan yanaydı. Onu belirttik. Diğer 

durumlarda hani söylediğimiz çarpıcı modüllere denklenebilir. Aslında 

birbirini takip eden modüller birbirinden bağımsız kişilerce hazırlanmış gibi 

görünüyor ya. Şeyi söyledik. Ses ile görüntü arasındaki uyumun artması 

gereken durumlar.” 

4.3.4 Sistemin Erişebilirliğinin İki Alan Uzmanı Tarafından Değerlendirilmesi  

Sistemin erişilebilirliği, görme engeli bulunan iki psikolojik danışman tarafından değerlendirilmiştir. 

Sistem erişilebilirliğine yönelik yapılan değerlendirmeler; teknik konular, modülün kullanılabilirliği 

ve ses duyulabilirliği altında toplanmıştır. 

Çalışmaya katılan iki psikolojik danışman, sisteme kolaylıkla giriş yapılabildiğini ve “Afetlerde 

psikolojik destek” modül setine kolaylıkla erişebildiğini ifade etmiştir. Katılımcılar, değerlendirme 

sorularına kolaylıkla erişebildiğini ve soruları cevapladıktan sonra “Doğru / Yanlış” oranlarını 

görebildiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, ekran koruyucu ile site açıldığında, bilgisayarda 

yavaşlama olduğunu fakat ekranlar arasında geçiş yapabildiklerini ifade etmişlerdir.  

Psikolojik danışmanlar, modüllerde kullanılan görsel, video ve animasyonların betimlenmesi 

gerektiğini veya bu görsel öğeler için açıklayıcı metin eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

4.4 Sistem Güncellemelerinin Yapılması  

4.4.1 Ders Modüllerinin Güncellenmesi 

Alanda yapılan uygulama ve odak grup çalışması sonucunda, tüm modüller kullanılabilirlik 

hatalarından arındırmak ve içerik önerilerini düzenlemek için güncellenmiştir. Güncellemeler 

tekrar iki içerik uzmanı ve bir öğretim tasarımı uzmanı değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Herbir 

düzenlemeye ek olarak; içerikte sunulan tablolar seslendirilmiş, vaka ve tablo butonları 

kullanıcıların fark edilebilirliğini sağlamak amacı ile vurgulanmış (bkz. Şekil 12) ve tabloların 

seslerinin kısılabilmesi amacı ile bir ses butonu işlevsel hale getirilmiştir (bkz. Şekil 14). Bunlara 

ek olarak; modüllerin hazırlandığı SCORM paketlerinin, Moodle üzerinde daha kısa sürede 

kullanıcıya sunulabilmesi amacı ile bölümlere ayrılması sağlanmıştır. Herbir modül bölümü sona 

ererken kullanıcıların yönlendirilmesi amacı ile bir sonlandırma ekranı eklenmiştir (bkz. Şekil 13). 
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Şekil 15: Tablo butonlarının vurgulanması 

 

Şekil 16: Sonlandırma ekranlarının eklenmesi 
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Şekil 17. Tabloların seslendirilmesi ve ses ayarı butonu 

4.4.2 Yardım Videosunun Hazırlanması 

Modüllere ulaşabilen kullanıcıları, ders kategorisine giriş yaptıktan sonra yönlendirebilmek amacı 

ile yardım videosu hazırlanmıştır. Yardım videosu; kullanıcıların dersler sırasında kullanıcakları 

içerik ağacı, sözlük, metin anlatım, kaynaklar, zaman çizelgesi, arama butonu ve ekran içi 

butonları kapsayan arayüz bileşenlerini içermektedir (bkz. Şekil 15). 

 

Şekil 18. Yardım videosu örnek ekranı 
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4.4.3 Moodle Arayüzünün Düzenlenmesi 

Afetlerde Psikolojik Destek modülleri, sistemin uzun vadede sürdürülebilir olması ve teknik 

desteğin sağlanabilmesi dolayısı ile SCORM paketleri olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık 

Ders öğrenme sistemine (bkz: ocw.metu.edu.tr), “Afetlerde Psikolojik Destek” ders kategorisi 

altında sunulmaktadır. Bu ders kategorisi altında sunulan modüller aşağıda listelenmiştir: 

 Modül 1: Temel Kavramlar 

 Modül 2: Travmatik Stres Tepkileri 

 Modül 3: Afet Sonrası Çocuk ve Ergenler 

 Modül 4: Afet Etiği 

 Modül 5: Psikolojik İlk Yardım 

 Modül 6: Afetler Sonrası Psikososyal Destek 

 Modül 7: Afet Sonrası Çocuk ve Ergenlerle Çalışma 

 Modül 8: Engeli Olan Bireyler ve Afet  

 Modül 9: Okul ve Travma 

 Modül 10: Travmatik Olaylar Sonrası Yas 

 Modül 11: Yardım Edene Yardım  

Sisteme eklenen herbir modül, boyutları göz önünde bulundurularak bölünmüş SCORM paketleri 

olarak yüklenmiştir. Şekil 16’daki örnek ekranda görüleceği üzere, herbir paket içeriği 

tamamlandığında, ekranın sağındaki kutucukta tamamlama işareti oluşmakta ve kullanıcılar 

tamamladıkları modül bölümlerini takip edebilmektedir. 

 

Şekil 19: Moodle’da örnek ders ekranı 
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Kullanıcılar, Moodle’a üç farklı rolde kayıt olabilmektedirler. Bu roller; ebeveyn, öğretmen ve 

psikolojik danışman olarak gruplandırılmıştır. Psikolojik danışman rolünde kayıt olan kullanıcılar 

her dersi görebilmekte ve diğer kullanıcılar kısıtlı dersleri görebilmektedirler. 

Moodle arayüzünde, herbir katılımcının arayüzü ve kendini değerlendirmesi amacı ile tüm 

modüller bittikten sonra kullancıların yanıtlayacağı sistem soruları ve her modül sonrasına öz-

değerlendirme soruları eklenmiştir (Ek: A). 

4.4.4 İçeriğin Üst Veri (Scorm) Standartlarına Göre Gruplandırılması Ve Paketlenmesi 

Articulate Storyline 3 yazılımı aracılığı ile hazırlanan ders modülleri, SCORM 1.2 standartlarına 

göre alınmış olup öğrenme yönetim sistemi üzerinde kullanıcıların herbir paketi tamamlayıp 

tamamlamadıkları bilgisini tutmaktadır. 

5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

Yukarıda da açıklandığı gibi bu projede bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerden 

faydalanılarak kısa sürede, geniş sayıda engelli veya engelsiz insanların istedikleri zaman 

kolayca ulaşabilecekleri masrafsız çevrimiçi afetlerde psikososyal destek eğitimi geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaca dayalı olarak bu projede;  

a)  Afet, travma, kriz konularına dair alan yazını incelenmiştir. Afet gibi zorlu yaşam olayları 

sonrası psikososyal destek için etkin hâlihazırda uygulanan müdahale çalışmaları ve eğitimler 

incelenmiştir. Ayrıca, çevrimiçi eğitimin doğası ve etkililiğine dair alan yazın incelenmiştir. 

b) Psikolojik danışmanların afetlerde psikolojik destek ile bilgi ve beceri düzeyleri ile tutumları 

belirlenmiştir. 

c) Engelli bireylerden oluşan odak grupları yoluyla engelli bireylerin afet deneyimleri ve ihtiyaçları 

belirlenmiştir. 

d) Seçilecek açık kaynak öğrenme yönetim sisteminin arayüz tasarımı gerçekleştirilmiş, test 

edilmiş ve düzenlenmiştir 

e) Geliştirilen içerik öğrenme yönetim sistemine aktarılarak test edilmiş ve gerekli iyileştirme 

çalışmaları yapılmıştır.  
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Yapılan ihtiyaç analizleri okul psikolojik danışmanlarının afet eğitimine duyulan ihtiyacı birkez 

daha onaylar niteliktedir. Engelli olan bireylerle gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ise bu grubun 

afet öncesi ve sonrası ihiyaçlarının göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Bu börüşmeler aynı 

zamanda engelli olan bireylerin incinebilir oldukları kadar güçlü yanlarının da olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu sonuç BM Engelli Hakları Sözleşmesi engelliler için afet öncesi, sırası ve sonrası 

için gereken önlemlerin alınması ve yardım müdahalelerinde eşit haklardan yararlandırılmasına 

dair gereçli kararına uygundur. Zira bu sözleşme de engelli bireylerin korunmaya muhtaç özel 

grup olarak tanımlanmasını anlayışı terk edilmesini önermekdir. Afet öncesi, sırası ve sonrasında 

geçekleşecek çalışmalarda bu grubun ihtiyaçlarının da düşünülmesi, onlardan görüş alınarak 

gerekli düzenlemelerin yapılması bir hak ve sorumluluk olarak tanımlamıştır. Ancak bu şekilde 

engelli olan bireylere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını 

yükseltme sorumluluklarınımızı yerine getirmiş olabiliriz.  

Bu proje süreci içerisinde yukarıdaki bulgular bölümünde de sunulduğu gibi ihtiyaça yönelik olarak 

11 modül geliştirilmiştir. Bu modüller farklı animasyon, etkinlik, uzman videoları, ve vaka 

örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Ülkemizde bu yönde hazrılanmış kaynaklar oldukça kısıtlıdır. 11 

modülün hazırlanması sırasında afetlerin doğası ve insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair 

kuramsal bilgiler sunulmuştur. Afet, travma ve kriz yaşantılarına maruz kalan yetişkin, çocuk ve 

ergenlerin ve engeli olan bireylerin tepkileri tanımlanmıştır. Travmatik tepkilere çoğunlukla eşlik 

eden yas yaşantılarına ayrıca yer verilmiştir. Hem travmatik tepkiler hem de yas süreçleri 

tanımlanırken risk ve koruyucu etmenler de tanımlanmış, sosyal ve kültürel bağlamın etkisi 

özellikle vurgulanmaya çalışılmıştır. Afet ve kriz durumlarında gözetilmesi gereken etik ilke ve 

davranışlar çok önemsenmiş ve ayrıntılarıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Son olarak yardım 

edenin iyi oluş ve öz bakım becerilerine sahip olmalarının meslek etiğimiz açısından da zorunluluk 

olduğu düşünülmüş ve yardım edenin karşılaşabileceği güçlükler ve bu güçlüklerle nasıl baş 

edebileceğinin tanıtıldığı ayrı bir modül oluşturulmuştur. 

Kuramsal açıklamaların yanısıra bu kuramsal temellere dayalı olarak afetler sonrası psikososyal 

müdahaleler tanıtılmıştır. Psikolojik ilk yardım özellikle psikolojik danışmanların en fazla ihtiyaç 

duyduğu eğitim alanıdır. Bu ihtiyacı gidermek üzere WHO tarafından hazırlanan PIY modeline 

dayalı olarak kapsamlı bir modül hazırlanmıştır. Bu modülde PIY’mın tüm aşamaları 

ayrıntılandırılmıştır. PIY afet olaylarının hemen ertesinde uygulanacak bir yardım hizmetidir. 

Olayın üzerinden geçen zaman arttıkça etkililiğini yitirmektedir. PIY’in yetersiz olduğu durumlarda 
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da özellikle okul bağlamında gerçekleştirilebilecek müdahale etkinliklerine bu eğitimde geniş yer 

verilmiştir. Bu bağlamda özellikle yas ve yasa müdahale, okul ve travma, çocuk ve ergenlerle 

çalışma gibi özelleşmiş modüller hazırlanmıştır. Böylece bu eğitim psikolojik danışmanlar için hem 

kuramsal hem de uygulamaya dönük önemli bir kaynak görevini üstelenecektir.  

