
ÖZET

S›nav kayg›s› birçok ö¤renci için akademik
yaflamlar›nda önemli bir problemdir ve e¤itim
baflar›s› önündeki en ciddi engeldir.  Bu
çal›flmada lise ö¤rencilerinin s›nav kayg›s›
düzeyi üzerine s›nav kayg›s› ile baflaç›kma e¤iti-
minin etkisini belirlemek amaçlanm›flt›r. Ön-test
son-test kontrol gruplu düzende gerçeklefltirilen
araflt›rman›n evrenini ‹stanbul’da bir lisede
ö¤renim gören ö¤renciler (N=1067);
araflt›rman›n örneklemini ise  34 kifli deney, 36
kifli kontrol grubu  ö¤rencileri oluflturmufltur.
Deney grubundaki ö¤rencilere s›nav kayg›s› ile
baflaç›kma e¤itimi verilmifl, kontrol grubuna ise
herhangi bir giriflim uygulanmam›flt›r. Deney ve
kontrol gruplar›na  uygulaman›n bafl›nda
tan›t›c› anket formu, S›nav Kayg›s› Ölçe¤i,
uygulaman›n sonunda ise  S›nav Kayg›s› Ölçe¤i
uygulanm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde;
aritmetik ortalama ve standart sapma, frekans

ve yüzdelik testi, t-testi, ki-kare yöntemi
kullan›lm›flt›r. Çal›flmaya al›nan deney ve kont-
rol grubu ö¤rencilerinin bireysel ve aile özellik-
lerinin da¤›l›m› ve s›nav kayg›s› ölçe¤i puan›
aç›s›ndan homojen olduklar›, aralar›nda istatis-
tiksel olarak bir anlaml›l›k bulunmad›¤› sap-
tanm›flt›r. Uygulama sonras› deney ve kontrol
grubu ö¤rencilerinin s›nav kayg›s› puan›
aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas›nda deney grubunun
s›nav kayg›s› puan›n›n kontrol grubuna göre
anlaml› derecede düflük oldu¤u bulunmufltur (t=
2.294, p=0.025). Deney grubunun e¤itim öncesi
ve e¤itim sonras› s›nav kayg›s› puanlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas›nda e¤itim sonras› s›nav kayg›s›
puan›n›n e¤itim öncesi puan›na göre anlaml›
derecede düfltü¤ü bulunmufltur (t=4.385,
p=0.000). Kontrol grubunun e¤itim öncesi ve
e¤itim sonras› s›nav kayg›s› puanlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas›nda anlaml› bir fark bulun-
mam›flt›r (t=0.804, p= 0.427). Ö¤rencilerin s›nav
kayg›s›n›n üstesinden gelebilmesi için gerekli
önlemlerin al›nmas›nda ve uygun tekniklerle
gerekli giriflimlerin uygulanmas›nda okul ruh
sa¤l›¤› hizmetlerinin önemi büyüktür. Elde
edilen verilerin okul ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›nda
rehberlik edece¤i düflünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lise ö¤rencisi, s›nav
kayg›s›, s›nav kayg›s› ile baflaç›kma e¤itimi.
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The Test Anxiety Level High School
Students and Effects of Trainings Onto

Coping With Test Anxiety

SUMMARY

Test anxiety is an important problem of
many students in their academical life and is a
deadly serious difficulty of education success. In
this study, it is aimed to determine effects of
trainings onto coping  with test anxiety. The
application was performed onto students they
are studiying in a high school in Istanbul (N=
1607) in an order with pre-test and final-test of
control group. 34 students were in exemplary
group and 36 students were in control group. It
is given training of coping with test anxiety to
exemplary group but not to control group. Both
two groups were applied presenter questionary
form and test anxiety scale before aplication.
The test anxiety scale was repeated following to
application. The datas evaluated by the met-
hods of arithmetical mean, standart deviation,
frequency  and  percentage  test,  t – test  and
ki-square method.  It was determined the stu-
dents in test group are homogeneous in terms
of  individual and their family characteristics and
test anxiety scale point, and they have no mean
statistically among themselves. Test anxienty
points  of  test group is meaningful less than
control group’s by comparing of test anxienty
point of both group students following the appli-
cation. ( t= 2.294, p=0.025). The test anxienty
points of  test group following the training is
meaningful less than points before the training.
(t=4.385, p=0.000). There are meaningful differ-
ences of the control group’s test anxienty points
before training with points following the training
(t=0.804, p= 0.427). The psychological healt
care in the school is very important to take pre-
cautions  for  coping  with  test  anxienty, and
carrying out the applications necessary. It is
expected that the datas obtained will be guide
for psychological healt studies.

