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19. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu 

Deniz ÖZER ERYILMAZ 
Ayperi ÖZİŞ 
Mevlüt ÜLGEN 
Esma ÇETİN 
Özge ERARSLAN 
Tarık GANDUR 
Pınar AKDEMİR GANDUR 
Gülin URCUN 
Dünya POLAT 
Ercan YILDIZ 

Zeynep AKYÜZ 
Bengisu ÜZEL 
Nevin KÜÇÜK 
Gizem BOZYEL 
Dilan KILIÇ 
Gülce ŞIK 
Hasan ARSLAN 
Nurhayat DİRİK 
Zehra GEM 
 

 

19. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilim Kurulu 

Bilim Kurulu Koordinasyonu 
Yrd. Doç. Dr. Yudit NAMER (Yayına Hazırlayan) 
Yrd. Doç. Dr. Olga Selin HÜNLER (VII. Genç Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri Araştırma Ödülleri Sorumlusu) 
Yrd. Doç. Dr. Zübeyit GÜN (Çalıştay ve Panel Oturumları Sorumlusu) 
Öğr. Gör. Ayşegül AYDINLIK (VII. Genç Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri Araştırma Ödülleri Sorumlusu) 
 
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Üyeleri 
Prof. Dr. Sonia AMADO 
Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ 
Yrd. Doç. Dr. Aycan KAPUCU 
Yrd. Doç. Dr. Ceren HIDIROĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Derya Durusu EMEK SAVAŞ 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif GÜZEL 
Yrd. Doç. Dr. Osman İYİLİKÇİ 
  
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Üyeleri 
Prof. Dr. Sezen ZEYTİNOĞLU 
Doç. Dr. Aysun DOĞAN 
Doç. Dr. Nuran Aydemir ÇAYLI  
Yrd. Doç. Dr. N. Banu Çengelci ÖZEKES 
Yrd. Doç. Dr. Türkan YILMAZ 
  
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Üyeleri 
Doç. Dr. Gülay DİRİK 
Doç. Dr. Orçun YORULMAZ 
Yrd. Doç. Dr. Berrin ÖZYURT 
Yrd. Doç. Dr. Olga Selin HÜNLER 
Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav SÜTÇÜ 
Yrd. Doç. Dr. Zübeyit GÜN 
Yrd. Doç. Dr. Zümrüt GEDİK 
Yrd. Doç. Dr. Yudit NAMER 
  
Psikometri Anabilim Dalı Üyeleri  
Prof. Dr. Adnan ERKUŞ 
Prof. Dr. Oya SOMER 
Doç. Dr. Mediha KORKMAZ 
Yrd. Doç. Dr. Duygu Güngör CULHA 
Yrd. Doç. Dr. Seda CAN 

  
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Üyeleri 
Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ 
Doç. Dr. Arzu ARAZ 
Doç. Dr. İbrahim Mert TEKÖZEL 
Yrd. Doç. Dr. Işıl ÇOKLAR 
Yrd. Doç. Dr. Pelin KARAKUŞ 
  
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı Üyeleri 
Prof. Dr. Pınar ÜNSAL 
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER 
Yrd. Doç. Dr. İdil IŞIK 
Yrd. Doç. Dr. Muazzez Deniz GİRAY 
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Davetli Konuşmacılar 
 

 
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 

 
UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitiliği & 

Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü 
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

 
 
 

Prof. Dr. Onur Güntürkün 
 

Ruhr-Universitat Bochum 
Kognitif Sinirbilim Enstitüsü 
Biopsikoloji Araştırma Grubu 

 
Prof. Dr. Melek Göregenli 

 
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı 
Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan 

Yardımcısı 
 

 
Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu 

 
Der., “Öl Dediler Öldüm”: Türkiye’de Şehitlik 

Mitleri 
Üye, APA 48. Birim, Barış Psikolojisi  

(The Society for the Study of Peace Conflict and 
Violence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Genç Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri Araştırma Ödülleri  
 
 
Öğrenci Grubu Derece Alan Çalışmalar: 
 
1. "Beliren Yetişkinlerde Evlilik Öncesi Cinselliğe İlişkin Tutumlar ve Romantik Kıskançlık Seviyesi Arasındaki 
İlişki" başlıklı çalışma ile Ayşe Nurgül Çağlarbaş, Neslihan Uyandırmış, Şafak Soysal 
 
2. "Sağ ve Sol Politik Yönelimli Bireylerin Suriyeli Sığınmacıların Durumlarına İlişkin Söylemleri Üzerine Bir 
İnceleme" başlıklı çalışma ile Esen Taşdelen, Selime Başaran, Müge Akkoyun, Verda Türk 
 
3. Madde Kullanım Geçmişi Olan Bireylerin Olumsuz Otomatik Düşünceleri ve Öğrenilmiş Çaresizlik Örüntülerinin 
İncelenmesi" başlıklı çalışma ile Esra Helin Öğütcü, Gülbahar Arıcı, Beyaz Mete, Berhan Akgür 
 

Mansiyon: "Sınav Kaygı Durumunun Aile Tutumları Çerçevesinde İncelenmesi: TEOG Sınavına Yöneljk Bir 
Uygulama" başlıklı çalışma ile Aze Doğan, Özge Buran Köse 
 
Mezun Grubu Derece Alan Çalışmalar: 
 
1. "Genç Yetişkinlik Döneminde Öznel İyi Oluşu Etkileyen Faktörler" başlıklı çalışma ile Güleycan Akgöz 
 
2. "Sanal Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi" başlıklı çalışma ile Merve Balkaya 
 
3. "Gezi Parkı'nda Kanat Çırpan Bir Kelebek Kızılay'da Nasıl Fırtına Yaratır? Grup Özdeşleşmesi ve Eylem 
Süresince Deneyimlenen Duyguların Gezi Parkı Eylemlerine Katılım Sıklığı Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışma ile 
Mete Sefa Uysal 
 
Mansiyon: "Çalışma Yaşamında Karpman Drama Üçgeni ve Çalışan Bağlılığı" başlıklı çalışma ile Eda Keser 
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Sözlü Bildiriler 

0005 - Buse Gönül, Başak Şahin Acar - Çocuklarda sosyal dışlama yargılamaları: Doğu ve batı kimlikleri 
üzerinden bir karşılaştırma 
 
 
0008 - Ozlem Ertan Kaya, Banu Cangöz - Çekici Yüzler Değişim Saptama Performansını Nasıl Etkiler? 
 