İçerik geliştirme çalışmalarının çevrimiçi ortama aktarılmasıyla da dileyen her psikolojik 

danışmanın ve geniş kitlelerin kolayca yararlanabileceği e-öğrenme ve m-öğrenme olanağı 

sağlanmıştır. Bu proje dahilinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitime hem engeli olan bireylerin de 

ulaşabilmesi için azami özen gösterilmiştir. Geliştirilen çevrimiçi eğitim herkesin kullanımına 

ücretsiz açık olacağı için son derece ekonomiktir. Yer ve zaman kısıtlaması olmadan 

istendiğinde/gerektiğinde tekrarlanabileceği için de sürdürülebilirdir. Etkinliği pilot uygulamalarla 

hali hazırda test edilmiştir. Bundan sonra da belli aralıklarla kullanıcı profilinin incelenmesine 

elverecek şekilde hazırlanmıştır.  

Psikolojik danışmanlara yönelik afetlerde psikolojik destek amacı ile  geliştirilen çevrim içi eğitimin 

geliştirilmesinin son aşamasında gerçekleştirilen çalıştayda psikolojik danışmanlardan oluşan 

gruplarla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu odak grup görüşmeleri sonucunda  

katılımcılar afetlerde psikolojik destek çevrim içi eğitimini  başkalarına da önerebileceklerini, böyle 

bir eğitimin uygulama  alanında önemli bir boşluğu dolduracağını, sunulan bilgilerinin  faydalı ve 

kullanılabilir olduğunu, öğrencilerine destek olma yönünde önemli katkılar sağlayacağını 

belirtimişlerdir.  Wolmer ve  arkadaşlarının (2003) belirttiği gibi psikolojik danışmanlar afetlerde  

psikolojik yardım hizmetinin okul temelli gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapmışlar ve bu 

projede  geliştirilen ürünün bu yönden de alana önemli katkıları olacağını belirtmişlerdir. 

Bu proje kapsamında geliştirilen çevrim içi eğitimin modüllerinin ilk  proje başvurusunda da ifade 

edildiği gibi üst veri (SCORM, Sharable  Content Object Reference Model) standartlarına göre 

gruplandırılması ve paketlenmesi planlanmıştır. Bu amaçla Articulate Storyline 3  yazılımı aracılığı 

ile hazırlanan ders modülleri, SCORM 1.2 standartlarına göre öğrenme nesnesi olarak 

paketlenmiştir. Böylece,  geliştirilen içerik, Wiley (200) ve McGreal’in (2004) de belirttikleri  gibi 

farklı sistem kullanan mobil araçlardan veya farklı işletim  sistemi olan kişisel bilgisayarlardan 

sorunsuz bir şekilde  kullanılabilecektir. 

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, Bilişsel Yük Kuramı’nın  (Sweller, Van Merrienboer 

ve Paas, 1998) eğitsel materyallerin  tasarımında önemli olduğunu ortaya koymuştur. Odak grup 



 

84 

 

görüşmesi  sonrasında, geliştirilen üründe bu ilkelerden dikkatin bölünmesi ve  fazlalık ilkelerinde 

sorun olduğu bazı katılımcılar tarafından ifade  edilmiştir. Örneğin, fazlalık ilkesi ile ilgili olarak 

seslendirmesi  yapılan içerik ile ilgili ekranda yoğun metin görünmesi  katılımcılardan bazılarının 

dikkatlerinin dağılmasına neden olmuş ve  ekranda sadece anahtar sözcüklere yer verilmesi 

gerektiğini ifade  etmişlerdir. Bir diğer ilke olan dikkatin bölünmesi ilkesi ile ilgili  olarak katılımcılar 

bazı modüllerde ekran görüntüleri ile  seslendirmenin eş zamanlı olmadığını ve bunun da konuya 

odaklanmayı zorlaştırdıklarını ifade etmişlerdir. Bu tür sorunlar dış bilişsel  yükü artırarak 

öğrenmeyi olumsuz olarak etkilemektedir (Yıldırım,  2014). Yazılımın geliştirilmesi sürecinde bu 

noktalar üzerinde önemle durulmuş, ancak bütçe kısıtlıkları nedeni bu konularda profesyonel  

hizmet alımları yapılamadığından bu tür sorunlarla karşılaşılmış olsa  da odak grup çalışmasından 

sonra yapılan güncellemelerde ürün ile  ilgili bu tür sorunlar giderilmiştir. 

Bundan sonraki aşamalarda, geliştirilen bu çevrimiçi eğitimin daha da iyileştirilmesi ve daha 

profesyonel bir yapı kazanabilmesi için her modülün uzman bir ekip tarafından hazırlanması ve 

incelenmesi önerilmektedir. Yeni finansal kaynaklar bulunabilirse animasyonların, uzman 

videolarının v.b. içerik zenginleştirme öğrelerinin sayı ve nitelik olarak artırılması faydalı olacaktır.  

Aynı şekilde, içerik geliştirmede kullanılan vaka, etkinlik, broşür ve özetlerin belli zaman 

aralıklarıyla güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi ve alandaki yeni bilgi birikiminin eğitim 

içeriklerine yansıtılması gerekmektedir.  

Çevrimiçi eğitimin, okullarda çalışan psikolojik danışmanlarla MEB işbirliği ile paylaşılması 

önerilmektedir. Böylece tüm okul psikolojik danışmanları ücretsiz olan bu çevrimiçi eğitimden 

haberdar olup, eğitimde verilen materyal ve etkinlikleri okullarında uygulama fırsatı bulabilirler. 

Okul psikolojik danışmanları, okullardaki sorun ve ihtiyaçları tespit edebilecek temel kişiler olduğu 

için onlardan öneri alarak çevrimiçi eğitimi güncellemek ve zenginleştirmek, bu eğitimin 

uygulamaya dönük katkılarını arttıracaktır. 

Bu eğitimde geliştirilen modüller kullanıcı profiline göre adaptve olarak kullanılabilir. Örneğin, 

kendisini anne-baba olarak tanımlayan kullanıcılara belli modülleri önerirken, öğretmen olarak 

tanımlayanlara daha farkı modülleri önerir. Öte yandan psikolojik danışmanların modüllerin 

tamamını alması önerilmektedir.  

Çevrimiçi eğitimin mümkün olduğunca engelsiz olması için çalışılmıştır. Ancak, bazı 

düzenlemelere daha ihtiyaç vardır. Bütçe kısıtlılıkları nedeniyle bazı iyileştirmeler 
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gerçekleştirilememiştir. Örneğin, bazı görsel içerik ve animasyonların sesli betimlemeleri 

yapılamamıştır. Aynı şekilde içerik seslendirmelerinde profesyonellerden hizmet alımı yerine 

bütçenin el verdiği daha az profesyonel bireylerden hizmet alımına gidilmiştir. İleride imkanlar 

bulunduğunda bu tür düzenlemelerle eğitim daha da profesyonel hale getirilebilir.    

Bu çevrimiçi eğitim her ne kadar psikolojik danışmanlar düşünülerek hazırlanmış olsa da, diğer 

ruh sağlığı uzmanları tarafından da kullanılabilir. Afete müdahalelerde okul psikolojik 

danışmanları, sosyal hizmet uzamanları, psikolog ve psikiyatristler işbirliği içerisinde 

çalışmaktadır. Bu tür eğitimler bu meslek grubları arasında da ortak bir dil ve anlayışın 

oluşturulmasına yardımcı olma potensiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu üçretsiz eğitim diğer meslek 

grubu üyelerine de duyurulabilir ve hatta diğer ruh sağlığı meslek elemanları kendi ihtiyaçlarına 

göre yeni modüllerle içeriği daha da geliştirebilirler.  

Sonuç olarak, TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen bu çevrimiçi eğitim ülkemizdeki en kapsamlı, kolay 

ulaşılabilir, güncel ve zengin içeriğe sahip çevrimiçi afetlerde psikolojik destek eğitimdir. 

Kullanması kolay ve adaptif niteliktedir. Diğer bir ifadeyle, kullanıcı ihtiyacına göre modül 

seçenekleri sunar. Görme ve işitme engeli olan bireylerin ihtiyaçları da düşünülerek 

tasarlanmıştır. Örneğin, tüm içerik görme engelliler için mümkün olduğunca seslendirilmiştir. 

Çeşitli aşamalarda gönüllü okul psikolojik danışmanlarının yardımıyla kullanılabilirliği test 

edilmiştir. Bu testlerden elde edilen bulgular ışığında sürekli yenilenmiş, iyileştirilmiştir. Ülkemizde 

büyük ve önemli bir eksiklik olan afetler sonrası psikososyal müdahale sunabilecek insan 

kaynağını yetiştirmeye önemli katkılar yapabilecek bir kaynaktır. Özellikle, çocuk ve ergenlere 

zorlu yaşam olayları sonrası hızla psikososyal destek sunabilmek için psikolojik danışmanların 

yanısıra diğer öğretmen ve ebeveynlerin güçlendirilmesine de önemli katıları olacağı 

düşünülmektedir.  
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EKLER  
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EK 1: DEMOGRAFİK BİLGİLER 
 

1. Yaşınız : ……….. 

2. Cinsiyetiniz  

☐Kadın 

☐Erkek 

3. Kurumunuz: ……………………………………………………………………… 

4. Göreviniz/Mesleğiniz: ……………………………………………………………. 

5. Eğitim Durumuz:   Lisans             Yüksek Lisans   Doktora  
6. Mezun Olduğunuz Lisans Programı: ……………………………….................... 
7. Herhangi bir engellilik durumunuz bulunmakta mı? 

☐ Evet  (………………………) 

☐ Hayır  

8. Mesleki deneyiminiz (Yıl): ……….. 

9. Daha önce afet, travma, psiko-sosyal destek, kriz vb. konularında herhangi bir 

eğitim aldınız mı? (Birden fazla madde seçebilirsiniz.) 

☐ Evet; ders aldım. 

☐ Evet; seminer, çalıştay, vb.ne katıldım. 

☐ Evet; hizmet içi eğitime katıldım. 

☐ Hayır; herhangi bir eğitim almadım. 

10. Daha önce hiç afete müdahale çalışmalarında yer aldınız mı?  

a) Hiç yer almadım. 

b) 1 kez yer aldım. 

c) 2 veya daha fazla kez yer aldım. 

 

11. Afete müdahale çalışmalarında yer aldıysanız, hangileri olduğunu belirtiniz?  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

12. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde aşağıdaki durumlardan hangilerine müdahale etmek 

durumunda kaldınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)   

☐ Öğrenciden öğrenciye fiziksel saldırı 
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☐ Öğrenciden okul personeline fiziksel saldırı 

☐ Veliden okul personeline fiziksel saldırı 

☐ Okul personelinden öğrenciye saldırı 

☐ Bir öğrencinin ciddi şekilde yaralanması 

☐ Ani ölüm 

☐ İntihar girişimi 

☐ İntihar (tamamlanmış) 

☐ Okulda silahlı saldırı 

☐ Cinsel saldırı veya tecavüz 

☐ Yangın/Kundaklama 

☐ Terör saldırısı 

☐ Doğal afet (deprem, su baskını, v.b) 

☐ Bina çökmesi 

☐ Kaçırılma olayı 

☐ Öldürme/cinayet 

☐ Teknolojik kaza  

☐ Siber ortamda zorbalık ve taciz 

☐ Ailede şiddet (cinsel, fiziksel v.b.) 