Key Words: High school students, test
anxiety, trainings into coping with test anxiety.

G‹R‹fi

Bir formal s›nav  veya herhangi bir
de¤erlendirme ortam›nda yaflanan fizyolojik,
davran›flsal ve biliflsel ö¤elere sahip,
hofllan›lmayan bir duygu ya da heyecansal
durum olarak tan›mlanan s›nav kayg›s› 1960’l›
y›llardan beri ilgi çeken önemli bir konu
olmufltur. Yüksek düzeyde akademik baflar›
beklentisi, ö¤renciler üzerinde ilkokuldan
itibaren bir bask› oluflturmaktad›r. S›nav kayg›s›
birçok ö¤renci için akademik yaflamlar›nda ciddi
bir problemdir. ‹lkö¤retim ve ortaö¤retimde bulu-
nan ö¤rencilerin yaklafl›k % 18’inin akademik
baflar›lar› bu ö¤rencilerin yüksek kayg› düzey-
lerinden olumsuz etkilenmektedir (Ergene 1994
Öner 1990). 

S›nav kayg›s› düzeyi yüksek olan birey, bir
s›nav veya de¤erlendirme durumunda öz
varl›¤›n›n tehdit edildi¤i duygusuna kap›labilir.
Bu bireyler yaln›zca s›nav de¤il, grup içinde
konuflma, yüksek sesle okuma gibi etkinliklerde
de korkulu, sinirli, gergin ve heyecanl› olurlar ve
kendilerine yönelik olumsuz düflünceleri dikkat-
lerinin kolayca da¤›lmas›na yol açar. S›nav
sorular›n› okuma ve do¤ru cevapland›rma,
konuflurken düflüncelerinin do¤ru organize
etme, uygun sözcükleri seçme ve düzgün ifade
etme gibi davran›fllarda baflar›s›z olurlar. S›nav
kayg›s›, ö¤rencilerin sahip oldu¤u potansiyeli
ortaya koymalar›n› engellemekte, zaman zaman
ö¤renimlerini yar›da b›rakmalar›na neden
olmakta, ö¤rencilerin gelecekteki yaflam tercih-
lerini ve mesleki kararlar›n› etkilemektedir.
S›nav kayg›s› yüksek bireyler, biliflsel yetenek-
lerini yeterince ortaya koyamad›klar› için daha
düflük statülü, de¤erlendirme ve rekabetin daha
az oldu¤u mesleklere yönelebilmektedirler
(Öner 1990, Koçkar, K›l›ç, fiener 2002).

S›nav kayg›s›, e¤itim baflar›s› önündeki en
ciddi engeldir. Türkiye’de üniversite girifl
s›navlar›na haz›rlanan 4711 ö¤renci üzerinde
yap›lan bir araflt›rmada, ö¤rencilerin sürekli
kayg› düzeylerinin, ameliyat olacak hastalar›n
kayg› düzeylerinden daha yüksek oldu¤u ortaya
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konmufltur. Bununla beraber e¤itim baflar›s›
önündeki en ciddi engel olan s›nav kayg›s›,
çeflitli uygulamalarla kontrol alt›na al›nabilir
(Erer 1987, Baltafl 1993, Polatç› 1999, Keskin
2001).

Bu çal›flmada lise ö¤rencilerinin s›nav
kayg›s› düzeyi üzerine s›nav kayg›s› ile
baflaç›kma e¤itiminin etkisini belirlemek
amaçlanm›flt›r. Elde edilen verilerin okul ruh
sa¤l›¤› çal›flmalar›nda rehberlik edece¤i
düflünülmektedir. 