 
0009 - Ozlem Ertan Kaya, Banu Cangöz - Çekicilik Düzeyi, Algısal Yük Miktarı ve İpucu Türünün 
Değişim Saptama Performansına Etkisi 
 
 
0010 - Cennet Şafak Öztürk, Haluk Arkar - Cinsel işlev bozukluğu olan çiftlerde mizaç ve karakter 
boyutları, evlilik uyumu ve cinsel doyum arasındaki ilişkiler 
 
 
0024 - Fatih Özdemir, Bengi Öner Özkan - Birey düzeyinde maddiyata ve maneviyata ilişkin göreli 
yoksunluk ile nasıl başa çıkıyoruz? Baş etme stratejilerinin aracı rolü 
 
 

0025 - Ezgi Toplu Demirtaş, Zeynep Hatipoğlu Sümer - Güvensiz Bağlanma ile Psikolojik Flört Şiddeti 
Uygulama Arasındaki İlişki: İlişki Doyumunun Aracı Rolü 
 
 
0040 - Çiğdem Gülçay, Banu Cangöz - Duygusal Olayların Hatırlanması: Bir Göz İzleme Çalışması 
 
 
0042 - Hüseyin Nergiz, Sait Uluç - Görme engelli çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik ve yaşam 
doyumu düzeylerini yordayan değişkenlerin incelenmesi 
 
 
0047 - Canay Doğulu, Gülçin Akbaş, Suzan Ceylan - Namus adına kadına yönelik şiddete dair sosyal 
temsiller: Karma yöntemli bir çalışma 
 
 
0050 - Ecem Kunter, Kübra Tarak, Ayşe Kahraman, Atakan Okat, Sinan Alper, İrem Uz - Zamir Kullanımının 
Erkek ve Kadınlarda Benlik Kurgusuna Etkisi 
 
 
0059 - Gülbin Şengül İnal, Fulya Kırımer Aydınlı, Nebi Sümer - Duyusal İşlemleme Hassasiyeti, Bağlanma 
Boyutları ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri 
 
 
0068 - Sinem Atmaca - Çocuklukta Aile İçi Şiddete Tanık Olma, Çocuk İhmal ve İstismarına Maruz 
Kalma ve Şimdiki Eş Şiddeti 
 
 
0070 - Kerim Selvi - Mizah Tarzlarının Pozitif ve Negatif Duygulanım Üzerindeki Yordayıcı Etkisi 
 
 
0077 - Ümran Yüce Selvi, Nebi Sümer - Algılanan İş Güvencesizliği ve Aile içi Şiddet İlişkisinde Evlilik 
Doyumu ve Aile içi Kaos’un Aracı Rolü 
 
 
0083 - Fatma Mahperi Uluyol, Sait Uluç - Eşlerin Kişilerarası Beklentilerinin Evlilik Uyumları Üzerindeki 
Etkisinde Bağlanma Örüntülerinin Aracı Rolünün Aktör- Gözlemci Paradigması Bağlamında 
Değerlendirilmesi 
 
 
0086 - Berivan Ece, Sami Gülgöz - Zaman ve tekrarın olay özellikleri üzerindeki etkisi 
 
 
0088 - Ece Korkmaz, Neslihan Sayraç, Gizem Cesur - Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Anksiyete: 
Bilinçli Farkındalığın Aracı Rolü 
 

 
0092 – Ozanser Uğurlu, Nuray Sakallı Uğurlu, Derya Eryılmaz - Gey erkeklere ve lezbiyenlere ilişkin 
tutumlar ile sistemi meşrulaştırma, sosyal temas, politik görüş ve cinsiyet arasındaki ilişki 
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0094 - Gözem Turan, Dicle Çapan, Cam Soylu, Metehan Irak - Üstbilişsel İnançlarda Yaş ve Eğitime Bağlı 
Değişiklikler 
 

 
0096 - Müge Ekerim, Bilge Selçuk, Kimberly A. Brink, Henry Wellman - Zihin kuramı edinim sıralaması: 
Türkiye’den bulgular 
 
 
0106 - Leman Pınar Tosun, Ezgi Kaşdarma - Facebook’taki Sosyal Karşılaştırma Sürecinin ve Bu Süreçle 
İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 
 
 
0117 - Onurcan Yılmaz, S. Adil Sarıbay - Analitik Düşünme Eğiliminin Politik İdeoloji Üzerindeki Etkisi 
 
 
0118 - Zümrüt Gedik - Özduyarlık ve öfke provokasyonu arasındaki ilişki 
 
 
0119 - Büşra Aktaş, Onurcan Yılmaz, Hasan G. Bahçekapılı - Meta-etiğin, Dindarlığın, Psikopatinin ve 
Analitik Düşünmenin Faydacı, Deontolojik ve Minimalist Ahlaki Yargılar Üzerindeki Etkisi 
 
 
0121 - Sıdıka Düzen, İnci Nur İnce, Elif Bilal, Onurcan Yılmaz - İnsanlara Kendi Ölümlülüklerini ve IŞİD 
Tehdidini Hatırlatmanın Demokrasiye Dair Tutumlar Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma 
 
 
0122 - Berna Akçinar, Ebru Özbek - Benlik Gelişiminin Öz-Yeterlik Becerisi ve Ebeveyn Davranışlarıyla 
İlişkisi 
 
 
0128 - Canay Doğulu, A. Nuray Karancı, Gözde İkizer - Afetzedeler toplumsal dayanıklılığı nasıl algılıyor? 
2011 Van depremleri örneği 
 
 
0141 - Ercan Şen - Toplumsal barışın sağlanmasında gruplararası affetmenin rolü: Türkiye'de 
yaşayan Kürtler üzerine bir ön çalışma 
 
 
0169 - Bahar Bozbıyık, Hande Ilgaz, Eda Cengiz - Annelerin dil kullanım özelliklerinin çocukların zihin 
kuramı gelişimine katkısı 
 
 
0176 - Beyza Tepe, Sevim Cesur, Diane Sunar - Adil Dünya Inanci, Sezgisel Ahlak ve ahlaki duygular: 
Mağdur ve suçlu bağlaminda adaletsizlik 
 
 
0186 - Beril Türkoğlu - Sansürün Sosyal Temsilleri 
 

 
0192 - Nesibe Olgun Kaval, Günay Serap Tekinsav Sütcü - Üstün Yetenekli Çocukların Yaşadıkları 
Psikolojik Güçlüklerde Ebeveyn Özelliklerinin Etkisi 
 
 
0193 - Merve Yi lmaz, Cemile Ekin Eremsoy - İlişki-Odaklı Obsesif Kompulsif Envanteri ve Partner-Odaklı 

Obsesif Kompulsif Semptom Envanteri'nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri 
 
 
0205 - Tevfik Alıcı, Deniz Bilger, Burcu Alkan - Sosyallik: Temel Bilişsel Bir İşlev 
 
 
0210 - Muhammed Şükrü Aydın, Sema Karakelle - 3-4 Yaş Çocuklarında Zihin Kuramı ve Kendini 
Düzenleme Becerisinin Olumlu Sosyal Davranış Üzerindeki Etkisi 
 
 
0211 - Sultan Okumuşoğlu - Barışa yönelik tutumların savaşa yönelik tutumlar, sosyal baskınlık 
yönelimi ve cinsiyet ile ilişkisinin araştırılması 
 
 
0212 - Özgün Özkan, Ibrahim Öztürk, Bahar Öz - Sürücü dürtüselliğinin cinsiyet ve trafikteki öfke 
ifadeleri bağlamında incelenmesi 
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0213 - Burcu Arslan, Bahar Öz - Trafik Ortamlarında Portre Kültür Değerleri ve Yaya Davranışlarının 
İlişkisi 
 

 
0215 - İbrahim Öztürk, Özgün Özkan, Bahar Öz - Yolda öfke ifadesi: Sürücü dürtüselliği ve cinsiyet 
rolleri 
 
 
0221 - Leman Korkmaz, Zuhal Yeniçeri - Lilith’in Sosyal Temsili Üzerinden Cinsiyetçiliği Anlamak 
 