☐ Madde bağımlılığı (Bonzai v.b.) 

☐ Diğer (......................................................................................................) 
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13. Psiko-sosyal müdahaleler konusunda psikolojik danışmanlara yönelik eğitim 

verilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? 

☐ Evet  

☐ Hayır 

14. Bu konuda bir eğitim düzenlenirse, eğitimi ne şekilde almayı tercih edersiniz? 

a)  Yüz yüze 

b)  Çevrim içi (online) 

c)  Karma (yüz yüze ve çevrim içi) 

d)  Diğer (………………………………………………………………….) 

15. Çevrim içi eğitim sistemi tasarlanması durumunda sisteme hangi elektronik 

cihaz(lar)la ulaşmayı tercih edersiniz? (Birden fazla madde seçebilirsiniz.) 

☐ Masaüstü bilgisayar 

☐ Dizüstü bilgisayar 

☐ Tablet 

☐ Akıllı telefon 

☐ Diğer (………………………………………………………………….) 
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İÇERİK İHTİYAÇLARI 

Geliştirilmesi planlanan çevrim içi eğitim sisteminde yer alması gerektiğini düşündüğünüz 

konuları, aşağıdaki her bir ifadenin karşısındaki seçeneklerden sadece birisini işaretleyerek 

belirtiniz.  

  

Örnek ifade: Afet, travma, kriz ve stres kavramlarının bilinmesine "orta" derecede ihtiyaç 

duyulduğunu düşünüyorum. 
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1. Afet, travma, kriz ve travmatik stres 
kavramlarının bilinmesi 

1 2 3 4 5 

2. Afet ve travma sonrası bireylerin gösterdiği 
tepkilerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

3. Bir olayın afet sayılabilme ölçütlerinin 
bilinmesi 

1 2 3 4 5 

4. Risk altındaki grupların bilinmesi 1 2 3 4 5 

5. Afetlerde risk ve koruyucu faktörlerin 
bilinmesi 

1 2 3 4 5 

6. Travmatik yaşantı sonrası en sık görülen 
psikopatolojik sorunların tanımlanması 

1 2 3 4 5 

7. Sosyo-kültürel çevrenin travmatik tepkiler 
üzerindeki etkilerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

8. Bir afet sonrasında çocuk ve ergenlerin 
göstermesi olası tepkilerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

9. Çocuk ve ergenlerin travmatik tepkilerinin 
gelişimsel dönemlere göre farklılıklarının 
bilinmesi 

1 2 3 4 5 

10. Psikolojik ilk yardımın tanımının, ilkelerinin, 
amacının ve aşamalarının bilinmesi 

1 2 3 4 5 
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11. Farklı gelişimsel dönemlerdeki çocuklara 
nasıl yardım edileceğinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

12. Ailelerle nasıl çalışılacağının bilinmesi 1 2 3 4 5 

13. Okuldaki diğer öğretmen ve yöneticilerle 
nasıl çalışılacağının bilinmesi 

1 2 3 4 5 

14. Okul temelli müdahalelerin genel 
özelliklerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 
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15. Normal ve normal olmayan yas tepkilerinin 
bilinmesi 

1 2 3 4 5 

16. Gelişim dönemlerine göre yas tepkilerinin 
(yetişkin, ergen ve çocuk) bilinmesi 

1 2 3 4 5 

17. Gelişim dönemlerine göre çocuklarda ölüm 
algısının bilinmesi 

1 2 3 4 5 

18. Yasın ardından verilen psikolojik destek 
hizmetlerinin ilkelerinin ve amacının bilinmesi 

1 2 3 4 5 

19. Okul psikolojik danışmanının yas sürecindeki 
çocuğa destek sağlarken dikkat edilmesi 
gerekenlerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

20. Okul psikolojik danışmanının yas sürecindeki 
aileye destek sağlarken dikkat edilmesi 
gerekenlerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

21. Yasa eşlik edebilecek psikopatolojilerin 
bilinmesi 

1 2 3 4 5 

22. Kültürel ve sosyal ortamın yas üzerindeki 
etkilerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

23. Yardım hizmetlerinin planlanmasında göz 
önünde bulundurulması gereken risk ve 
koruyucu etmenlerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 
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24. Afet sonrası sunulacak psikolojik destek 
hizmetlerinin genel hedeflerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

25. Afet sonrası müdahale ve yardımların 
yönetiminde ve uygulanmasında gözetilmesi 
gereken etik ilkelerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

26. Kriz çalışmaları için olası etik karar verme 
modellerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

27. Psikososyal müdahale kavramının, içeriğinin 
ve temel aşamalarının bilinmesi 

1 2 3 4 5 

28. Temel ihtiyaçlar, toplum ve aile, 
uzmanlaşmamış ve uzmanlaşmış 
düzeylerdeki psikososyal müdahalelerin 
neler olabileceğinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 
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29. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında 
psikososyal müdahalelerin nasıl 
değişebileceğinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

30. Psikolojik İlk Yardımın (PİY) ne olduğunun, 
ne zaman, kim tarafından, nerede ve kimlere 
uygulanacağının bilinmesi 

1 2 3 4 5 

31. PİY hizmeti sunarken dikkat edilmesi 
gereken süreçlerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

32. Afet, travma, kriz sonrası yardım edenlerin 
özbakım becerilerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

33. Yardım edenlerde travma sonrası stres 
tepkilerinin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

34. Afetzedelere kazandırılması hedeflenen 
temel becerilerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

35. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında 
engelli bireylerin ihtiyaçlarının bilinmesi 

1 2 3 4 5 
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36. Afetlerde engelli bireylere yönelik psiko-
sosyal destek hizmetlerinde dikkat edilmesi 
gerekenlerin bilinmesi 

1 2 3 4 5 

Eğitim içeriğine eklemek istediğiniz başka konular varsa belirtiniz: 
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SİSTEM TEKNİK İHTİYAÇLARI 

Geliştirilmesi planlanan çevrim içi eğitim sisteminde bulunmasını istediğiniz özelliklere ne 

derece ihtiyaç duyulabileceğini, aşağıdaki her bir ifadenin karşısındaki seçeneklerden sadece 

birisini işaretleyerek belirtiniz. 

  

Örnek ifade: Çevrim içi eğitim sisteminde video/animasyon gibi üç boyutlu öğelerin 

bulunmasına "Orta" derecede ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum. 
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1. Video / animasyon gibi üç boyutlu öğelerin 
bulunması 

1 2 3 4 5 

2. Resim, grafik, tablo gibi iki boyutlu öğelerin 
bulunması 

1 2 3 4 5 

3. Gerektiğinde çevrim içi eğitimdeki bir 
sayfaya kendi notunu ekleyebilme 

1 2 3 4 5 

4. Önemli bölümlerin altını çizebilme 1 2 3 4 5 

5. Gerektiğinde bir konuyu / sayfayı sistemde 
favorilerime ekleyebilme 

1 2 3 4 5 

6. Tartışma ve soru sorma amaçlı tartışma 
(forum) panelinin bulunması 

1 2 3 4 5 

7. Bir veya birkaç sözcüğü kullanarak sistem 
içinde arama yapılabilmesi 

1 2 3 4 5 

8. Konular arasında geçiş yapılabilmesi 1 2 3 4 5 

9. Sistemden dersin eğitmenine içerik ile ilgili 
soru gönderilebilmesi 

1 2 3 4 5 

10. Konuları, konu başlıklarına göre görebilme 1 2 3 4 5 

11. Konuları, alfabetik sıraya göre görebilme 1 2 3 4 5 
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12. Sisteme tekrar giriş yapıldığında kullanıcının 
otomatik olarak bıraktığı yere yönlendirilmesi 

1 2 3 4 5 

13. Kişi bilgilerinin görüldüğü bir profil sayfasının 
bulunması 

1 2 3 4 5 

14. Sistemdeki metin boyutlarının 
ayarlanabilmesi 

1 2 3 4 5 
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15. Sistemin kullanım kılavuzunun bulunması 1 2 3 4 5 

16. Sistemde broşür / çalışma kitabı vb. 
materyallerinin bulunması 

1 2 3 4 5 

17. Sistemde bulunan broşür / çalışma kitabı vb. 
materyallerinin basılabilmesi 

1 2 3 4 5 

18. Sistem yöneticisine teknik soruların 
gönderilebilmesi 

1 2 3 4 5 

19. Forum panelinde tartışma konularının 
eğitmen tarafından belirlenmesi 

1 2 3 4 5 

20. Forum panelinde tartışma konularının 
kullanıcılar tarafından belirlenmesi 

1 2 3 4 5 

21. Forum panelinde kullanıcılar tarafından 
belirlenen tartışma konularının eğitmen 
tarafından onaylanması 

1 2 3 4 5 

22. Konular ile ilgili örnek olay (vaka) 
incelemesinin bulunması 

1 2 3 4 5 

23. Konular ile ilgili alan uzmanlarıyla yapılan 
röportajların bulunması 

1 2 3 4 5 

24. Konu içeriklerinin video, animasyon vb. 
materyallerle desteklenmesi 

1 2 3 4 5 

25. Konu içeriklerinin resim, grafik, tablo vb. 
görsellerle desteklenmesi 

1 2 3 4 5 
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26. Kullanıcının tamamladığı konuları 
görebilmesi 

1 2 3 4 5 

27. Öğrenmenin belirli aralıklarla 
değerlendirilmesi/test edilmesi 

1 2 3 4 5 

28. Yanlış cevaplarda kullanıcının ilgili konuya 
yönlendirilmesi 

1 2 3 4 5 

29. Değerlendirme sonlarında başarı düzeyinin 
gösterilmesi 

1 2 3 4 5 

30. Başarılı olma durumuna göre eğitim sonunda 
katılım belgesi alınması 

1 2 3 4 5 

Sistemin özellikleri ile ilgili eklemek istediğiniz başka konular varsa belirtiniz: 

 

 

 

 

Anketimiz sonlanmıştır. 

 

Sorularınız için proje yürütücüsü ve araştırmacılarıyla iletişime geçebilirsiniz. 

 

Özgür Erdur-Baker, erdur@metu.edu.tr 

Zahide Yıldırım, zahidey@metu.edu.tr 

 

İlginiz, değerli katkılarınız ve ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz.  
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EK 2: BİREYSEL GÖRÜŞME PROTOKOLÜ 
 

Araştırma Hakkında Bilgi Verilmesi 

Size kendimi tanıtayım. İsmim Gülşah Karakedi. ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

yüksek lisans öğrencisiyim. Bu çalışmayı, danışmanım Prof. Dr. Özgür Erdur Baker ile 

yürütüyorum. Çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Katılımınız 

araştırmamız için büyük önem taşıyor.  

 

Başlamadan önce size bugün burada ne yapacağımızı kısaca açıklamak istiyorum. Ama bunun 

öncesinde sizden bir konu ile ilgili izin almam gerekiyor. Sizden aldığım yanıtları daha iyi 

değerlendirebilmem için konuşmalarımızı kaydetmeye ihtiyacım var. Bu kayıt daha sonrasında 

silinecek ve araştırmacılar haricimde kimse tarafından dinlenilmeyecek. Bir diğer neden de şu: 

Benim bir görme engelim var ve konuşmayı yapacağımız şu ortam not alabilmem için uygun 

değil. Kaydetmek işimi oldukça kolaylaştıracak bu anlamda. Bu sizin için sorun olur mu? 