YÖNTEM VE GEREÇLER
Ön-test son-test kontrol gruplu düzende

gerçeklefltirilen araflt›rman›n evrenini Milli
E¤itim Bakanl›¤› ‹stanbul ‹li fiiflli ‹lçesi
Mecidiyeköy Lisesinde ö¤renim gören  ö¤renci-
ler (N=1067) oluflturmufltur. Araflt›rma Kas›m
2003- May›s 2004 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n örneklemini ise .95 güven
aral›¤›nda ve .90 gücünde 34 kifli deney, 36 kifli
kontrol grubu  ö¤rencileri oluflturmufltur.
Mecidiyeköy Lisesi profilini yans›tan tabakal›
örnekleme ve kur’a yöntemi ile belirlenen,
çal›flmaya kat›lmada istekli ve cinsiyet, yafl
aç›s›ndan benzer özellik gösteren  ö¤renciler 36
kifli deney ve 36 kifli kontrol grubuna al›nm›flt›r.
Çal›flman›n uygulamas› s›ras›nda deney
grubundan 2 ö¤rencinin okuldan ayr›lmas›
nedeni ile bu grupla   e¤itim 34 kifli ile son-
land›r›lm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lacak ö¤renciler
ve aileleri konu ile ilgili bilgilendirilip sözlü/yaz›l›
izinleri al›nm›flt›r.

Deney grubundaki ö¤rencilere ortalama on
seansl›k yap›land›r›lm›fl s›nav kayg›s› e¤itimi
verilmifl, kontrol grubuna ise herhangi bir giriflim
uygulanmam›flt›r. 

Deney ve kontrol gruplar›na  uygulaman›n
bafl›nda  ö¤renciyi tan›t›c› anket formu, S›nav
Kayg›s› Ölçe¤i uygulanm›flt›r. Çal›flman›n uygu-
lamas› 17 Kas›m 2003-23 Ocak 2004 tarihleri
aras›nda haftada 1 ders saati (40 dakika) olmak
üzere 10 hafta sürmüfltür. Uygulaman›n sonun-
da,  S›nav Kayg›s› Ölçe¤i uygulamalar› tekrar-
lanm›flt›r.

Araflt›rmada Kullan›lan Veri Toplama
Araçlar›

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak
ö¤renciyi tan›t›c› anket formu ve S›nav Kayg›s›
Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Anket formu  literatür
do¤rultusunda araflt›rmac›lar taraf›ndan
haz›rlanan olgunun kendisini tan›t›c› 14 adet
kapal› uçlu sorudan oluflmaktad›r.

Araflt›rman›n ‹statistiksel De¤erlendiril-
mesi

Elde edilen veriler bilgisayar ortam›nda
de¤erlendirilmifltir. 

Verilerin de¤erlendirilmesinde; aritmetik
ortalama ve standart sapma, minimum ve mak-
simum de¤erler, frekans ve yüzdelik testi, t-testi,
ki-kare (chi-square) yöntemi kullan›lm›flt›r.

BULGULAR

Araflt›rmam›zda;

Deney grubundaki ö¤rencilerin % 58.8’inin
(n=20) k›z, % 41.2’sinin (n=14) erkek oldu¤u;
yafl ortalamas›n›n 15,21±0,81 (14-17) oldu¤u;
%64.7’sinin (n=22) Marmara Bölgesinde
do¤du¤u; % 100’ünün (n=34) herhangi bir sa¤l›k
sorununun olmad›¤›; %61.8’inin (n=21) okuldaki
baflar› durumunu iyi seviyede alg›lad›¤›;
%91.2’sinin (n=31) hiç s›n›fta kalmam›fl oldu¤u;
%76’5’inin (n=26) ailede al›nan kararlara
kat›ld›¤›, % 47.1’inin da (n=16) kendini çekingen
olarak alg›lad›¤›% 82.4’ünün (n=28) çekirdek
ailede yaflad›¤›; % 97.1’inin (n=33) anne-
babas›n›n hayatta oldu¤u; % 97.1’inin (n=33)
üvey anne-babaya sahip olmad›¤›; % 38.2’sinin
(n=13) 3 kardefl oldu¤u; % 35.3’ünün (n=12) ilk
ve son çocuk oldu¤u; % 61.8’inin (n=21) gelir
durumunu orta seviyede alg›lad›¤› bulunmufltur.