 
0230 - İlgün Bilekli, Müjgan İnözü - Dindarlık Düzeyinin Obsesif-Kompulsif Bozukluk ile Olan İlişkisi: 
Zihinsel Kirlenme, Kirlenmeye İlişkin Düşünce-Eylem Kaynaşması, Suçluluk ve Kendini Affetme 
Eğiliminin Aracı Rolünün İncelenmesi 
 
 
0233 - A. Meltem Üstündağ-Budak, Gillian Harris, Jacqueline Blissett - Ölü doğum deneyimi ve bu 
deneyimin ardından doğan çocuğa annenin bakım verme deneyimi: perinatal travma ve bağlanma 
zihinsel durumunun pragmatik vaka çalışması 
 
 
0235 - Ayşe Vildan Acar Bayraktar, Ayşen Güre Duru - Ekonomik Güçlük ile Ergenlerin Uyum Davranışları 
Arasındaki Bağlantılarda Ebeveyn-Ergen İlişkisinin Aracı Rolü: Bir İzleme Çalışması 
 
 
0247 - Leyla Alma, Adviye Esin Yılmaz - Sigarayla ilgili Üstbilişler Ölçeği (SÜBÖ) Türkçe Uyarlama 
Çalışması 
 
 
0252 - Özge Özer, Bahar Öz - Kişiler Arası Problemler ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişkide 
Cinsiyetin Düzenleyici Rolü 
 
 
0253 - Gonca Çi ffi li  z Kınay - Benlik Kontrolünde Dayanma Gücü Modelinin Sınanması 

 
 
0259 - Burcu Tekeş, Emine Olcay İmamoğlu, Fatih Özdemir, Demet İslambay, Bengi Öner Özkan - Siyasal 
Görüş ve Ahlak İlişkisinde Düşünme İhtiyacı ve Tanınma İhtiyacının Aracı Rolleri 
 
 
0265 - Başak Şahin Acar, Tuğçe Bakır, Elif Gizem Kuş - Aynı Ailenin Kadınlarının Çocukluk Anıları: Kız 
Çocukları, Anneler ve Anneannelerin İlk Çocukluk Anılarında Aile içi Benzerlikler ve Nesiller Arası 

Farklar 
 
 
0268 - Aslı Çarkoğlu - Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Algısı 2016 
 
 
0274 - Ceren Gökdağ, Seda Sapmaz Yurtsever, Zeynep Erdoğan Yıldırım, Servet Kaçar Başaran, Seda 
Tokgünaydın, Nesi  be Olgun Kaval, Ezgi   Göcek Yorulmaz, Meli kenaz Yalçın, Serap Görgü, Orçun Yorulmaz -

Türkiye’de Psikoterapinin Geleceği: 10 Yıl Sonrasına İlişkin Öngörüler 
 
 
0276 - Vezir Aktas, Yeliz Kindap Tepe - Gençlerin anneden ve üniversite hocasından algıladığı özerklik 
desteği ve olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişkide psikolojik ihtiyaç tatmininin aracı rolü 
 
 
0284 - Şükran Okur, Sibel Kazak Berument - Yoksulluk ve Okul Olgunluğu: Ev Ortamının ve 
Ebeveynliğin Rolü 
 
 
0286 - Mete Sefa Uysal, Serap Arslan Akfırat - Kolektif Eylemlere Katılımda İnternet Liderliği: Gezi Parkı 
Örneği 
 
 
0290 - Veysel Mehmet Elgin, Nuray Sakallı Uğurlu - Türkiye’de Namus Kültürünün İncelenmesi: Namus, 
Erkeklik ve Erkek-Erkeğe Hakarete Karşı Tepki 
 
 
0301 - Nilgün Türkileri, David T. Field, Judi A. Ellis, Michiko Sakaki - Duygusal uyarılmışlık yanlılığının 
bellek güdümlü dikkate etkileri 
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0302 - Canan Peker, Arzu Aydın - Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve 
Sosyal Uyum 

 
 
0309 - Emir Üzümçeker, Serap Akfırat - Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyetle Özdeşleşme ve 
Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ile İlişkisi 
 
 
0314 - Dilek Saritas Atalar, Emine Kaya - Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenlemelerinde Anne ve 
Babalarının Duygu Sosyalleştirme Uygulamalarının Rolü 
 
 
0318 - Elçin Yorulmaz, Özlem Bozo - Demans Hastasına Temel Bakım Veren Bireylerde Algılanan Sosyal 
Desteğin, Erken Dönem Uyumsuz Şemaların, Ebeveynlik Stillerinin ve Şema Baş Etme Biçimlerinin 
Tükenmişlik Seviyeleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü 
 
 
0319 - Ceren Barutçuoğlu, Sebastian Ocklenburg, Onur Güntürkün, Robert Kumsta, Dirk Moser, Adile Öniz 
Özgören, Murat Özgören, Şerife Esra Erdal - Whole exome sequencing in a Turkish family with a history 
of consanguinity and overrepresentation of left-handedness: A quantitative trait study 
 
 
0323 - Füsun Gökkaya, Serap Tekinsav Sütcü - Akran zorbalığı ile empati ve aleksitimi arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 
 
 
0324 - Esra Aşcıgil, Ahmet Uysal, Gamze Turunç - Kronik ağrısı olan bireylerin eşlerinde negatif 
davranışlar ve depresif semptomlar 
 
 
0339 - Öznur Öncül, Tülin Gençöz - Bir Değişim Süreci Olarak Suç Yaşantısının Terk Edilmesi 
 
 
0341 - Elçin Yorulmaz, İnci Boyacıoğlu - Kadınlara Yönelik Şiddet ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi 
 
 
0342 - Umut Çıvgın, Zübeyit Gün - Hükümlülerin Demografik Değişkenlerine Göre Depresyon 
Seviyelerinin ve Başetme Stratejilerinin İncelenmesi 
 
 
0345 - Özge Ünal, Serap Akgün - Mizah Stilleri ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun 
Aracı Rolünün Aktör Partner Etkileri Açısından İncelenmesi 
 
 
0352 - Cem Soylu, Zehra Uçanok - Orta Yetişkinlikte Benlik Saygısı, Hayatta Anlam ve Psikososyal 
Uyum Arasındaki İlişkiler: Meme Kanseri Hasta Örneklemi 
 

 
0361 - Sonia Amado, Mehmet Koyuncu, Gülin Kaça - Türkiye'de Kullanılan Sürücü Psikoteknik 
Değerlendirme Test Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Doğal Trafik Ortamındaki Sürücü Davranışları 
Gözlenerek Geçerliklerinin Değerlendirilmesi 
 
 
0366 - Ozan Kayar, Hamit Coşkun - Ergenlerde Özerkliğin Yaratıcılığa Etkisinin Deneysel Olarak 
İncelenmesi 
 
 
0371 - Sercan Balım, Aslı Aydemir, Büşra Alparslan, Canan Çelikadam, Tuğçe Gündüz - Barışı Konuşmak: 
Ortaöğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal Temsilleri 
 
 
0374 - Sevim Şahan - Türkiye'deki Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Göç 
ve Ruh Sağlığı İlişkisinin İncelenmesi 
 
 
0379 - Suzan Çen, Arife Berna Aytaç - Ekokültürel bakışla öğrenme güçlüğü: Ailenin destek kaynakları, 
değerler, çocuğun davranış sorunları 
 
 
0380 - Yasemin Karslı, Şerife Sema Karakelle - Bilişsel esneklik, iki dillilik ve üstbilişsel kararlar 
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arasındaki gelişimsel bağlantılar 
 
