
 

 

 

EK 1: 

  Bu ölçeğin amacı empatik beceri düzeyini belirlemektir. Bu araştırma; 

*ailelere, çocukları ile nasıl bir yaklaşımla iletişimde bulunabileceklerini öğretmeye yönelik 

çalışmalarımıza bir basamak oluşturacaktır, 

*özel eğitimde çalışan terapistler ve koordinatörlerin, annelerle kuracakları iletişimde yol 

gösterici olacaktır, 

*bireyin yaşam kalitesini hep beraber yükseltmemizi sağlayacaktır. 

 

  Lütfen ağıdaki bilgi formunu ve onu izleyen ölçeği dikkatle okuduktan sonra cevaplayınız. 

  Yardımlarınız için teşekkür ederiz. 

           TARİH:                                                                                                                                                                                              
1.Yaşınız: 

 

            (   ) 20-35 

       

            (   ) 36-50 

 

            (   ) 51 ve üzeri 

 

2.Eğitim Durumunuz: 

 

             (   ) İlkokul 

 

             (   ) Ortaokul 

 

             (   ) Lise 

 

             (   ) Üniversite/Yüksekokul 

 

             (   ) Yüksek Lisans/Doktora 

 

3.Gelir Durumunuz: 

 

             (   ) Asgari Ücret 

 

             (   ) 2-3 Katı 

 

             (   ) 4-5 Katı 

 

             (   ) 6 Katı ve daha fazla 

 

4.Çocuğunuzun Yaşı: 

 

              (   ) 0-3        (   )4-7        (    )8-11          (    )12-15     (    ) 16 ve üzeri               

       

5.Çocuğunuzun Cinsiyeti: 

             

              (    ) Kız                 (    ) Erkek 

 

6.Çocuğunuz ne kadar süredir eğitim alıyor? 

 

              (   ) 1-3 Yıldır    (   ) 4-6 Yıldır    (   ) 7-9 Yıldır   (   ) 10 Yıl ve üzeri 
 
 

  /Algiozelegitim 



 II 

 

 

EK 2  : 

 

  Aşağıda altı durum ve her duruma ilişkin on iki tepki verilmiştir. Bu durumları ve bunlara ait 

tepkilerin her birini okuduktan sonra, her durum için, verilen on iki tepkiden sorun sahibine 

söylemeyi tercih edeceğiniz dört tepkiyi seçiniz ve işaretleyiniz. Katkılarınız için teşekkür 

ederiz. 

 

I.Kişi (ev hanımı) 

 

Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alış-veriş, çocuklar... Bütün gün tek başıma 

koşturuyorum, yine de yetişemiyorum. Kendime ayıracak beş dakikam yok. Kendimi 

mutfakla banyo arasında hapsolmuş hissediyorum. 

 

1. Ev işlerine yardım edecek bir yardımcı kadın tutmayı hiç düşündün mü? 

2. Bütün bu işler günde kaç saatini alıyor? 

3. Eşin hiç yardım ediyor mu? 

4. Anladığım kadarıyla ev işleri sana çok ağır geliyor. 

5. Ev işlerini yapan, dünyada bir tek sen değilsin, bu durumu böyle mesele yapmak 

doğru değil. 

6. Haklısın, bu kadar iş insanı gerçekten bunaltır. 

7. Bence senin problemin, işleri becerememen değil, işlerin çok olması. 

8. Senin yerinde olsam, ben de bunalırdım. 

9. Sanırım bunca iş karşısında kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun. 

10. Sana katılıyorum, ev işleri gerçekten kolaydır. 

11. Annem de (veya bir başka yakınınız), senin gibi sürekli ev işi yapmaktan bunalıyor. 

12. Sanırım, bu kadar çok işi tek başına yapmak zorunda kalman seni öfkelendiriyor. 

 

 

 

II. Kişi (bir arkadaşınız) 

 

Bir miras meselesi yüzünden babamla amcam kavga ettiler. Aslında ben ikisini de 

severim. Aralarını bulmaya çalıştım daha da kötü oldu. Babam dün “bir daha o adamla 

konuşmayacaksın” dedi. Gerçi, miras konusunda babam haklı gibi, ama amcamdan da 

vazgeçemem ki. Bunca yıl bize ikinci baba oldu. Üç kuruş için, bu çektiğimize değer mi? 