Kontrol grubundaki ö¤rencilerin %
58.3’ünün (n=21) k›z, % 41.7’sinin (n=15) erkek
oldu¤u; yafl ortalamas›n›n 15,00±0,99 (14-17)
oldu¤u; %75’inin (n=27) Marmara Bölgesinde
do¤du¤u; % 91.7’sinin (n=33) herhangi bir
sa¤l›k sorununun olmad›¤›; %63.9’unun (n=23)
okuldaki baflar› durumunu iyi seviyede
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DENEY GRUBU KONTROL GRUBU
(Ölçeklerin Uygulanmas›) (Ölçeklerin Uygulanmas›)

• Ö¤renciyi Tan›t›c› Anket Formu • Ö¤renciyi Tan›t›c› Anket Formu
• S›nav Kayg›s› Ölçe¤i • S›nav Kayg›s› Ölçe¤i

I. OTURUM
1. Kayg› -
2. S›nav kayg›s› 
3. S›nav kayg›s›n›n nedenleri

II. OTURUM
4. S›nav kayg›s›n›n fiziksel belirtileri -
5. S›nav kayg›s›n›n duygusal belirtileri

III. OTURUM
6 S›nav kayg›s›nda görülebilen davran›fl de¤ifliklikleri -
7. S›nav kayg›s› yaflayan ve yaflamayan kifliler

aras›ndaki farklar

IV. OTURUM
8. Verimli ders çal›flma -
- Amaç belirleme
- Planl› çal›flma
- Zaman› verimli kullanma

V. OTURUM
-Verimi azalt›c› etkenleri ortadan kald›rma -
-Çal›flma ortam›n› düzenleme

VI. OTURUM
-Dikkati uyan›k tutma -
-Verimli okuma

VII. OTURUM
-Etkin dinleme -

VIII: OTURUM
-Tekrar yapma -

IX: OTURUM
S›nav kayg›s› ile baflaç›kma (Zihinsel ve bedensel teknikler) -

X: OTURUM S›nav Kayg›s› Ölçe¤i uygulamas›n›n tekrarlanmas›
S›nav kayg›s› e¤itiminin özetlenmesi
S›nav Kayg›s› Ölçe¤i uygulamas›n›n tekrarlanmas›
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Tablo 1. Olgular›n E¤itim Sonras› S›nav Kayg› Ölçe¤inden Ald›klar› Puanlar›n Da¤›l›m›.

Alt Boyutlar› Deney  (N=34) Kontrol (N=36) t*

Min-Max X±SS Min-Max X±SS p

3.531
Baflkalar›n›n sizi nas›l 1-7 3.68±1.75 2-8 5.06±1.51
gördü¤ü ile ilgili endifleler 0.001

3.997
Kendinizi nas›l gördü¤ünüz 1-6 2.85±1.21 2-6 3.97±1.13
ile ilgili endifleler 0.000

0.494
Gelecekle ilgili endifleler 1-6 3.94±1.10 2-6 4.08±1.30

0.623

1.759
Yeterince haz›rlanamama ile 0-6 2.53±1.88 0-6 3.25±1.52
ilgili endifleler 0.083

2.221
Bedensel tepkiler 0-7 2.68±1.87 0-7 3.58±1.54

0.030

2.502
Zihinsel tepkiler 2-10 5.56±2.38 4-10 6.81±1.72

0.015

2.294
Toplam Puan 1-6 3.91±1.16 1-6 4.53±1.08

0.025

Tablo 2. Deney Grubunun E¤itim Ö¤ncesi ve Sonras› S›nav Kayg›s› Ölçe¤inden Ald›klar› Puanlar›n Karfl›laflt›r›lmas›