 

O zaman neyi araştırdığımızdan, neyi amaçladığımızdan bahsetmek istiyorum size. Kısaca 

söylemek gerekirse engelli bireylerin afet ve kriz deneyimlerini araştırıyoruz. Afetten ve krizden 

kastettiğim şudur: ‘aniden gerçekleşen, sizin kontrolünüzde olmayan, birinin yaşamını 

yitirmesine neden olabilecek ya da mal kaybına neden olabilecek yaşamı tehdit eden olaylar: 

deprem, patlama, trafik kazası, silahlı saldırı gibi.’ 

 

Her birey yaşanılan buna benzer olaylar öncesinde, olay sırasında ve olayın ardından bazı 

şeylere ihtiyaç duyar. Bizim de araştırdığımız engelli bireylerin ihtiyaçlarının neler olabileceği. 

Bu konuda size danışmak istiyoruz.  

 

Net olmayan bir şey var mı? Hazır mısınız?  

 

A BÖLÜMÜ: Şimdi sizden demografik bilgilerinizi rica edeceğm. Bana yaşınızı, eğitim ve gelir 

düzeyinizi, meslek ve medeni halinizi söyler misiniz? 

 

B Bölümü: Bugüne kadar yaşadığınız afet ve kriz tanımına uyabilecek (deprem, trafik kazası 

v.b.) zorlu bir yaşam olayı deneyiminiz oldu mu?  

 

C BÖLÜMÜ: Engelli bireyler afet ve kriz olaylarını nasıl deneyimlerler?  

          Engelli olmak afet durumlarında neyi/nasıl etkiler?  

          Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli bireyler nelere ihtiyaç duyarlar?  

          Afet durumlarında psikososyal destek sağlanırken engelli bireylerin kendilerine                     

özgü özel ihtiyaçları var mıdır/nelerdir?  

 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka sormamızı istediğiniz bir şey var mı?  

Çok teşekkür ederiz. Sonrasında kafamıza takılan bir şey olursa sizi yeniden rahatsız 

edebilir miyiz? 
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EK 3: EĞİTİM MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ VE AMAÇLADIĞI KAZANIMLAR 
 

Modül 1: Temel Kavramlar 

Bu modülde afet, travma ve kriz olaylarına ait temel kavramlar tanımlanmaktadır. Bu kavramlar 

modül içerisinde karşılaştırılmalı olarak verilmiş, farklı disiplinlerden tanımlar yapılarak 

kavramların kullanımı açıklanmıştır. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları 

edinmeleri beklenmektedir. 

 Afetin ne olduğunu tanımlayabilme  

 Afet ile kriz arasındaki farklı belirtebilme 

 Krizin ne olduğu tanımlayabilme 

 Kriz durumlarının ayırt edici özelliklerini tanımlayabilme 

 Kriz türlerini sıralayabilme (gelişimsel krizler, uyum sürecini gerektiren krizler, durumsal 

krizler, varoluşsal krizler, travmatik stres) 

 Travmanın ne olduğunu belirtebilme 

 Bireysel ve toplumsal travma kavramlarını tanımlayabilme 

Bu modülde her bir kavramı açıklayan bir vaka kullanılmıştır. Bu vakalara örnek olabilecek vaka 

aşağıda verilmiştir. 

 

Vaka 1: 23 Ekim 2011 yılında Van’da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9 Kasımda 

şiddetli bir deprem daha olması ve depremin artçılarının devam etmesi, müdahaleleri zorlaştırdı. 

Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Hükümet, bakanlıklar, yerli ve yabancı sivil toplum 

kuruluşları olaya sosyo- ekonomik tahribatın yanında psikolojik olarak da etkilenen 

depremzedelere yardım için olay yerine geldi. Havanın soğuması ve artçı depremlerin sürekli bir 

hal alması depremzedelerin ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. 

2011 yılında yaşanan bu deprem, afet olaylarına örnek olarak gösterilebilir. Sayıca çok fazla 

insanın olaydan etkilenmesi, belirli bir coğrafyada aniden ortaya çıkması, önemli kayıplara yol 

açması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan yardımların alınması ve toplumun 

yaşantısını sekteye uğratması gibi nedenler, 2011 Van Depreminin afet olarak tanımlanmasını 

açıklamaktadır. 

 

Modül 2: Travmatik Stres Tepkileri 
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Bu modülde travmatik olay sonrasında verilen farklı tepkiler, bunların özellikleri ve görülen 

tepkilerin her bireyde farklılık gösterdiği konular anlatılmaktadır. Travmatik stres tepkilerinin kriz 

tepkilerinden ayrılması ve normal olmayan olaylara verilen normal stres tepkileri bu modülde 

vurgulanmıştır. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları edinmeleri 

beklenmektedir. 

 Travmatik tepkilerin ne olduğunu belirtebilme  

 Travmatik bir olay sonrasında görülebilecek duygusal, bilişsel, fiziksel/somatik ve 

davranışsal/sosyal tepkileri sıralayabilme 

 Afete maruz kalan bireylerin tepkilerinin afette sonra geçen süreye göre nasıl farklılaştığını 

ve gruplarını tanımlayabilme 

 Travma sonrası stres bozukluğunun semptomlarını sıralayabilme 

Bu modülde travmatik stres tepkilerini açıklamak amacıyla yazılan vakalara örnek olan vaka 

aşağıda verilmiştir. 

Vaka 1: Aysel tatil için aile ile birlikte gittiği Bodrum’da depremi yaşamıştır. Artçı depremlerin 

sürekli yaşanması sonucu ailesiyle birlikte sokakta yatmış, daha sonra tatillerini 

tamamlayamadan Ankara’ya geri dönmüşlerdir. Ankara’ya döndükten sonra ailesinin 1999 

yılında Sakarya’da yaşadıkları depremi sürekli anlatmaları ise Aysel’i daha da çok etkilemiştir. 

Deprem bölgesinden kaçıp Ankara’ya yerleştiğini burgulayan ailesi sürekli olarak depremden 

kaçamadıklarından bahsetmekte, 1999 yılında evlerinin yıkılmasına dair anıları sürekli olarak 

anlatmaktadır. Aysel, bodrum depreminde fiziksel olarak hiçbir kayıp yaşanmasa da sürekli 

olarak deprem anlarını düşünmektedir. Ailesinin deprem anılarından sürekli olarak bahsetmesi 

ise bu anıları tetiklemektedir. Binalara girerken bir korku yaşamakta, özellikle kapalı alanlarda 

yaşadığı depremi tekrar tekrar hatırlamaktadır. Geceleri kabuslar görüp uykusundan 

uyanmakta, bu durum nedeniyle tüm gün boyunca başı ağrıyarak sinirli bir şekilde 

dolaşmaktadır. 

Yaşadığı olaydan sonra gösterdiği kabus, korku, uykusuzluk gibi belirtilerin günden güne 

artması ve günlük hayatını etkilemesi sonucu Aysel bir psikolojik danışmana gitmeye karar verir. 

Psikolojik danışman Sedef’e, deprem gibi normal olmayan bir durum sonucu normal tepkiler 

verdiğini açıklar. Yaşadığı afetten sonra bu gibi tepkiler göstermesinin normal olduğunu fakat 

belirtilerin sıklığının, uzunluğunun ve ne kadar süredir devam ettiğinin takip edilmesi gerektiğini 

belirtir. 
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Modül 3: Afet Sonrası Çocuk ve Ergenler 

Bu modülde zorlu yaşam olaylarına maruz kalma sonucu desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan 

çocuk ve ergenlerin dönemsel özellikleri ve bu dönemsel özelliklere göre gösterdikleri tepkiler 

sunulmaktadır. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları edinmeleri 

beklenmektedir. 

 Okul öncesi dönemdeki çocukların kaygılarının aşamalarını sıralayabilme 

    Okul öncesindeki yaş aralıklarına göre çocukların tepkilerinin sıralayabilme 

 Okul öncesi çocukların fizyolojik, psikolojik, davranışsal ve bilişsel tepkilerinin 

tanımlayabilme 

 Okul dönemindeki çocukların tepkilerinin okul öncesindeki çocukların tepkilerinden 

farklılaştığı noktaları belirtebilme 

 Okul dönemindeki çocukların fizyolojik, psikolojik, davranışsal ve bilişsel tepkilerinin 

tanımlayabilme 

 Ergenlerin genel travma tepkilerini tanımlayabilme 

    Ergenlerin hangi açılardan okul öncesi ve okul dönemi çocuklardan ayrıldığını 

belirtebilme 

 Ön- ergen ve ergenlerin tepkilerini belirtebilme 

Bu modülde, her gelişim dönemine ilişkin afet sonrası tepkileri açıklayacak vakalar yazılmıştır. 

Bu vakalara örnek oluşturabilecek vaka durumu aşağıda verilmiştir. 

Vaka: Selin 11 yaşındadır ve yeni başladığı okulundan evine dönerken bir patlama sesiyle irkilir. 

Okullarına çok yakın bir tren garında bombalı bir saldırı olmuştur.  Selin hemen bir dükkana 

sığınmış, fakat sığındığı dükkandan ayrılamamıştır. Selin, üşümüş ve oldukça yorulmuştur. 

Dükkana başka korkmuş insanlar da sığınmıştır. Bu olaydan sonra Selin’in ders başarısında 

düşme, devamsızlık ve dikkatsizlik görülmeye başlanmıştır. Sürekli öfkeli ve kaygılı olan Selin, 

geceleri kâbuslar görmekte ve sürekli bir huzursuzluk hissiyle yaşamaktadır. Olay hakkında sık 

sık konuşma isteği duymakta ve daha önce ilgiyle okuduğu kitapları okumamaktadır. 

Selin’in gösterdiği ders başarısında düşme, devamsızlık, dikkatsizlik, öfke ve kaygı durumları, 

daha önce zevk aldığı aktivitelerden zevk alamama, kâbuslar ve huzursuzluk hissi ön- ergenlik 

döneminde görülen afet sonrası tepkilerdendir. Bu dönemde, ergenlik döneminden farklı olarak 

afet olayı hakkında sık sık sorular sorma ve olayı tekrar tekrar konuşma isteği görülmektedir. 
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Modül 4: Afet Etiği 

Bu modülde zorlu yaşam olaylarına maruz kalma sonucu desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan 

kişiye sunulan insani ve destekleyici bir müdahale sunarken dikkat edilmesi gereken hususların 

tanıtılmıştır. Bu hususlar tanıtılırken alanda en yaygın olarak izlenen kuruluşların (Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Wisconsin Eyaleti, Afet Yönetimi Etiği, Avustralya Acil 

Durum Yönetimi Enstitüsü ve Avustralya Travmatik Stres Çalışmaları Derneği birlikte hazırladığı 

Afetlerde Psikolojik Hizmetler Kılavuzu v.b.)  derlediği etik ilkeler ve yaklaşımlar tanıtılmıştır.  

 Ardından birbirini izlemesi gereken basamaklar halinde anlatılmaktadır. Bu modülü tamamlayan 

katılımcıların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir. 

 Afet etiğini tanımlayabilme  

 Afet yönetiminde gözetilecek etik ilkeleri sıralayabilme 

 Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin tanımladığı genel etik maddelerini 

sıralayabilme 

 Yardım hizmetleri ilkelerini sıralayabilme 

 Afet durumunda daha savunmasız ve daha incinebilir grupları belirtebilme 

 Afet durumunda medyanın daha iyi nasıl kullanılabileceğini belirtebilme 

 Etik karar verme ilkelerini sıralayabilme 

Bu modülde afet etiğini anlamak ve etik ikilemlerle karşı karşıya kalındığında ne yapılacağını 

açıklamak ve anlamlandırmak adına etkinler hazırlanmıştır. Aşağıda örnek bir etkinlik 

sunulmuştur.  