 
0390 - Zeynep Ertekin, Sibel Kazak Berument - Devlet Bakımı Altında Kalan Çocuklar da Benlik Gelişimi 

ve Mizacın (Yatıştırılabilirliğin) Düzenleyici Rolü 
 
 
0395 - Emine İnan, Faruk Gençöz - Ebeveyn Tutumları, Utanç, Suçluluk ve Öz-Duyarlılık Neye Göre 
Farklılaşıyorlar 
 
 
0397 - Bahar Bahtiyar, Sibel Kazak Berument - Ebeveynlik ve Mizacın Çocuklardaki Kaygı Bozuklukları 
Üzerindeki Etkileri: Anne-Çocuk Bağlanmasının Aracı Rolü 
 
 
0398 - Duygu Güngör - Örtük Markov Model: Profesyonel sürücülerin hız ihlalleri üzerine bir 
uygulama 
 
 
0403 - Sıla Demir, Başar Demir, Türker Özkan - İnsanlar Ne Zaman Norma Boyun Eğer, Ne Zaman 
Normdan Sapar? Sürücü Davranışları için Mesaj Yapısının İncelenmesi 
 
 
0405 - Müjde Koca Atabey - Türkiye’de kör bir öğretmen olmak: Uzun bir yolculuk 
 
 
0407 - Didem Türe, Başak Şahin Acar - Annenin Annelik Konseptinin ve Toplumsal Cinsiyet Rolünün 
Okul Öncesi Çocuklarında Cinsiyet Şemaları Üzerindeki Etkisi 
 
 
0412 - Meral Gezici Yalçın, Erman Günal, Mert Çil - Dindarlığın ve Etnik Özdeşimin Suriyelileri İnsan 
Olarak Algılama Üzerindeki Etkisi 
 
 
0429 - Olcay Bozkuş, Serap Akgün - Dogmatizm, yetkecilik ve sosyal baskınlık yönelimi yaşam 
doyumunu nasıl yordar? 
 
 
0441 - Sevinç Akkaya, Sibel Kazak Berument, Seren Güneş, Şükran Okur - Okul Öncesi Dönemde Devlet 
Koruması Altındaki Çocukların Genel Gelişimi 
 
 
0442 - Yeşim Yavaşlar, Sibel Kazak Berument, Gizem Koç, Onur Cem Doğru, Seçil Karakaya - Koruma 
altındaki çocukların dil gelişimi ve mizacın etkisi 
 
 
0444 - Emre Özdemir, Emre Şenol Durak - Klinik Olan ve Olmayan Örneklemde Depresyonu Etkileyen 
Faktörler: Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Sosyotropi Otonomi Kişilik Özelliği 
 

 
0445 - Huri Gül Bayram Gülaçtı, Sibel Kazak Berument, Zeynep Ertekin, Gizem Çeviker Beki - Çocuklarda 
Söyletimli Öykünme Farklılıkları: Bakım Çeşitlerinin Karşılaştırılması ve Mizacın Düzenleyici Rolü 
 
 
0446 - Mediha Korkmaz, Nagehan Demiral, Seda Sapmaz Yurtsever, Servet Kaçar Başaran, Talip Çabuk -
 Bender Gestalt –II Testinin Global Puanlama Sistemine Göre 4 – 7 ve 8-18 Yaş Aralığı İçin Norm Ve 
Standardizasyon Çalışması 
 
 
0447 - İlker Demircioğlu - Çocukluk Çağı Travmasının Mutlak Bilgi İhtiyacı ve Somatizasyonla İlişkisi 
 
 
0457 - Çağla Pınar Sevinç Yalçın, İlke Sine Eğeci - İstismar Gören Ergenlerde Duygu Tanıma, Duygu 
Düzenleme, Öfke ve Depresyon 
 
 
0459 - Güneş Karaser, Fatma Fidan, Emine Çalışkan, Beytullah Çağrı Gökbudak - Bilişsel Duygu 
Düzenlemenin ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Huzurevinde Kalan ve Kalmayan Yaşlılarda 
Depresyonla İlişkisi 
 
 
0462 - Işıl Çoklar, Ali Dönmez - Kişilik Özellikleri ile İntikam Güdüsü ve Bağışlama Eğilimi Arasındaki 
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İlişkinin İncelenmesi 
 
 
0466 - Zülal Akçayüzlü, Aylin Koçak, Zehra Uçanok, Aysun Doğan - Ergenlerde Zorbalığı Tanımlama ve 

Deneyimleme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 
 
 
0481 - Gözde Kıral Uçar, Bilal Çelik, Monika Baier, Markus Müller, Elisabeth Kals - Ekolojik adil dünya inancı 
ve çevresel davranış 
 
 
0482 - Zeynep Şaklar, Nuray Sakallı Uğurlu - Adalete Duyarlılığın Gönüllülük Yapmadaki Rolünün 
İncelenmesi 
 
 
0490 - Derya Gürcan Yıldırım, Tülin Gençöz - Benlik farklılıklarının depresyon ve anksiyete belirtileri 
üzerindeki etkisi: Duygu düzenlemenin ve psikolojik sağlamlığın bu ilişkiler üzerindeki rolü 
 
 
0498 - İlker Dalğar, Pınar Dursun, Nebi Sümer - Utanç ve suçluluk: Kültürler arası karşılaştırmada 
yapısal değişmezliğin test edilmesi 
 
 
0502 - Ayşen Karahan, Türkan Yi  lmaz Irmak - Psikiyatrik Tanı Alan Ebeveynlerin Çocuklarında Ruh 

Sağlığı Problemleri 
 
 
0512 - Ezgi Tunçel, Dilay Eldoğan - Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsisizmin Gelişiminde Ebeveynlik 
Stillerinin Etkisi: Sosyal Anksiyetenin Aracı Rolü 
 
 
0513 - Filiz Gözenman - Motivasyon ve Strateji Kullanımın Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı ile 
Çalişma Belleği İyileştirme Üzerine Etkileri 
 
 
0518 - Başar Demir, Sıla Demir, Türker Özkan - Sürücü Öfkesi ile İlişkili Bireysel Ayrılıklar ve Çıktı 
Değişkenleri: Meta-Analitik Derleme 
 
 
0522 - Seda Eroğlu, Sonia Amado, Tuğba Adsız - Duygusal Yüz İfadelerinde ve Duyguların 
Algılanmasında Hemisferik Asimetriler 
 
 

0524 - Zeynep Akyüz, Orçun Yorulmaz - Kompulsif satın alma ve ilişkili değişkenler: Bilişsel faktörler 
ülkemizde de gerçekten geçerli mi? 
 