Alt Boyutlar› Deney  (N=34) Kontrol (N=36) t*

Min-Max X±SS Min-Max X±SS p

4.819
Baflkalar›n›n sizi nas›l 2-8 5.15±1.56 1-7 3.68±1.75
gördü¤ü ile ilgili endifleler 0.000

5.649
Kendinizi nas›l gördü¤ünüz 2-6 4.00±1.15 1-6 2.85±1.21
ile ilgili endifleler 0.000

-
Gelecekle ilgili endifleler 0-1 0.88±0.33 1-6 3.94±1.10 17.105

0.000

5.459
Yeterince haz›rlanamama ile 2-6 4.47±1.11 0-6 2.53±1.88
ilgili endifleler 0.000

3.618
Bedensel tepkiler 0-7 3.44±1.81 0-7 2.68±1.87

0.001

4.954
Zihinsel tepkiler 4-10 7.26±1.71 2-10 5.56±2.38

0.000

4.385
Toplam Puan 1-6 4.68±1.12 1-6 3.91±1.16

0.000
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alg›lad›¤›; %80.6’s›n›n (n=29) hiç s›n›fta
kalmam›fl oldu¤u; %80.6’s›n›n (n=29) ailede
al›nan kararlara kat›ld›¤›, % 58.3’ünün de
(n=21) kendini at›lgan olarak alg›lad›¤›, %
75’inin (n=27) çekirdek ailede yaflad›¤›; %
97.1’inin (n=33) anne-babas›n›n hayatta oldu¤u;
% 100’ünün (n=36) üvey anne-babaya sahip
olmad›¤›; % 36.1’inin (n=13) 3 kardefl oldu¤u; %
41.7’sinin (n=1) ilk çocuk oldu¤u; % 47.2’sinin
(n=17) gelir durumunu orta seviyede alg›lad›¤›
bulunmufltur.

‹ki  grup aras›nda bireysel özellikler aç›-
s›ndan istatistiksel olarak bir anlaml›l›k yoktur. 

Deney ve kontrol grubunun e¤itim öncesi
S›nav Kayg›s› Ölçe¤i ve alt boyutlar› puanlar›
karfl›laflt›r›lm›fl ve gruplar aras›nda anlaml› bir
fark bulunmam›flt›r.

Tablo 1’de Deney ve kontrol grubunun
e¤itim sonras› SKÖ ve alt boyutlar› puanlar›

karfl›laflt›r›lm›fl; deney grubunun "baflkalar›n›n
sizi nas›l gördü¤ü ile ilgili endifleler", "kendinizi
nas›l gördü¤ününz ile ilgili endifleler", "bedensel
tepkiler" ve Toplam puanlar›n kontrol grubuna
göre anlaml› derecede düflük oldu¤u bulun-
mufltur (t=3.531,p=0.001; t=2.221, p=0.015;
t=2.294, p=0.025).

Tablo 2’de Deney grubunun e¤itim öncesi
ve e¤itim sonras› SKÖ ve alt boyutlar› puanlar›
karfl›laflt›r›lm›fl; "Baflkalar›n›n sizi nas›l gördü¤ü
ile ilgili endifleler",  "Kendinizi nas›l gördü¤ünüz
ile ilgili endifleler",  "Yeterince haz›rlanamama ile
ilgili endifleler",  "Bedensel tepkiler Zihinsel tep-
kiler" alt boyutlar›  ve toplam puanlar›n›n  e¤itim
öncesine göre anlaml› derecede düfltü¤ü; "gele-
cekle ilgili endifleler" alt boyutu puan›n›n ise
anlaml› derecede yükseldi¤i bulunmufltur
(t=4.819, p=0.000; t=5.649, p=0.000; t=5.459,
p=0.000; t=3.618,p=0.001; t=4.954,p=0.000;
t=4.385,p=0.000; t=-17.105,p=0.000).

Tablo 3 Kontrol Grubunun E¤itim Öncesi ve Sonras› S›nav Kayg›s› Ölçe¤inden ALd›klar› Puanlar›n Karflalaflt›r›lmas›