 

1. Her ailede böyle problemler olabilir, kardeş kardeşin ne öldüğünü istermiş ne 

güldüğünü. 

2. Bence üzülmen gereksiz, sonunda nasıl olsa barışırsınız. 

3. Anladığım kadarıyla bu kavga seni çok üzmüş. 

4. Senin yerinde olsaydım ben de çok üzülürdüm. 

5. Kendini iki sevdiğin kişinin arasında kalmış hissediyorsun, bu da seni çaresizliğe 

itiyor. 

6. İki kardeşin problemini anlaşarak çözümlemelerine sevindim. 

7. Bence güvenilir bir hukukçu bulup onun hakemliğine başvurmalısınız. 

8. İki sevdiğin kişi arasında seçim yapmak zorunda kalman seni öfkelendiriyor. 

9. Parayla mutluluk olmaz, dostluk her şeyden önemlidir. 

10. Eğer babanın tarafını tutarsan amcana karşı haksızlık ettiğini düşüneceksin. 

11. Baban “amcanla konuşma” sözünü geçici bir öfke anında söylemiş olabilir. 

12. Bu kavganın sebebi, aslında para değil, babanla amcanın ailede üstünlük kurma 

istekleri olabilir. 

 



 III 

 

 

 

 

III. Kişi (bir dostunuz) 

 

Son günlerde canım sıkılıyor, belli bir sebebi yok ama içimin daraldığını hissediyorum, canım 

hiçbir şey yapmak istemiyor, amaçsız dolanıyorum. Üstelik bu sıkıntımı kimse ile 

paylaşamıyorum. 

 

1. Sıkıntının nedenini araştırdın mı? 

2. Senin böyle sıkılıyor olmana üzüldüm. 

3. Bence kendini meşgul edecek bir hobi bulmalısın. 

4. İçinde tanımlayamadığın bir heyecan hissediyorsun ve kötü bir şeyler olacakmış gibi 

geliyor. 

5. Bazen ben de senin gibi sıkıntı hissederim. 

6. Sanırım şu sıralarda kendini yalnız hissediyorsun. 

7. Herhalde bilinç altındaki bir takım duygular böyle hissetmene yol açıyordur. 

8. Sebebini bilmediğin yoğun bir sıkıntı içindesin. 

9. Geceleri sıkıntılı rüyalar gördüğün de oluyor mu? 

10. Kendini böylesine bırakman doğru değil. 

11. Dünyada öyle büyük dertleri olan insanlar var ki, onlar senin bu sebepsiz sıkıntını 

dertten saymazlar. 

12. Son günlerde istediğini elde etmen beni sevindirdi. 

 

 

 

 

 

 

IV. Kişi (bir genç) 

 

Başımın yan tarafında bir tutam saç var, ne yapsam yatıramıyorum. Islatıyorum olmuyor, 

bağlıyorum olmuyor. Ne zaman aynaya baksam neşem kaçıyor. 