 
0527 - Duygu Eslek, Türkan Yılmaz Irmak, Eda Şeyda Aksel, Rukiye Kızıltepe - Okulöncesi Dönemde Çocuk 
Cinsel İstismarı Önleme Programının Değerlendirilmesi 
 
 
0528 - Cansu Alsancak, Başak Şahin Acar, Nebi Sümer, Damla Çiftçibaşı, Selen Eltan, Sıla Deniz Beyarslan -
 Video Geribildirimli Müdahale Programı: Annenin Müdahaleci Davranışlarının Azaltılması 
 
 
0529 - Sibel Kazak Berument, Bahar Bahtiyar, Şükran Okur, John Kirkland, David Bimler, Philip Fletcher, Nebi 
Sümer, Tuğçe Bakır, Yeşim Yavaşlar - TTAS-60: Anne-çocuk bağlanma ölçeği Türkiye adaptasyonu 
 
 
0531 - Huri Gül Bayram Gülaçtı, Nur Elibol Pekaslan, Basak Sahin Acar - Genç Yetişkin Erkeklerin Sünnet 
Olma Anılarının İçerik Analizi 
 
 
0533 - Sema Karakelle, Seda Biryan, Zehra Yaşar - İstanbul Gelişimi İzleme Ve Değerlendirme 
Envanterinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özellikleri 
 
 
0535 - Gül Pembe Yüceol, A. Berna Aytaç - Ebeveynliğin Belirleyicileri Modeli Temelinde Evlilik Uyumu, 
Algılanan Sosyal Destek, Kültürel Değerler ve Anne-Çocuk İlişkisi 
 
 
0546 - Hande Kaynak, Eylül Ceren Demircan, Suat Merve Marval, Aslı Yörük - Duygusal Kelimeler İçin 
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Tanıma Belleği: Kodlama Türü, Test Edilme Süresi ve Duygusal Olumluluk ve Heyecan Düzeylerinin 
Etkisi 
 
 

0547 - Seren Güneş, Sibel Kazak Berument - Kişisel bakım, oda yönetimi ve ev işleri hakkındaki anne – 
ergen çatışmalarına derinlemesine bir bakış 
 
 
0553 - Sezin Öner, Sami Gülgöz - İşlevsel Hatırlama: Otobiyografik Belleğin Duygu Düzenlemede 
Süreçlerindeki Rolü 
 
 
0554 - G Tarcan Kumkale, Aylin Uzun - Kan Bağışını Arttırmaya Yönelik Bir Müdahale Çalışması: Soru-
Davranış Etkisi 
 
 
0566 - Ilgım Hepdarcan, Seda Can, Hakan Çetinkaya - {f}NIRS- İşlevsel Yakın Kızılötesi Beyin 
Görüntüleme Tekniği ile Elde Edilen Hemodinamik Ölçümlerin Geçerlik ve Güvenirliğinin n-geri 
Görevi Kullanılarak İncelenmesi 
 
 
0572 - Şeyma Gürnal, Aysun Doğan - Öğretmenler için “Okullarda Akran Zorbalığına Karşı Koruyucu 
Önlemler” Eğitimi 
 
 
0577 - Emine Sevinç Tok, Haluk Arkar - Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi, 
İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavi 
 
 
0587 - Canani Kaygusuz - Psikolojinin Doğa Bilimlerine Öykünmesinin Sonuçları Üzerine Kısa 
Bideğerlendirme 
 
 
0588 - Sabahat Çiğdem Bağcı, Zeynep Ecem Piyale, Nazlı Işık Birçek, Efsane Ebcim - Suriyeli mültecilere 
karşı tutumları geliştirmeye yönelik adımlar: Hayali temas ve arkadaşlık potansiyelinin önemi 
 
 
0596 - Beste İçağasi , Seda Dural - Farklı Uyarıcı Türlerinin Bloklama Üzerindeki Etkisi 

 
 
0599 - Meral Gezici Yalçın, Engin Arık - Dindarların ve Ateistlerin Kalıpyargılar Açısından 
Karşılaştırılması 
 

 
0600 - Seda Dural, Hakan Çetinkaya, Onur Güntürkün - Farklı Büyüklükteki Uyarıcıları Hayal Etmede 
Görsel Alan Yanlılığı 
 
 
0602 - Ayfer Dost Gözkan - Ergenlerde Yakın İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçların Karşılanma 
Düzeyi ve Olumlu Gelişim Çıktıları Arasındaki İlişki 
 
 
0609 - Alev Girli, Ebru Uylaş - Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı olan 
Çocukların Yüz İfadeleri ve Beden Dilinden Duyguları Anlama Becerilerinin İncelenmesi 
 
 
0613 - Sami Çoksan, Serap Akgün - Sosyal kimlik özdeşimi ve iç grup normunun iç grup yanlılığı ile 
ilişkisi 
 
 
0614 - Tuba Bağatarhan, Diğdem Müge Si yez - Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Çatışma 

Çözme Psiko-eğitim Programının Ortaokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisi 
 
 
0615 - Emine Yücel, Özden Yalçınkaya Alkar - Kendini saklama ve psikolojik iyi oluş: Ruminasyon ve 
düşünce bastırmanın aracı rolleri 
 
 
0618 - Selin Salman Engin, Aybegüm Memişoğlu, Derya Selin Işılay, Nebi Sümer, Başak Şahin Acar, Aylin İlden 
Koçkar, İrem Metin Orta, Selin Akkol, Cansu Alsancak, Özlü Aran, Baldan Kavaklı, Ece Sağel, Didem Türe, Anıl 
Özge Üstünel, Buket Yaşar - Türkiye’de Anne Duyarlığına Yönelik Video Temelli Olumlu Ebeveynlik 
Müdahale Programının Uyarlanması 
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0619 - Asiye Yıldırım - Temel Psikolojik İhtiyaçların Karşılanma Düzeyi ile Kendini Bağışlama 
Arasındaki İlişkide Benlik Değerinin Aracı Rolü 

 
 
0622 - Ahmet Uysal, Esra Aşcıgil, Gamze Turunç, Sacide Nur Coşar - Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik 
Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki 
 
 
0623 - Fatih Bayraktar - Kıbrıslı Türk Ergenlerde Zaman Perspektifleri ve İlişkili Değişkenler 
 
 
0627 - Ece Varlık Özsoy, Nesrin Hisli Şahin - Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği: Ülkemizde 
Geliştirilmiş Özgün Bir Bağlanma Ölçeği 
 
 
0630 - Pelin Sağlam, Özden Yalçınkaya Alkar - 13 mart Ankara patlamasının etkileri ve terörizm riski 
algısı: Bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü 
 
 
0632 - Hakan Çetinkaya, Seda Dural, Evrim Gülbetekin - Kadının Fiziksel Çekiciliğinin 
Değerlendirilmesinde Hemisferik Özelleşme 
 
 
0635 - Ezgi Palaz, Hakan Çetinkaya - Korkunun Gözlem Yoluyla Ediniminde Bloklama Etkileri 
 
 
0637 - Taner Akbaş, Sema Karakelle, Tolga Yıldız - Üç Yaş Çocuklarında Bilişsel Esneklik Sorununa Farklı 
bir Yaklaşım 
 
 
0638 - Yeşim Akın Yalçın - Kolektif Eylemde Güçlendirme Dinamikleri: 2009-2010 TEKEL Direnişi 
Analizi 
 
 
0642 - Açelya Yıldız, Hakan Çetinkaya - Ölümlülüğün Belirginleşmesinin Kadının Eş Tercihleri 
Üzerindeki Etkisi 
 
 
0643 - Açelya Yıldız, Hakan Çetinkaya, Gazihan Alankuş, Emre Ergen - Görsel-Motor Uyum Etkilerinin 
Doğrusal ve Dairesel Rotasyon Görevlerinde İncelenmesi 
 
 
0646 - Merve Bulut, Hakan Çetinkaya - Kadında Eş Seçimini Kopyalama: Menstrual Evre Etkisi 
 