Örnek Etkinlik 1: Bölgenizde yaşanan deprem sonrası öğrencilerinizin çoğu kıyafet, gıda gibi 

temel ihtiyaçlara ulaşmada güçlük çekmektedir. 

Yapılması Gereken: Yardım alınabilecek yerel kaynakları belirlemek ve iletişime geçmek. Yeterli 

olmaması durumunda uluslararası kaynakları araştırmak. 

Yapılmaması Gereken: Kızılay’dan yardım istemek. Yardım yeterli olmadığında öğrencileri 

yardım yapılamayacağı konusunda bilgilendirmek. 

Örnek Etkinlik 2: Okulunuzda yaşanan terör saldırısı sonrası psikolojik ilk yardım uygulaması 

için öğretmenleri görevlendirmeniz gerekli. 
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Yapılması Gereken: PİY eğitimi alan öğretmenleri belirleyip gönüllülük ilkesi kapsamında 

gönüllü olan öğretmenleri yönlendirmek. 

Yapılmaması Gereken: PİY eğitimi alan tüm öğretmenlerin yardım vermelerinin zorunlu 

olduğunu söylemek ve PİY hizmeti vermeleri gerektiğin hatırlatmak. 

Modül 5: Psikolojik İlk Yardım 

Bu modülde zorlu yaşam olaylarına maruz kalma sonucu desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan 

kişiye sunulan insani ve destekleyici bir müdahale olan psikolojik ilk yardım hizmeti anlatılmıştır. 

Bu hizmet sunarken dikkat edilmesi gereken hususların tanıtılmasının ardından birbirini izlemesi 

gereken basamaklar halinde anlatılmaktadır. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki 

kazanımları edinmeleri beklenmektedir. 

 Psikolojik İlk Yardım’ı (PİY) tanımlayabilme 

 PİY’in ne zaman, nerede ve kimler için yapılacağını belirtebilme 

 Sorumluluk duygusuyla yardım etmenin temel ilkelerini sıralayabilme 

 Psikolojik ilk yardım sunarken dikkat etmesi gereken noktaları belirtebilme 

 PİY’in üç temel ilkesini sıralayabilme 

 PİY sürecinin nasıl sonlandırması gerektiğini tanımlayabilme 

 Özel yardıma gereksinimi olan grupları sıralayabilme 

 Yardım edenlere yardım ve öz- bakımın önemimi tanımlayabilme 

Modül içerisinde PIY uygulamasının tanıtıldığı üç animasyon hazırlanmıştır. Ayrıca çeşitli 

vakalar ve etkinliklere yer verilmiştir. 

  

Modül 6: Afetler Sonrası Psikososyal Destek 

Bu modülde afet ve kriz olayları sonrası yapılacak psikososyal müdahalelerin doğası ve mantığı 

açıklanmıştır. Psikososyal destek hizmetleri basamaklar halinde açıklanmıştır. Bu modülde 

tanıtılan psikososyal müdahale Türkiye Kızılay’ının da izlediği dünyada genel kabul gömüş 

psiksosyal müdahale modelidir. Bu modülün tanıtımı uzun yıllarca Kızılay’da psikososyal 

çalışmalar yürütmüş bir uzmanla gerçekleştirilmiş uzman videosu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları edinmeleri 

beklenmektedir. 

 Afet yönetim döngüsünü ve amaçlarını tanımlayabilme. 
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 Acil durumlardaki ruh sağlığı ve psikososyal ihtiyaçları belirtebilme. 

 Psikososyal müdahalelerin temel aşamalarını tanımlayabilme. 

 Psikososyal müdahalelerin temel ilkelerini sıralayabilme. 

 

Modül 7: Afet Sonrası Çocuk ve Ergenlerle Çalışma 

Bu modülde zorlu yaşam olaylarına maruz kalma sonucu desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan 

çocuk ve ergenlerle çalışırken dikkat edilmesi gereken hususların tanıtılmıştır. Ardından okul 

temelli PIY tanıtılmış ve çocuk ve ergenlerle afetler sonrası nasıl çalışılacağı anlatılmıştır.  Bu 

modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir. 

 Okullarda yapılacak psikolojik ilk yardımı tanımlayabilme 

 Okullarda yapılacak psikolojik ilk yardımın ilkelerini sıralayabilme 

 Okullarda kurulan ilk yardım ekiplerinin özelliklerini sıralayabilme 

 Okullardaki psikolojik ilk yardımın amaçlarının sıralayabilme 

 Okulda yapılacak psikolojik ilk yardım sürecinin aşamalarını sıralayabilme 

 Gelişimsel dönemlere göre psikolojik ilk yardım süresince yapılması gerekenleri 

sıralayabilme 

Bu modül içerisinde özellikle okulda çalışan psikolojik danışmanların afet durumları sonrasında 

çocuk ve ergenlerle çalışmalarına yardımcı olacak vaka ve etkinlikler yer verilmiştir. Örnekler 

vaka ve etkinlikler aşağıda verilmiştir. 

 

Örnek Vaka: Okullarına yapılan bir terör saldırısı sonrası okul psikolojik danışmanı Özlem, okul 

idaresiyle birlikte tüm öğrencileri güvenli alan olarak belirledikleri spor salonuna toplamışlardır. 

Her sınıfın bir arada, öğretemnleriyle birlikte durmalarına özen göstermektedirler. Özlem, spor 

salonu içerisinde dolaşarak öğrencileri gözlemlemekte, her öğrencinin bir yetişkinle birlikte olup 

olmadığından emin olmaya çalışmaktadır. Olaydan etkilenen öğrencilerin yanına giderek onlarla 

konuşmakta, doğruluğundan emin olduğu bilgileri öğrencilerle paylaşmaktadır.  

Etkinlik Örnekleri 

1- Okulunuzda çıkan yangın sonrası tüm öğrenciler güvenli bir alana toplanmıştır. İkinci sınıfa 

giden bir öğrenciniz yanınıza gelerek kardeşini bulamadığını ve merak ettiğini söyledi. Siz 

öğrencinin kardeşini tanımıyorsunuz ve olaydan sonra görmediniz. 
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Yapılması Gereken: Öğrenciden kardeşi bulmanıza yardımcı olacak bilgileri alma, güvenli 

alanda kalmasının doğru olacağını açıklama ve yardım alacağınızı belirterek bir bilgi aldığınızda 

kendisine bilgi vereceğinizi söyleme 

Yapılmaması Gereken: Kardeşinin çok iyi olduğunu söyleme, sessiz kalması ve ağlamaması 

için öğrenciyi ikna etme 

2- Bir sınıf öğretmeni yaşanan sel olayı sonrasında öğrencilerin sürekli bu afet olayı hakkında 

konuştuğunu, buna dair resimler çizdiğini size iletti. Sınıftaki bu durumla başa çıkamadığını 

söyledi. 

Yapılması Gereken: Öğrencilerin gösterdiği bu tepkinin afet gibi normal olmayan bir olaya 

verilen normal tepki olduğunu açıklamak. Öğretmenin, öğrencilerle bu konuda konuşabileceğini 

belirtmek ve olayı takip etmek. 

Yapılmaması Gereken: Bu durumun normal olduğunu, zamanla geçeceğini öğretmene 

söylemek ve öğretmeni bu konuda ikna etmek. 

Modül 8: Engeli Olan bireyler ve Afet 

Bu modül içerisinde engelli grupların afet ve travma deneyim ve ihtiyaçları göz önüne alınarak 

afet ve travmalar öncesi ve sonrası planlanacak psikososyal müdahalelerin engeli bulunan 

bireylere uygulanması konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılmıştır. Bu bölümde 

engelli bireylerin afet ve kriz olaylarını nasıl deneyimledikleri (örn. Görme engelli bireyler olay 

anında tehlikenin ne olduğunu ve nerden geldiğini fark edemeyebilirler), afet öncesinde (örn. 

Görme engelli bireyler olay öncesinde bulundukları ortamı detaylı bir şekilde bilmesi), sırasında 

(örn. Görme engelli bireyler olayın ne olduğunu, tehlikenin ve olay yerinin neresi olduğunu bilme 

ihtiyacı duyabilir.) ve sonrasında (örn. Görme engelli bireyler sosyal desteğe ihtiyaç duyabilirler.) 

engelli bireylerin nelere ihtiyaç duyabilecekleri ile afet durumlarında sağlanacak psikososyal 

desteğin engelli bireylerin kendilerine özgü özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

uygulanması (örn. Bedensel engelli bir bireyin rahatça hareket edebileceği bir ortama ihtiyaç 

duyması) noktalarına değinilmiştir. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları 

edinmeleri beklenmektedir. 

 Engellilerin afet durumlarında farklı gereksinimlerini olduğunu bilme ve bunları 

sıralayabilme  
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 Afet durumlarında engellilere nasıl yardım edilebileceğini tanımlayabilme  

 Afet durumları öncesinde engellilerin gereksinimleri için alınması gereken önlemleri 

sıralayabilme  

 

Modül 9: Okul ve Travma 

Bu modülde okul ve travmanın bağı kapsamında travmatize eden okul ile iyileştirici/güçlendiren 

okul farklılığına yer verilmiş ve okullarda travmatik deneyimlere maruz kalmış öğrencilerin nasıl 

fark edilebileceğine ilişkin akademik, davranışsal, sosyal ve duygusal ipuçları anlatılmış ve 

ardından bu öğrenciler ile çalışma esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar adım adım 

anlatılmıştır. Bu modülde ayrıca travmaya duyarlı okulların nasıl oluşturulabileceğine ilişkin 

bilgilere de yer verilmiştir. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki sıralanan kazanımları 

edinmeleri beklenmektedir. 

 Travmanın tanımını yapabilme 

 Travmatize eden okul ile iyileştiren/güçlendiren okulun özelliklerini sıralayabilme 

 Travmatize olmuş çocuklarda görülme olasılığı daha fazla olan sorunları sıralayabilme 

 Travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki etkilerini tanımlayabilme 

 Travmatik deneyimi olan öğrencilerin sınıfta fark edilmesini sağlayan ipuçlarını 

sıralayabilme 

 Travmaya duyarlı okul yaratmak için yapılması gerekenleri belirtebilme 

 

Modül 10: Travmatik Olaylar Sonrası Yas 

Bu modülde travmatik olaylar sonrası görülen yas tepkileri ve bu tepkileri etkileyen faktörler 

incelenmiştir. Yas durumlarının gelişimsel dönemlere ve toplumun içerisindeki bulunduğu 

kültüre göre olan farklılığı vurgulanmıştır. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki 

kazanımları dinlemeleri beklenmektedir. 

 Sosyal desteğin yas durumlarında kişiler üzerindeki etkisini belirtebilme 

 Dini inanışların yas sürecini nasıl etkilediğini belirtebilme 

 Yas sürecinde toplumsal eğilimlerin neler olduğunu tanımlayabilme 

 Ritüellerin farklı toplumlarda da var olduğunu belirtebilme 

 Sürdürülen bağları tanımlayabilme 
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 Sürdürülen bağların farklı kültürdeki varlığını belirtebilme 

 Yas sürecindeki bireye nasıl yaklaşılması gerektiğini sıralayabilme 

 

Bu bölümde yas ve yas tepkilerini açıklayan çeşitli vaka örneklerine yer verilmiştir.  