 

1. Bu önemli bir problem değil, kafanı takma. 

2. Kafanın dışı değil, içi önemlidir; sen kişiliğini geliştirmeye  çalış. 

3. Saçının yatmaması seni üzüyor. 

4. Saçının dökülmesi beni üzdü. 

5. Berber halledemiyor mu? 

6. Başkalarının yanında her zaman derli-toplu gözükmek istiyorsun. 

7. Her zaman kusursuz bir insan olmak istiyorsun. 

8. Saçınla bu kadar uğraşmak zorunda kalman seni sinirlendiriyor. 

9. Bence bu önemli bir sorun değil ama bu işin seni rahatsız etmesine üzüldüm. 

10. Bunu sakın arkadaşlarına söyleme seninle dalga geçebilirler, sen de üzülürsün. 

11. Küçük bir şey için bile olsa,  başkaları tarafından eleştirilmek seni üzüyor. 

12. Bence seni asıl kızdıran, saçının yatmaması değil, bu işe çok zaman harcıyor olman. 
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V. Kişi (bir genç kız) 

 

Annem geçen hafta doğum günümde, bana nefis bir atkı hediye etti. Verirken de “sana özel 

bir şey bulabilmek için şehrin altını üstüne getirdim” dedi. Dün ne öğrensem beğenirsin? 

Başka şehirde oturan bir ablam var. Annem, bana aldığının aynısını üç ay önce ona da almış. 

Bunu öğrenince perişan oldum. Şu anda son derece kötü hissediyorum kendimi. 

 

1. Annene niçin böyle davrandığını sordun mu? 

2. Annen, hem sana hem de ablana “özel” bir hediye alabilir, çünkü ikinizi de 

seviyordur. Bence olaya bu açıdan bakmalısın. 

3. Bence bu konuda bencillik ediyorsun. 

4. Bu olay seni üzmüş. 

5. Bu olay karşısında, sanırım kendini aldatılmış hissetmişsin. 

6. Galiba ablanı biraz kıskanıyorsun. 

7. İki atkının tamamen benzer olduğundan emin misin? 

8. Annenin sana, senin sandığın kadar değer verip vermediğini merak ediyorsun. 

9. Senin yerimde olsaydım ben de üzülürdüm. 

10. Annenin gözünde özel bir yerin olmasına sevinmişsin, şimdi bu sevincinin yerini 

üzüntü aldı. 

11. Annen ablanı her zaman böyle eleştirir mi? 

12. Annene oldukça öfkelisin. 

 

 

VI. Kişi (bir öğrenci) 

 

Son zamanlarda hiç ders çalışamıyorum. Sürekli kahvedeyim. Kağıt oynamak zevk veriyor 

ama kahveden çıkarken her seferinde derin bir pişmanlık duyuyorum, böyle giderse okulu 

bitiremeyeceğim. Bitiremezsem halim ne olur? Ne iş yaparım? Sonra anama-babama, konuya-

komşuya ne derim? 

 

1. Bu durumu ailen öğrenirse, her halde çok üzülürler. 

2. Sınıfınızda senin durumunda olan başka arkadaşların da var mı? 

3. Hayatta başarılı olmanın tek yolu okul bitirmek değildir. Okul bitirmemiş nice başarılı 

insan var. 

4. İçinde bulunduğun durum seni çok sıkıyor, kaygılanmana yol açıyor. 

5. Çalışmak istediğin halde çalışamıyorsun, kendi kendine söz geçiremiyor olman seni 

huzursuz ediyor. 

6. Bence rahatlamak için bir psikoloğa başvurmalısın. 

7. Konu komşunun ne düşüneceklerini kafana takma, kendini derslere ver. 

8. Bu problemin beni üzdü. 

9. Hem gelecekte iyi bir yaşantı elde edememekten hem de ana babanı incitmekten 

korkuyorsun. 

10. Hiçbir derse mi çalışamıyorsun yoksa bazı derslere mi? 

11. Bence kendine fazla yükleniyorsun, telaşın ve sıkıntın bu yüzden. 

12. Çok çalıştığın halde dersleri başaramaman üzücü. 

 

Empatik Beceri Ölçeği–B Formu (EBÖ-B Formu) Prof. Dr. Üstün Dökmen’in aşamalı 

empati sınıflamasına dayanılarak geliştirilmiş olup, empatinin bilişsel bileşenine ağırlık 

veren bir ölçme aracıdır. 

 

 