 
0648 - Seda Bayraktar - Boşanma Katliamları 
 

 
0654 - Hakan Çetinkaya, Onur Güntürkün, Seda Dural - Geleceğin Cinsel Değersizleştirilmesi: Cinsel 
Uyarılma Etkileri 
 
 
0655 - Hande Çelikay, Ebru Aldemir, Mine Değirmenci, Merve Çetinkaya, Sema Dereli - Madde Kullanım 
Geçmişi Olan Bireylerin Olumsuz Otomatik Düşünceleri’nin İncelenmesi 
 
 
0659 - Halime Yamaç, Eda Şeyda Aksel - Travmatize Olmuş Çocuklarda Uygulanan Bir Müdahale 
Programının Etkililiğinin İncelenmesi 
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Poster Bildirileri 

0003 - Melisa Aşkım Paker Akdoğan, Michelle M. Adams - Karar Verme Esnasında Bilişsel Yaşlılık, Karar 
Verme Stratejileri ve Değerlendirilebilirlilik Hipotezi Arasındaki İlişki 
 
 
0006 - Abdulkadir Kuzlak, Yasin Mohammed Ali - Hofstede’nin Kültür Boyutlarının Boşanma Oranlarıyla 
İlişkisi 
 
 
0007 - Özlem Güler Aydi n, Funda Akçil, Tülay Erçin Şahin, Gökhan Birgin, Nilüfer Kalbur, Rahmi Acar - Ruhsal 

Hastalıklarda Damgalama ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışmaları 
 
 
0014 - Funda Salman, Banu Cangöz - Alzheimer Tipi Demansta İç Kaynaklı ve Dış Kaynaklı Dikkat: 

Duygusal Bağlam Etkisi 
 
 
0015 - Bahadır Oktay, Banu Cangöz - Zorro’yu gördünüz mü?: Dikkatsizlik körlüğü çalışması 
 
 
0016 - Ahu Korfal, Durdane Gümüşten, Ayşen Güre Duru - Eşler Arasındaki Çatışma ile Ergenlerin Uyum 
Davranışları Arasındaki Bağlantıda Ebeveyn Ergen İlişkisinin Aracı Rolü 
 
 
0019 - Elif Baştan, Ecem Uzun, Arda Yıldırım - Baba Katılımının Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi 
 
 
0021 - Müjde Peker, Robert William Booth, Onuray Güney - Algılanan kişisel-toplumsal ahlaki 
farklılıkların depresyon ve paranoyak düşünceleri yordaması 
 
 
0022 - Robert William Booth, Onuray Güney - Kaygıda tehlikeye karşı görülen dikkat yanlılığının süresi 
oldukça kısadır 
 
 
0026 - Ayşe Kaya Göktepe, Nadire Gülçin Yıldız - Müzikterapinin Aleksitimi Üzerindeki Etkisi: Türk Lise 
Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma 
 
 
0027 - Hamdullah Tunç, Arınç Sönmez - Beklentinin Algı Üzerindeki Etkisi 
 
 
0029 - Esra Yaman, Zeynep Cemalcılar - Kadın Çalışanlardaki Algılanan Kalıpyargı Tehdidi Ve Sistemi 
Meşrulaştırma İnançlarının Erkek Çalışma Arkadaşlarına Karşı Olan Tutumlarıyla İlişkisi 
 
 
0030 - Irmak Gültekin, Hasan Faysal Gültekin - Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan erkeklerin 
anksiyete düzeylerinin, anksiyete duyarlılıklarının ve benlik saygılarının karşılaştırılması 
 
 
0031 - Abdulkadir Kuzlak, Nuray Sakallı Uğurlu - Türkiye’de Basmakalıp Yargı Tehdidi ve Basmakalıp 
Yargı Kaldıracı 
 
 
0032 - Canay Doğulu, Nuray Sakallı Uğurlu - Genel ve depremler özelinde kaderciliği anlamak: Bir 
sosyal temsil çalışması 
 
 
0034 - Beliz Canlı, Münevver Selenga Gürmen - Dirençliğin Çocukluk Çağı Travmaları ile Yaşam Kalitesi 

Arasındaki İlişkiye Etkisi 
 
 
0035 - Esra İslam, Aysu Sille - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin 
Annelerinin Çalışıp Çalışmama Durumlarına Göre İncelenmesi 
 
 
0036 - Özge Akgül, Berna Yalınçetin, Berna Binnur Akdede - Beden Şekli ile Sosyal Kognisyon İlişkili mi? 
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0037 - Deniz Atalay Ata - Problem çözme, sözel olmayan akıcılık ve dikkat 
 
 
0038 - Melisa Ebeoğlu, Eda Karacan - Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği'nin 

Türkçe'ye Uyarlanması: Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
 
 
0039 - Fatma Mahperi Uluyol, Sait Uluç - Bağlanma Örüntüleri ve Psikolojik Belirti Düzeyi Arasındaki 
İlişkide Kişilerarası Beklentilerin Rolü 
 
 
0052 - Nermi n Taşkale - Tekrarlı Şiddet Mağduriyetinin Fizyolojik ve Psikolojik Belirtiler Üzerinde 

Yordayıcı Rolü 
 
 
0054 - Selen Seymen, Serengül Erdemir, Cansu Paksoy, İrem Uz - Çalışan Nüfusta Kadına Karşı Ayrımcılık 
Nerede Fazla? 
 
 
0055 - Hale Ögel Balaban, Annette Hohenberger - Türkçe konuşan çocuklarda anlatı yetilerinin gelişimi: 
Karmaşık bir yaklaşım 
 
 
0056 - Beria Bilge Şener - Anlam arayışında sanatın kullanımı ve ruh sağlığına etkisi 
 
 
0062 - Sami Çoksan, Hasan Gürkan Tekman - Savaş Temalı Bilgisayar Oyunları Oynamanın Arap ve 
Amerikan Toplumlarına Karşı Sosyal Mesafe ile İlişkisi 
 
 
0063 - Esma Nur Asalıoğlu, Merve İleri, İrem Uz - Benlik Saygısı ve Yalnızlığı Yordamada 
Duygudurumunun Etkisi 
 
 
0064 - Burcu Çuvaş, Nuray Sakallı Uğurlu - Cinsel ve Duygusal Aldatmayı Affetmeye İlişkin Tutumlar 
Ölçeği’nin Geliştirilmesi 
 
 
0065 - Ünzile Özge Kıcalı, Kuntay Arcan - Öz-şefkatin Olumsuz Duygulanım ve Depresyon ile 
İlişkilerinde Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünmenin Aracı Rolü 
 
 
0066 - Murat Alpua, Ömer Oğuztürk, Yakup Türkel - Erişkin Multipl Skleroz Hastalarında Dikkat Eksikliği 

/ Hiperaktivite Bozukluğu 
 
 
0071 - Engin Arık, Pınar Öztop, Nilay Ateşyakar - “Yaratıcı” kavramı 
 
 
0072 - Mahmure Çüre Dolanbay - Sosyal Hizmetler Alanında Dezavantajlı Kişilerle Çalışan Personelin 
Tükenmişlik Düzeyinin Değerlendirilmesi 
 
 
0074 - Erkoç Koray Doğan, Mehmet Cem Satman - Futbol Hakemlerinin Takım Rolleri (Hakemlerin 
Belbin’in Takım Rollerini Algılama Düzeyleri) 
 