Örnek Vaka: Ayşe 48 yaşında, yaklaşık 2 yıl önce eşini kaybetmiş bir kişidir. Çocukları evlilik ve 

eğitim dolayısıyla şehir dışında yaşamakta, Ayşe genellikle işi ile evi arasında zamanı geçen bir 

durumda yaşayıp gitmektedir. Eşinin kaybının ilk zamanlarında şehir dışından akrabalar gelmiş 

ve yaklaşık 2 ay boyunca dönüşümlü olarak yanında kalıp Ayşe’yi yalnız bırakmamışlardır. Ayşe 

bundan hoşnuttur, çok zor günler geçirirken birilerinin yanında olması onun için rahatlatıcı 

olmuştur. Diğer taraftan, Ayşe zaman zaman yalnız kalıp kendi başına eşi ile olan anılarını gözden 

geçirmek istese de bunu bir türlü başaramamaktadır. Sürekli birilerinin yanı başında olması bir 

taraftan iyi gelirken, diğer taraftan zaman zaman kendi başına kalarak kaybı muhasebe etmede 

engelleniyormuş gibi hissetmektedir. Bunu evdeki yakınlara söyleyememektedir çünkü yanlış 

anlaşılacağından çekinmektedir. Yalnız artık birkaç ay geçtiğinden, unutması, ileriye bakması 

gerektiği gibi tepkiler almakta, bu da onu kayıpla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmada 

tereddütlü hale getirmektedir. Bu nedenle kendini yalnız ve anlaşılmamış hiseetmektedir. 

Mahalledeki diğer kadınların yeni bir eş bulması gerektiği şeklinde telkinlerine maruz kalmakta, 

hatta aracılar yoluyla bazı öneriler ve evlilik teklifleri almaktadır. Ayşe buna kendini hiç bir şekilde 

açık hissetmemesine rağmen “dul kadın” damgası yiyeceğinden de çekinmektedir, çünkü bunu 

ima eden bazı telkinlerle ve sözlerle karşılaşmıştır. Anlaşılmamışlık ve yalnızlık duygularının yanı 

sıra, beklentiler ve anlamsız gelen telkinlerin de etkisiyle kendisini bir baskı altında hissetmekte 

ve bu durum onda kaygı yaratmaktadır. Eşinin kaybına yönelik yas tutmada güçlük yaşamakta, 

geleceğe yönelik plan yapamamakta, hatta geleceğe yönelik plan yapmak istediğinde 

belirsizlikleri hatırlayarak daha da kaygılanmaktadır. Ona tek yardımcı olan şey, geceleri eşi adına 

dua etmesi ve haftada bir gittiği kabir ziyaretinde çiçekleri sulayarak bakım yapmasıdır. Bu 

ziyarete özenle hazırlanmakta, eşinin evlilik yıldönümünde hediye ettiği kolyeyi muhakkak 

takmaktadır.  

Ayşe’nin yaşantısını İkili Süreç Modeli açısından değerlendirecek olursak, hem kayba odaklı yas 

tutma, hem de geleceği yapılandırmaya odaklı yaşantıya odaklanma anlamında çevre 

etkenlerinin destekleyici niteliği zayıf kalmaktadır. Bunu sağlamak amaçlı olarak danışmanı hem 

sosyal desteğin niteliğini ele almak, aynı şekilde bireysel ve kültürel/dini ritüellerin etkilerini 
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Ayşe’nin amaçları doğrultusunda düzenlemek, hem de merhumla sürdürdüğü bağlarını 

destekleyerek uyum sürecinde ilerlemesini kolaylaştırmak stratejisini izleyebilir. Bu nedenle 

çevresel etkenlerin her biri Ayşe’nin durumunda ele alınmalı, bunlarla başa çıkmada destekleyici 

bir tutum oluşturulmalıdır.  

Modül 11: Yardım Edene Yardım 

Bu modülde afet ve kriz durumlarından etkilenmiş bireylerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının 

karşılaşabilecekleri olası sorunlara, travma sonrası büyüme kavramına ve psikolojik iyiliklerini 

korumaları ve iyilik halini sürdürmeleri için gerekli olan etmenlere odaklanılmıştır. Bu modül 

içerisinde de farklı etkinliklere yer verilmiştir. Bu modülü tamamlayan katılımcıların aşağıdaki 

kazanımları edinmeleri beklenmektedir. 

 Travmatik stres bozukluğunun yardım edenlerde görülme olasılıklarını sıralar. 

 Travma sonrası yardım edenlerde görülebilen stres tepkilerini sıralayabilme. 

 Stres tepkilerini ortaya çıkaran risk etmenlerini sıralayabilme. 

 Travma sonrasında ortaya çıkabilen risk tepkilerine karşı koruyucu faktörleri 

sıralayabilme. 

 Tükenmişliğin ne olduğunu tanımlayabilme 

 Tükenmişliğin alt boyutlarını sıralayabilme 

 Karşıt aktarımı tanımlayabilme. 

 Travma sonrası büyümeyi tanımlayabilme. 

 Öz-bakım ve iyilik halinin korunmasında yapılması gerekenleri sıralayabilme. 

 

 

  



 

112 

 

EK 4: SİSTEM VE ÖZ-DEĞERLENDİRME SORULARI 

Öz-Değerlendirme (Tüm modüller sonra erdikten sonra) 

 Hiç iyi 

değil 

Biraz 

iyi 

Orta Gayet 

iyi 

Çok 

iyi 

Afete maruz kalmış insanlara yardım 
edebilirim. 

     

İnsanların afet ve kriz durumlarına verdikleri 
tepkileri anlayabilirim. 

     

Kriz anındaki isnanlara ne denileceğini ya da 
ne yapılacağını bilirim. 

     

Afet durumunda gereken özbakım becerilerini 
bilirim. 

     

Destekleyici dinleme yapabilirim.      

Yaşanan kriz durumuna dair inasnların 
ihtiyaçları olan bilgileri nasıl edineceğimi 
bilirim. 

     

Afet veya kriz yaşayan insanları ihtiyacı olan 
hizmetleri alabilecekleri servislere nasıl 
yönlendireceğini bilirim. 

     

Afet veya diğer kriz durumlarında insanlara 
zarar vermeden etik ilkeler çerçevesinde nasıl 
yardım edeceğimi bilirim. 

     

 

  



 

113 

 

 

Bölüm Sonu Öz-Değerlendirme  

 Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Bu bölümdeki 

kazanımlar 

yeterince 

açıktı. 

     

Bölüm 

içerisindeki 

bilgiler, 

kazanımları 

kapsıyordu. 
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 Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Afetlerde Psikolojik 

Müdahale Eğitiminin 

yönergeleri açık ve 

takip edilmesi kolaydı. 

     

Afetlerde Psikolojik 

Müdahale Eğitiminin 

içerdiği bilgiler açık ve 

anlaşılması kolaydı. 

     

Afetlerde Psikolojik 

Müdahale Eğitiminin 

içerdiği bilgiler konu 

ile ilgiliydi. 

     

Afetlerde Psikolojik 

Müdahale Eğitiminde 

verilen kaynaklar 

faydalıydı. 

     

Afetlerde Psikolojik 

Müdahale Eğitiminde 

edindiğim bilgileri 

kişisel ve profesyonel 

hayatımda 

kullanabilirim. 

     

Afetlerde Psikolojik 

Müdahale Eğitimi 

içerisindeki modüllere 

ayrılan süre yeterliydi. 
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EK 5: ÖĞRENME NESNESİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (Gürer & Yıldırım, 2014) 
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1. Öğrenme nesnesi ile çalışmak konuyu 
öğrenmeme yardımcı oldu.  

O O O O O 

2. Öğrenme nesnesini kullanarak konuyu daha kolay 
öğrendim.   

O O O O O 

3. Öğrenme nesnesindeki görseller (grafik, 
animasyon, video vb.) konuyu öğrenmeme yardımcı 
oldu.  

O O O O O 

4. Bu öğrenme nesnesini kullanarak konu ile ilgili 
soruları kolaylıkla cevaplayabilirim 

O O O O O 

5. Öğrenme nesnesini kullanmak konu ile ilgili 
etkinlikleri daha çabuk yapmamı sağladı.  

O O O O O 

6. Bu öğrenme nesnesi sayesinde yeni bilgiler 
öğrendim.  O O O O O 

7. Öğrenme nesnesi yardımı ile bu konuyu öğrenme 
nesnesi kullanılmayan konulardan daha iyi öğrendim.  

O O O O O 

8. Öğrenme nesnesini kullanabilecek düzeyde 
bilgisayar becerisine sahibim.   

O O O O O 

9. Öğrenme nesnesini kolayca kullanabildim.  O O O O O 
10. Öğrenme nesnesinin kullanımı basitti.  O O O O O 
11. Öğrenme nesnesi içindeki konular açık bir 
şekilde sunulmuştu.  

O O O O O 

12. Öğrenme nesnesinin kullanımını öğrenmek 
kolaydı.  

O O O O O 

13. Görsel açıdan öğrenme nesnesini beğendim.  O O O O O 
14. Öğrenme nesnesinin ekran tasarımı 
karmaşıktı.  

O O O O O 

15. Öğrenme nesnesindeki konular mantıklı bir 
sıraya göre hazırlanmış.  

O O O O O 

16. Öğrenme nesnesindeki butonlar (bağlantılar) 
kolay anlaşılabiliyordu.  

O O O O O 

17. Öğrenme nesnesindeki görsellerin (resim, 
grafik, video vb.)  kalitesi çok düşüktü.  

O O O O O 

18. Öğrenme nesnesindeki yazılar rahatlıkla 
okunabiliyordu.  

O O O O O 

19. Öğrenme nesnesindeki bölümler arası geçiş 
kolaydı. 

O O O O O 

20. Genel olarak öğrenme nesnesinde anlatılan 
konuyu sevdim. 

O O O O O 
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21. Öğrenme nesnesini yeniden kullanmak 
isterim.  

O O O O O 

22. Öğrenme nesnesi eğlenceliydi.  O O O O O 
23. Öğrenme nesnesi dikkatimi konu üzerinde 
toplamamı sağladı.  

O O O O O 

24. Öğrenme nesnesi konuya merakımı arttırdı.  O O O O O 
25. Öğrenme nesnesi konuyu öğrenme isteğimi 
arttırdı.  

O O O O O 

26. Programdaki etkinlikleri yapmak için öğrenme 
nesnesini dikkatlice inceledim.  

O O O O O 

27. Öğrenme nesnesi programdaki etkinliklerinin 
tamamını yapmama yardımcı oldu. 

O O O O O 

28. Öğrenme nesnesini kullanarak öğrenmek 
eğlenceliydi.  

O O O O O 

29. Öğrenme nesnesi, programdaki etkinliklere 
ilgimi artırdı. 

O O O O O 

30. Öğrenme nesnesi, anlatılan konu üzerinde 
derinlemesine düşünmemi sağladı.  

O O O O O 

 
Başka sebeplerden dolayı öğrenme nesnesini etkili bir şekilde kullanamadıysanız lütfen belirtin.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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EK 6: KULLANIŞLILIK GÖRÜŞME FORMU 
 

 Öğrenme nesnelerinin sunulduğu sistemi öğrenmek kolay mıydı? Neden açıklayabilir 

misiniz?  