Alt Boyutlar› Öncesi Sonras› t*

Min-Max X±SS Min-Max X±SS p

1.108
Baflkalar›n›n sizi nas›l 3-8 5.33±1.37 2-8 5.06±1.51
gördü¤ü ile ilgili endifleler 0.276

1.052
Kendinizi nas›l gördü¤ünüz 2-6 4.19±1.19 2-6 3.97±1.13
ile ilgili endifleler 0.300

-16.094
Gelecekle ilgili endifleler 0-1 0.89±0.32 2-6 4.08±1.30

0.000

4.004
Yeterince haz›rlanamama ile 2-6 4.42±1.20 0-6 3.25±1.52
ilgili endifleler 0.000

0.725
Bedensel tepkiler 1-7 3.81±1.49 0-7 3.58±1.54

0.473

1.229
Zihinsel tepkiler 4-10 7.25±1.65 4-10 6.81±1.72

0.227

0.804
Genel s›nav kayg›s› 1-6 4.72±1.11 1-6 4.53±1.08

0.427



Tablo 3’te Kontrol grubunun e¤itim öncesi
ve e¤itim sonras› SKÖ ve alt boyutlar› puanlar›
karfl›laflt›r›lm›fl; "Yeterince haz›rlanamama ile
ilgili endifleler alt boyutu puanlar›n›n  e¤itim
öncesine göre anlaml› derecede düfltü¤ü; "gele-
cekle ilgili endifleler" alt boyutu puan›n›n ise
anlaml› derecede yükseldi¤i (t=-16.094, p=
0.000; t=4.004 ,p=0.000).

TARTIfiMA 

S›nav kayg›s› ile ilgili yap›lan çal›flmalarda
yüksek s›nav kayg›s›n›n ö¤renci baflar›s›zl›¤›na
ve onlar›n düflük performans göstermelerine
neden oldu¤u belirlenmifltir. Wine (1971) yüksek
s›nav kayg›l› ö¤rencilerin, düflük s›nav kayg›l›
ö¤rencilere göre daha baflar›s›z olduklar›n› ve
performanslar›n›n düflük oldu¤unu belirtmifl ve
s›nav kayg›l›  ö¤rencilerin s›nav an›nda dikkat-
lerinin da¤›ld›¤›n›, performanslar›n›n da buna
ba¤l› olarak azald›¤›n› ifade etmifltir (Genç ve
ark., Koçkar 2002). 

Yap›lan  çal›flmalar s›navla ilgili kayg›ya
neden olan faktörlerin e¤itimle kontrol
edilebilece¤ini ortaya koymufltur (Cubberly
1986, David, et. all 1984, Schneider ve Nevid
1993). Yine ülkemizde yap›lan çal›flmalarda da
s›nav kayg›s›n›n çeflitli uygulamalarla
azalt›labilece¤i belirtilmektedir (Erer 1987,
Erkan 1994, Ergene 1994, Polatç› 1999, Uflakl›
2000, Keskin 2001)

Çal›flmam›zda s›nav kayg›s› ile baflaç›kma
e¤itimi sonunda elde etti¤imiz bulgular literatür-
le benzerlik göstermektedir. S›nav kayg›s› ile
baflaç›kma e¤itimi sonunda  deney grubunun

e¤itim öncesine  ve  kontrol grubuna göre s›nav
kayg›s› puan ortalamalar›n›n anlaml› derecede
düfltü¤ü bulunmufltur. 

Bununla beraber e¤itim sonunda deney ve
kontrol grubunun "gelecekle ilgili endifleler" alt
boyutu puanlar›n›n e¤itim öncesine  göre
anlaml› derecede yükseldi¤i bulunmufltur.
Bunun nedeni olarak bahar yar›y›l›nda uygu-
lanan e¤itimin bitifl dönemi ile Ö¤renci Seçme
S›nav› tarihlerinin yak›n olmas› düflünülmüfltür.

SONUÇ

Araflt›rmam›zda, lise ö¤rencilerinin s›nav
kayg›s› düzeyi üzerine s›nav kayg›s› ile
baflaç›kma e¤itiminin etkisini belirlemek
amaçlanm›fl olup, afla¤›daki sonuçlar elde edil-
mifltir:

■ Deney ve kontrol grubu aras›nda bireysel
ve ailesel özellikler aç›s›ndan bir farkl›l›k yoktur.

■ E¤itim öncesi, deney ve kontrol grubu
aras›nda s›nav kayg›s› düzeyi aç›s›ndan bir
farkl›l›k yoktur.

■ E¤itim sonras› deney grubunun s›nav
kayg›s› düzeyi, e¤itim öncesine ve kontrol
grubuna göre düflük bulunmufltur.

Bu sonuçlar do¤rultusunda, ö¤rencinin
s›nav kayg›s›n›n üstesinden gelebilmesi ve
akademik baflar› performans›n›n artmas› için
gerekli önlemlerin al›nmas› ve uygun tekniklerle
gerekli giriflimlerin okul ruh sa¤l›¤› hizmetleri
kapsam›nda  uygulanmas›n›n uygun olaca¤›
düflünülmektedir.
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