 
0076 - Fulya Kırımer Aydınlı, Nebi Sümer - Orta Çocuklukta Ebeveyn Çatışması ve Ebeveyn Eğitim 
Düzeyinin Akademik Özyeterlikteki Rolü 
 
 
0078 - İlayda Korkutmaz, Ecem Kunter, Merve Kınıklıoğlu, Afife Konyalı, Tuğçe Hacıoğlu, İrem Uz - Kişilik ve 
Müzik Türü Tercihi 
 
 
0081 - Engin Arık, Beril T. Arık, Hande Kaynak, Ahu Öztürk, Sinem Yahyaoğlu - Psikoloji bölümleri eğitim 
Dillerine bir bakış 
 
 
0084 - Özlem Kelle, Doruk Uysal Irak - Psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu ilişkisi: Stresle baş 
etme tarzlarının aracı etkisi 
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0085 - H Melis Yavuz, Nisan Dalbayrak, Bilge Selçuk - Ketleme becerisinin sosyal çekiniklikteki rolü 
 
 

0087 - Büşra Akgönül, Gül Günaydın - Çocuk Sahibi Olma İsteğinin Bebeklerin Zihinsel Temsillerindeki 
Rolü 
 
 
0093 - Burak Emre Gürsoy, Nuray Sakallı Uğurlu - Sosyal medyada mesaj kaynağının popülerliği ve 
cinsiyetinin davranışa yönelik niyetler üzerine etkisi 
 
 
0095 - Enil Afşaroğlu Eren, Zihniye Okray - Kuzey Kıbrıs’ta Yaşayan Okul Çağı Çocukların Resimlerine 
Yansıyan “Şiddet” Olgusu 
 
 
0098 - Gizem Vural - Kadın ve Erkeklerin Duygu İfadelerini Tanımadaki Farklılıklarının Hemisferik 
Lateralizasyon Üzerinden Değerlendirilmesi 
 
 
0099 - Ezgi Karaoğlu, Nuray Sakallı Uğurlu - Türkiye vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik 
önyargısını yordamada sosyal baskınlık yöneliminin, empatinin ve gruplararası tehdidin rolü 
 
 
0100 - Esin Temeloğlu Şen, Esin Uzun Oğuz - Psikiyatrik Bozukluklarda Nedensel Atıflar ile Psikopatoloji 
İlişkisi 
 
 
0103 - Merve Erdoğan, Öznur Öncül - Baş Edilemeyen Kaygı ve Kronik Depresyon:Bir Vaka Çalışması 
 
 
0105 - F Cansu Pala, Charlie Lewis - Erken Cocuklukta Duygu Duzenleme Becerisinin Bilissel 
Baglantilari 
 
 
0107 - Gizem Vural, Çağrı Çağıl, Cansu Gürdağlı, Elif Büşra Karslı, Hüseyin Cem Özel - İzmir'deki Psikoloji 
Öğrencilerinin 1. ve 4. Sınıf Düzeylerine Göre Mesleki ve Sürekli Kaygı Düzeyleri 
 
 
0110 - Betül Kaytan, Senem Zeytinoğlu, Çiğdem Elif Kaspar - Ruh Sağlığı Uzmanlarının Fiziksel Hastalığı 
ve/veya Engeli Olan Bireylerle Çalışırken Sistemik İlkelerin Kullanımı: Gözlemsel Anket Çalışması 
 
 
0112 - Banu Yılmaz, Gözde Gökçe, Ilgın Gökler Danışman, Nuray Karancı, A. Tamer Aker - Yardım 
Çalışanlarında Psikososyal Gereksinim ve Kaynaklar: Nitel Bir İnceleme 
 
 
0113 - Barış Sevi, Jedediah Wilfred Papas Allen - Dini Sembollerin Özsaygı Üzerindeki Etkisi 
 

 
0114 - Ayça Korkmaz, Özge Kıran - Sürücü davranışları ve sürücülerin özel motorlu taşıt sürücüleri 
eğitimine karşı tutumları arasındaki ilişki 
 
 
0116 - Can Gürsoy, Tugba Uzer - Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin 
Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi 
 
 
0120 - Fatma Yıldırım, Sait Uluç - Aile Öngörülemezliğinin Psikolojik Belirtilerle İlişkisi 
 
 
0123 - Elif Dinek, Zeynep Demirbilek, Onurcan Yılmaz, Hasan G. Bahçekapılı - İnsanlara Kendi 
Ölümlülüklerini Hatırlatmanın Öznel Ahlak Üzerindeki Etkisi 
 
 
0124 - Gökçe Akın, Fatihcan Öncü, Kaan İlgün, Onurcan Yılmaz - Bir Defalık Türk Bayrağına Maruz Kalmak 
İnsanları Daha Muhafazakar Hale Getirir mi? Deneysel bir Çalışma 
 
 
0125 - Kadir Özden, Özlem Sertel Berk - Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluşun Psikososyal 
Yarayıcıları 
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0126 - Ceren Naz Şenaydın, Özge Kasırga, Emine Hilal Hacıoğlu, Gamze Ünal, Özlem Kayan, Onurcan Yılmaz, 
Hasan G. Bahçekapılı - Cezalandırıcı ve Cezalandırıcı Olmayan Dinsel Hazırlamanın Prososyallik 
Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma 

 
 
0127 - Sevinç Bezek, Berna Akçınar - Eğitim Seviyesi, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Dindarlığın İkili 
İlişkilerde Görülen Şiddeti Kabul Etme Davranışına Etkisi 
 
 
0129 - Gözde İkizer, Ayşe Nuray Karancı, Canay Doğulu - Afet yaşayanlarda sosyal destek ve psikolojik 
dayanıklılık algısı 
 
 
0130 - Nilay Ateşyakar, Onurcan Yılmaz, Hasan G. Bahçekapılı - Cezalandırıcı ve Cezalandırıcı Olmayan 
Seküler Otoritelerin Önyargıya Etkisi: Türkiye Örneği 
 
 
0132 - Tutku Öztel, Onurcan Yılmaz, Hasan G. Bahçekapılı - Tanrı’nın ve Anne-Babanın Cezalandırıcı ve 
İyiliksever Görülmesinin Prososyallik Üzerindeki Farklı Etkileri 
 
 
0133 - Elif Ergüney Okumuş, Özlem Sertel Berk - Yeme Tutumu Testi Kısa Formu (YTT-26): Türkçe 
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
 
 
0136 - Dilara Günay, Rabia Yalın, Bilge Gençoğlu, Muaz Özcan, Aslı Saçaklı, Cansu Gökçe, Selin Salman Engin -
 Anne ve Babaların Ortak Ebeveynlik Algılarının Stres, Depresyon ve Evlilik Doyumu ile İlişkisi 
 
 
0137 - Seçil Gönültaş, Melis Hatice Yavuz, Özlem Sumer, Bilge Selçuk - Zihin Kuramı ve Dil Becerisi Duygu 
Anlama ile İlişkili mi? 
 
 
0138 - Ebru Ger, Nazlı Altınok, Ulf Liszkowski, Aylin Küntay - 10-12 ay arasında bebeklerde işaret etme 
davranışının gelişimi: Ebeveyn duyarlılığının etkisi 
 
 
0139 - Özlem Sumer, H. Melis Yavuz, Seçil Gönültaş, Bilge Selçuk - Babanın Çocuk Yetiştirmeye Dâhil 
Olmasının Çocuğun Saldırganlık Seviyesi ile İlişkisi 
 
 
0140 - Sanem Küçükkömürler - Belirsizliğe Dair Tutum Ölçeği: Belirsizlik Tamamen Olumsuz mudur? 
 