 Sistemi tüm etkinlikler süresince kullanmak kolay mıydı? Neden açıklayabilir misiniz? 

 Sistem içinde bir konudan başka bir konuya rahatça geçiş yapabildiniz mi?  

o Sistem içinde dolaşırken hiç hataya rastladınız mı? Neler açıklayabilir misiniz? 

 Sistemi kullanırken yaşadığınız zorluklar varsa anlatır mısınız?  

 Öğrenme nesneleri içerisinde sunulan içeriğin (resim, animasyon, video, metin, ses) 

sunumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?  

o Yeterince ayrıntılı mıydı?  

 Çok detaylı olmuş veya çok yüzeysel olmuş diyebileceğin örnekler var 

mı? Açıklayabilir misiniz? 

o Sunulan içerikler anlaşılabilir miydi?  

o Sunulan resim, animasyon, video, metin veya oyunları anlatılan konuyla ilgili 

buldunuz mu?  

o Tasarım (renkler, yazılar, resimler, grafikler, videolar, sesler, butonlar ve linkler) 

açısından öğrenme nesnelerinin kalitesini nasıl değerlendirirsiniz? Beğendiğiniz 

yönler nelerdi? 

o Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönler nelerdi? 

 Öğrenme nesnelerinin tasarımını iyileştirmek için neler önerirsiniz? 

 Uygulamalar boyunca hiç teknik problemle karşılaştınız mı? Açıklayabilir misiniz? 

o Problemi nasıl çözdünüz? 

o Yaşadığınız bu problem o an için sizin konuyu anlamanızı olumsuz yönde etkiledi 

mi? Nasıl? 
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EK 7: SİSTEM KEŞİFSEL (HEURİSTİC) DEĞERLENDİRME FORMU (Şendurur & Yıldırım, 
2010) 

 

NOT: Bu form uzmanlardan ve/veya kullanıcılardan sistemi kullandıktan gelistirilen sistemi 
kullanmaları istenecek ve hemen bu formu doldurmaları istenecek. Sonucuna bakarak sistem 
iyilestirilir ve tekrar uygulanabilir. 

Belirtilen ölçütler, Nielsen (2003) ’in Heuristic değerlendirme kriterlerine göre sistemin 

kullanılabilirliğini ölçmek için düzenlenmiştir. Lütfen aşağıdaki ifadeleri yazılım ile karşılaştırıp, 

“sıfır” dan “dört”e kadar bir değer veriniz. Gerekli gördüğünüz yerde lütfen düşüncelerinizi 

açıklama kısmına yazınız. Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkürler.   

0: Kullanılabilirlik problemi değil. 

1: Kozmetik problem. 

2: Küçük kullanılabilirlik problemi. 

3: Büyük kullanılabilirlik problemi.  

4: Tamamen bir kullanılabilirlik problemi. 

 

SİSTEM DURUMUNUN GÖRÜNÜRLÜĞÜ Puan Açıklama 

1 
Sistemin durumu hakkında ekranda bir bilgi var 
mı? 

  

2 
Kullanıcı bir işlem yaptıktan sonra sistemin yeni 
işleme hazır olduğuna dair ipuçları var mı? 

  

3 
Sistemde herhangi bir gecikme olduğunda 
kullanıcı bilgilendiriliyor mu? 

  

4 
Sistemin kullanıcının isteklerine cevap verme 
süresi uzun mu? 

  

5 
Sistemin kullanıcının isteklerine cevap verme 
süresi, kullanıcının bilişsel süreçlerine uygun 
mu? 

  

6 
Menüdeki seçenekler kullanıcının diline uygun 
mu? 

  

7 
Hangi menü öğesinin üzerine gelindiği açıkça 
ayırt edilebiliyor mu? 

  

8 
Hangi menü öğelerinin seçilebilir olduğu görsel 
ipuçlarıyla destekleniyor mu? 

  

9 
Seçilen menü veya araç kutusu öğelerinin aktif 
olup olmadığı anlaşılıyor mu? 
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SİSTEMLE GERÇEK DÜNYAYI EŞLEŞTİRME Puan Açıklama 

1 Ekrandaki öğeler mantıklı düzenlenmiş mi?   

2 
Kullanıcının veri girmesi gereken alanlar açıkça 
belirtilmiş mi? 

  

3 Kullanıcıya sorulan sorular açık ve anlaşılır mı?   

4 
Kullanıcının anlamasını zorlayacak terimler 
kullanılmış mı? 

  

 

KULLANICI KONTROLÜ ve ÖZGÜRLÜĞÜ Puan Açıklama 

1 
Kullanıcı gerek gördüğünde bir önceki ekrana 
dönebiliyor mu? 

  

2 
Kullanıcı gerek gördüğünde sayfayı 
yenileyebiliyor mu? 

  

3 
Kullanıcı istediği zaman sistemden çıkabiliyor 
mu? 

  

4 
Menüde verilen seçenekler, kullanıcının ihtiyaç 
duyduğu işlevleri yerine getirebiliyor mu? 

  

 

TUTARLILIK ve STANDARTLAR Puan Açıklama 

1 Kullanılan simgelerin etiketleri var mı?   

2 
Tamamen büyük harfle yazılmış kelimeler var 
mı? 

  

3 
Dikey ve yatay kaydırmaya(scroll) izin verilmiş 
mi? 

  

4 
Menü yapısı kullanıcının izleyeceği basamakların 
yapısına uygun mu? 

  

5 
Simgeler ve etiketleri birbirinden görsel olarak 
ayırt edilebiliyor mu? 

  

6 Etiketler sola yaslı mı?   

7 Açılan pencerelerin hepsinin yapısı benzer mi?   

8 
Sistemin değişik yerlerinde kullanılan ifadeler 
birbiriyle dilbilgisi açısından tutarlı mı? 

  

 

HATA ENGELLEME Puan Açıklama 
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1 Veri girişlerinde büyük-küçük harf ayrımı var mı?   

2 
Sistem kullanıcının hata yapmasını engelliyor 
mu? 

  

3 
Sistem, kullanıcı hata yapmaya yaklaştığında 
kullanıcıyı uyarıyor mu? 

  

 

HATIRLAMA YERİNE TANIMA Puan Açıklama 

1 

Açılan pencerelerde kullanıcının veri girmesi 
gereken alanlar ve onların etiketleri birbirinden 
görsel ipuçları veya boşlukla ayırt edilebiliyor 
mu? 

  

2 
Ekran düzeni sol-üst köşeden başlayan şekilde 
mi tasarlanmış? 

  

3 Alanlar ve alanların etikerleri birbirine yakın mı?   

4 
Farklı alanlar birbirinden görsel olarak ayırt 
edilebiliyor mu? 

  

5 
Bir öğenin seçili olduğunun ayırt edilmesi için 
renk değişimi kullanılmış mı? 

  

6 
Ekranda ilgili alanların gruplandırılmasında 
kenarlıklar veya çizgiler kullanılmış mı? 

  

7 
Veri giriş pencereleri ve mesajlar gerekli 
olduğunda mı görünüyor? 

  

8 Aktif olmayan menü seçenekleri gri mi?   

 

ESNEKLİK ve VERİMLİ KULLANIM Puan Açıklama 

1 Klavye kısa yollarına izin verilmiş mi?   

2 
Veri girişi gereken yerler istenildiğinde boş 
bırakılabiliyor mu? 

  

3 
Hata mesajları her tür kullanıcıya hitap ediyor 
mu? 

  

 

ESTETİK ve KÜÇÜK TASARIM Puan Açıklama 

1 
Ekranda kullanılan her öğenin kendine özel 
fonksiyonu var mı? 

  

2 
Ekranda kullanılan objeler arkaplandan kolayca 
ayırt edilebiliyor mu? 
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3 Veri giriş pencerelerinin başlıkları açıklayıcı mı?   

4 
Simgelerin etiketleri açılayıcı, kısa ve kolay 
anlaşılabilir mi? 

  

 

HATALARI GÖRMEDE, TANIMLAMADA ve 
ÜSTESİNDEN GELMEDE KULLANICIYA YARDIM 

Puan Açıklama 

1 Gerektiğinde hata mesajı veriliyor mu?   

2 Verilen hata mesajları uygun mu?   

3 
Hata mesajlarında sorunu çözmeye yönelik 
öneriler var mı? 

  

 

YARDIM ve BELGELEME Puan Açıklama 

1 Yardım fonksiyonu var mı?   

2 Programın amacı belirtilmiş mi?   

3 
Hangi aşamaların sırayla geçilmesi gerektiği açık 
mı? 
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EK 8: MEMNUNİYET SORULARI 
 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı 1 ila 5 arasında değişen bir değeri 

işaretleyerek derecelendiriniz. (1=hiç katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum) 

______ 1. Bence Çevrimiçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin yönergeleri açık ve takip 

edilmesi kolaydır.  

______ 2. Çevrimiçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin içerdiği bilgiler açık ve anlaşılması 

kolaydır.  

______ 3. Çevrimiçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin içerdiği bilgiler yeterince 

doyurucudur.  

______4.  Çevrimiçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin içerdiği bilgileri faydalı ve 

kullanılabilirdir. 

______ 5.  Çevrimiçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin tamamlamak için gereken zaman 

makul bir süredir.  

______6. Çevrimiçi Afetlerde Psikolojik Destek Eğitimi’nin başkalarına da öneririm. 
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BULUŞ KONUSU ÜRÜN
ÜZERİNDEKİ HAKLARA
SAHİP OLMAK İSTEYİP

İSTEMEDİĞİ

         

Sahip olmak istiyorum                                Sahip olmak istemiyorum   

1.FİKRİ ÜRÜNÜN ORTAYA
ÇIKTIĞI PROJE:

İLGİLİ 
ARAŞTIRMA 
GRUBU

1001

PROJE NUMARASI

115K451

PROJENİN BAŞLIĞI 

Afetlerde

Psikolojik Destek

İçin Psikolojik

Danışmanlara

Yönelik Çevrim İçi

Eğitim

2.HAK SAHİPLERİNİN

*HAK SAHİPLİĞİ
ORANLARI TOPLAMI
%100 OLACAKTIR.

1

Adı Soyadı : Özgür Erdur Baker

Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Çankaya Ankara

Uyruğu T.C.

Projedeki
Görev Tanımı :

Proje Yürütücüsü

Hak sahipliği oranı*
%50

2

Adı Soyadı: Zahide Yıldırım

Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Çankaya Ankara

Uyruğu: T.C.

Projedeki 
Görev Tanımı

Araştırmacı

Hak sahipliği oranı
%50

3

Adı Soyadı:

Adresi:

Uyruğu:

Projedeki 
Görev Tanımı 
Hak sahipliği oranı

4

Adı Soyadı:

Adresi:

Uyruğu

Projedeki 
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Görev Tanımı
Hak sahipliği oranı

3.GELİŞTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEMİN BAŞLIĞI:

Afetlerde Psikolojik Destek Çevrim İçi Eğitimi

4.GELİŞTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEMİN AİT

OLDUĞU TEKNİK ALAN

Eğitim Bilimleri-Eğitim Teknolojileri

5.GELİŞTİRİLEN ÜRÜN VEYA
YÖNTEMİN MUHTEMEL

KULLANIM ALANI
Eğitim

6.ÜRÜNÜN VEYA YÖNTEMİN
GELİŞTİRİLME TARİHİ 15/10/2015 -15/10/2018

7.GELİŞTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEMİN ÇÖZDÜĞÜ

İDDİA EDİLEN TEKNİK
PROBLEM:*

Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında, psikolojik danışmanlara zamandan 
ve mekandan bağımsız olarak “afetlerde psikolojik destek” eğitim sağlayarak 
anında müdahalede destek olmak, kendilerini geliştirmelerini sağlamak.. 

8.GELİŞTİRİLEN ÜRÜN VEYA
YÖNTEMİN AİT OLDUĞU
TEKNİK ALANA İLİŞKİN

TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU
İLE İLGİLİ ÖN RAPOR:*

(PATENTLER, TASARIMLAR,
DOKÜMANLAR ve BU

DOKÜMANLARDA AÇIKLANAN
HUSUSLAR VB)

9. GELİŞTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEMİN TARİFİNDE
KULLANILABİLECEK ÖZETİ

Bu ürünün genel amacı güncel ve bilimsel kavramlara ve 
bulgulara dayalı afetlerle ilgili psikososyal müdahale içeriğinin 
sağlanması ve bu müdahaleyi gerçekleştirebilecek insan 
gücünün yetiştirilmesidir. Bu kapsamda bu üründe bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerden faydalanılarak kısa 
sürede, geniş sayıda engelli veya engelsiz insanların istedikleri 
zaman kolayca ulaşabilecekleri, masrafsız çevrimiçi bir eğitim 
geliştirilmiştir. Bu eğitimle afetlerde psikososyal destek eğitimi 
vermek üzere dileyen her psikolojik danışmanın ve geniş 
kitlelerin kolayca yararlanabileceği e-öğrenme ve m-öğrenme 
olanağı sağlanmıştır. Bu proje dahilinde gerçekleştirilen 
çevrimiçi eğitime hem engeli olan bireylerin de ulaşabilmesi için 
azami özen gösterilmiştir. Çevrimiçi eğitim herkesin kullanımına 
ücretsiz açık olacağı için son derece ekonomiktir. Yer ve zaman 
kısıtlaması olmadan istendiğinde/gerektiğinde tekrarlanabileceği
için de sürdürülebilirdir. Etkinliği pilot uygulamalarla hali hazırda 
test edilmiştir. Bundan sonra da belli aralıklarla kullanıcı 
profilinin incelenmesine elverecek şekilde hazırlanmıştır.

2

*Formda belirtilen alanların yeterli olmaması halinde bölümün numarası ve başlığı yazılarak eklemeler yapılabilir.
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10.GELİŞTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEM İLE İLGİLİ

DENEYLER VE DENEYSEL
ÇALIŞMALARIN AYRINTILI

ANLATIMI

Bu projede tasarım tabanlı araştırmanın türevlerinden olan 
geliştirme araştırması yöntemi kullanılmıştır ve projenin son 
ürününe ulaşıncaya kadar tekrarlayan analiz, tasarım, 
geliştirme, uygulama ve değerlendirme gibi süreçler izlenmiştir. 
Richey, Klein ve Nelson (2004) geliştirme araştırmalarını Tip 1 
ve Tip 2 olarak iki türe ayırmışlardır. Bunlardan Tip 1 geliştirme 
araştırması türü “bir eğitsel ürün, süreç veya araç” (s.24) 
odaklıdır ve bu tür geliştirme araştırmaları ürünün tasarımı, 
geliştirilmesi ve geçerliliğini denetlemek amacıyla 
değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Bu proje de 
çevrimiçi eğitsel bir programın geliştirilmiştir ve bu nedenle Tip 1
geliştirme araştırma yönteminin kullanılmıştır

11.GELİŞTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEMİN ALANINDA

UZMAN BİR KİŞİ TARAFINDAN
RAHATLIKLA ANLAŞILMASINI

SAĞLAYAN TARİFİ

Bu ürün, güncel ve bilimsel kavramlara ve bulgulara dayalı 
afetlerle ilgili psikososyal müdahale içeriğinin  e-öğrenme ve m-
öğrenme yoluyla sağlayarak ve bu müdahaleyi 
gerçekleştirebilecek insan gücünün yetiştirilmesini sağlayan bir 
çevrim içi eğitimdir. 

12.GELŞİTİRİLEN ÜRÜNÜN
VEYA YÖNTEMİN

ANLATIMINDA KULLANILAN
ŞEKİLLER*

REF.1 Ekran görselleri REF 4 Forma ek olarak eklenecek

REF 2 Forma ek olarak 
eklenecek

REF 5 Forma ek olarak eklenecek

REF 3 Forma ek olarak 
eklenecek

REF 6 Forma ek olarak eklenecek

13.GELİŞTİRİLEN ÜRÜN VEYA
YÖNTEMİN TEKNİĞİN BİLİNEN

DURUMUNA AİT
DOKÜMANLARDAN FARKLILIK

YARATTIĞI VE KORUMANIN
HASREDİLMEK İSTENDİĞİ

UNSURLAR-(İSTEMLER VB)

1 Ürünün bütünü

2

3

4

5

6

7

3

*Formda belirtilen alanların yeterli olmaması halinde bölümün numarası ve başlığı yazılarak eklemeler yapılabilir.
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8

9

10

14.GELİŞTİRİLEN ÜRÜN
VEYA YÖNTEMLE İLGİLİ
OLARAK HERHANGİ BİR
YERDE HERHANGİ BİR

AÇIKLAMA YAPILIP
YAPILMADIĞI

GELİŞTİRİLEN ÜRÜN VEYA YÖNTEMLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPILMIŞSA

AÇIKLAMANIN 
KAPSAMI Ürünün tanıtılması ve katılımcılar tarafından kullanılması

YERİ Ankara

ZAMANI Eylül 2018

ŞEKLİ Çalıştay

15.GELİŞTİRİLEN ÜRÜN
VEYA YÖNTEMLE İLGİLİ

AKADEMİK, BİLİMSEL
KİTAP, MAKALE VEYA

KAYNAK VARSA 

ADI

YAZARI

İLGİLİ BÖLÜMÜ

16.  GELİŞTİRİLEN ÜRÜN
VEYA YÖNTEMİN TAHMİN

KIYMETİ:

-

17. GELİŞTİRİLEN ÜRÜN
VEYA YÖNTEMLE İLGİLİ

ÇALIŞMALARIN VE
ARAŞTIRMALARIN YAYGIN

OLARAK YAPILDIĞI
ÜLKELER

Avrupa  ülkeleri

Yukarıda  belirtilen  formu  gerçeğe  uygun  olarak  doldurduğumu,  “Proje  Teşvik  ve  Destekleme  Esaslarına  İlişkin
Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları”nı okuduğumu, fikri ürün üzerindeki
hak  sahipliğinin  bu  Esaslar  uyarınca  belirleneceğini  ve  bu  bağlamda  Esaslarda  düzenlenen  hususlara  uygun
davranacağımı, aksi halde her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

4

*Formda belirtilen alanların yeterli olmaması halinde bölümün numarası ve başlığı yazılarak eklemeler yapılabilir.
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TARİH:15/12/2018

HAK SAHİPLERİNİN 

ADI SOYADI ADI SOYADI
ÖZGÜR ERDUR BAKER ZAHİDE YILDIRIM  

5

*Formda belirtilen alanların yeterli olmaması halinde bölümün numarası ve başlığı yazılarak eklemeler yapılabilir.
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Öz: Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa süreli
zorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarında
ruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrası
psikososyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler,
teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucu
meydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyler
düşünüldüğünde bu insan kaynağının biran önce yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere bu projede psikolojik danışmanların afetin hemen sonrasında
ve orta dönemde a) çocuk ve ergenlerle b) anne-baba ve öğretmenlerle ve c) engelli bireylerle
nasıl çalışacağı aynı zamanda d) kendi öz bakımlarını nasıl yapacakları konusunda çevrimiçi
bir eğitim programı geliştirilmiştir.
Kapasite geliştirme çalışması olarak düşünülen bu çalışmada psikolojik danışmanların
yetiştirilmesinin hedeflenmesinin birçok nedeni vardır. Ruh sağlığı hizmeti veren meslekler
arasında özellikle önleyici ruh sağlığı üzerinde odaklanan, bireyleri zorluklar karşısında
dayanıklı kılmak üzere çalışan psikolojik danışmanlar meslek olarak en yaygın ağa sahiptir.
Zira her ilde en az bir RAM bulunmakta ve her okulda en az bir psikolojik danışman istihdam
edilmektedir. İkinci önemli nedense psikolojik danışmanların en sık çalıştıkları popülasyonun
afet ve kriz bağlamında risk grubu olarak kabul edilen çocuk ve ergenler olmasıdır. Üçüncü
nedense, birlikte çalıştıkları öğretmenler ve rehberlik ettikleri aileler düşünüldüğünde,
psikolojik danışmanların hem afet öncesi hem de afetler sonrası geniş bir popülasyona hem
doğrudan hem de dolaylı olarak ulaşma ve onlara psikolojik destek verme imkânı olmasıdır.
Ayrıca, afet gibi geniş sayıda insanı etkileyecek kriz durumlarında yürütülen en etkili
çalışmaların okul temelli yürütüldüğünü de ilgili araştırmalarla ortaya konmuştur.
Bahsi geçen kapasite geliştirme çalışmaları için en etkili yönteminse iyi kurgulanmış çevrimiçi
eğitim programları olduğu öngörülmüştür. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan çevrimiçi eğitim
veya e-öğrenme ya da uzaktan eğitim olarak da adlandırılan bu tür web tabanlı eğitim
sistemleri, zaman ve mekân fark etmeksizin herkese eşit eğitim ve öğrenim imkânı sağlarken,
eğitim maliyetlerini de dikkate değer ölçüde düşürmektedirler. Afetlerde ilk ve orta dönemli
psikolojik destek eğitimini çevrimiçi bir Öğrenme Yönetim Sistemine (Learning Management
System) taşıyarak yurdun çeşitli yerlerindeki okul psikolojik danışmanlarına bu eğitimi
zahmetsizce ulaştırabilmek ve öğrenme faaliyetlerini gözlemleyebilmek amaçlanmıştır. Bu
sayede çok kısa sürede, az maliyetle, üstelik iş gücü kaybına yol açmadan afet sonrası
psikolojik destek hizmeti verebilecek insan gücü yetiştirmenin mümkündür. Bu projede
yukarıda özetlenen amaçlara ulaşmak üzere sekiz adımdan oluşan bir süreç yürütülmüştür:
1.	Ön araştırma; psikolojik danışmanların konuya ilişkin hâlihazırdaki bilgi, tutum ve beceri
durumlarının belirlemesi,
2.	Engelli grupları temsil eden bireylerden oluşan odak grupları yoluyla engelli bireylerin afet
deneyimlerinin incelenmesi,
3.	İlk iki aşamada elde edilen bulguları göz önünde bulundurarak içerik geliştirme (çocuklar,
ergenler, yetişkinler ve engelli bireylerle çalışma ve öz bakım becerileri),
4.	Belirlenen içeriğe uygun materyal geliştirme,
5.	Eğitim için çevrimiçi sistem uyarlama,
6.	Geliştirilen materyali çevrimiçi ortama aktarma,
7.	Çevrimiçi eğitimin etkinliğinin test edilmesi,
8.	Yaygınlaştırma çalışmaları etkinlikleri.

Anahtar Kelimeler: Afet sonrası psikososyal  müdahale, çevrimiçi eğitim, afet psikolojisi

Fikri Ürün Bildirim Formu Sunuldu
Mu?:

Hayır
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