 
0144 - Enil Afşaroğlu Eren - Travmaları Kapsayıp Aşarak Büyümek 
 
 
0145 - Ayşe Ayvazoğlu - Üniversite öğrencilerinde Facebook kıskançlığı ve kaygı 

 
 
0146 - Deniz Eniç, Leman Pınar Tosun - Cinsiyetçiliğe Maruz Kalmanın Sözel ve Sayısal Performans 
Üzerindeki Etkileri: Cinsiyetçilik, Akademik Performans ve Öfke Duygusu Arasındaki İlişki 
 
 
0147 - Arife Berna Aytaç, Suzan Çen, Gül Pembe Yüceol - Ebeveyn-Çocuk ilişkisi ölçeği geçerlilik ve 
güvenirlilik çalışması 
 
 
0151 - Hatice Ozen Ekici - Türkiye'deki Çeçen mülteci kadınların travması: Anlamlandırma ve 
başaçıkma stratejileri 
 
 
0152 - Hatice Ozen Ekici - Türklerin Kürtlere dair meta-stereotipleri: İzmir örneği incelemesi 
 
 
0155 - Özge Şahi n - “Hayır”sız Erkek Evlatların “Hayır!”la İmtihanı: Hayırla Barışmak 

 
 
0156 - Beyza Özen - Türkiye'deki Suriyeli Mültecilere Sosyal Psikolojik Bakış: İzmir Örneği 
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0157 - Yağmur Yağmurcu, Leman Pınar Tosun - Sistemi Meşrulaştırmanın Bir Yolu Olarak “Kendini 
Nesneleştirme” 
 
 

0162 - Büşra Gül Aksoy - Gruplarda Norm Çatışması: Norma Karşı Düşünceleri İfade Etmeyi Etkileyen 
Faktörler 
 
 
0163 - Melikenaz Yalçın, Seda Tokgünaydın, Nimet Serap Görgü, Serap Tekinsav Sütçü - Çocuk ve gençlik 
kapalı ceza infaz kurumunda kalan ergenlerin, anne babadan gördükleri şiddet ve öfke ifade tarzları 
ile ergenlerin gösterdikleri şiddet arasındaki ilişkinin incelenmesi 
 
 
0164 - Koray Akkuş, Adviye Esin Yi  lmaz - Beden kitle indeksi ve üstbilişsel süreçler arasındaki ilişki 

 
 
0166 - Ceymi Doenyas, H. Melis Yavuz, Bilge Selçuk - Yönetici işlevler zihin kuramının öncülü mü? 
 
 
0168 - Engin Arık, Ezgi Molla, Hikmet Zehra Evliya - Psikoloji Bölümleri Ders Programlarının Bir 
Karşılaştırması 
 
 
0171 - Selin Yalçın, Hande Ilgaz - Eğitim Düzeylerine Göre Annelerin Aşırı Koruyucu Ebeveynlik 
Davranışları ve Anksiyete Arasındaki İlişki 
 
 
0172 - Aslı Saçaklı, Muaz Özcan, Bilge Gençoğlu, Rabia Yalın, Dilara Günay, Cansu Gökçe, Selin Salman Engin -
 Ebeveynlikte İşbirliği Algısının Ailelerin Sosyoekonomik Durumları ile İlişkisi 
 
 
0175 - Seda Tokgünaydın, Esra Demirkan - Huzurevinde Kalan Yaşlıların Psikolojik Dayanıklılıkları ve 
Yalnızlık Düzeyleri ile Depresyon Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 
 
0177 - Laura Melisse Namer, Nihan Keşir, Ezgi Özer, Jedediah Wilfred Papas Allen, Elçin Baykal -
 Ebeveynlerin çocuk yetiştirme biçiminin ve yalan kullanımının okul öncesi çocukların yalan söyleme 
davranışına etkisi 
 
 
0178 - Doruk Uysal Irak, Kübra Kalkışım, Muazzez Yıldırım - İş-aile çatışınca: Çalışma suçluluğu ve işle 
bütünleşme 
 

 
0181 - Gün Pakyürek, Levent Şenyüz - Sigara Kullanımının ve Bilişsel Yük Farklılaşmasının Zaman 
Temelli İleriye Dönük Bellek Görevindeki Performans Üzerindeki Etkileri 
 
 
0182 - Betül Urgancı, Gül Günaydın - Sosyal bağlar empatiyi nasıl etkiliyor? Aidiyet duygusunun iç ve 
dış gruplara hissedilen empati ile ilişkisi 
 
 
0184 - Ebru Özbek, Berna Akçınar - Kişinin Öz-yeterliğinin Anne Davranışları ve Arkadaş Desteğiyle 
Birlikte Depresyon Üzerindeki Etkileri 
 
 
0185 - Hande Ilgaz, Jedediah Wilfred Papas Allen, Eda Önoğlu, Emre Aydın - Evrensel olmayan bir ipucu: 
Türk çocuklarının aksanı bir güvenilirlik göstergesi olarak kullanımları 
 
 
0187 - Şerife Yılmaz, Bahar Öz, Timo Lajunen - Sürücülükte Öfke İfade Şekillerinin Yolcunun Varlığı ve 
Cinsiyeti ile İlişkisi 
 
 
0189 - Cansu Sümer, Jedediah Wilfred Papas Allen, Laura Melisse Namer, Berfu Ulusoy, Reyihanguli Alimujiang 
- Okul öncesi yaştaki çocuklarda seçici güven, taklit ve Zihin Kuramı 
 
 
0191 - Deniz Eniç, Leman Pınar Tosun - Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Etkilerinin Sistemi 
Meşrulaştırma Kuramı Perspektifinden İncelenmesi 
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0194 - Nuran Aydemir, Büşra Kaya, Gözde Yıldız - Epilepsisi olan yetişkin bireylerde hissedilen-stigmayı 
yordayan değişkenler 
 
 

0198 - Derya Karanfil, Hayriye Canan Sümer - Ortak zihinsel model gelişiminde kişiliğin rolü 
 
 
0201 - Sıla Derin, Metehan Irak - Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel İşlevler: belleğe duyulan güven 
ve bilme hissi kararlarının rolü 
 
 
0203 - Burak Doğruyol - Depresyon ve Kaygı Semptomlarına Motivasyonel Süreçler Perspektifinden 
Bakış 
 
 
0206 - Ahu Gökçe, Hermann Müller, Thomas Geyer - Mekansal Belleğin Çoklu Referans Çerçevelerinde 
Temsili 
 
 
0208 - Pınar Aldan, Eren Anıl, Cansu Gökbalkan, Duygu Sarıçiçek, Gözde Topgüloğlu, Gizem Arıkan - Sosyo-
ekomik düzeyi düşük anneler için çocuk bakımında alınan desteğin, olumsuz benlik algısı, algılanan 
sosyal destek ve ebeveyn yeterliliği üzerindeki rolü 
 
 
0209 - Püren Kurtşan, Cansu Ece, Sırma Eşitmez, Ece Kutluay, Tilbe Sözübir, Gizem Arıkan - Erken çocukluk 
döneminde düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin psikolojik durumu ve çocukların davranış 
problemleri arasındaki ilişkiye algılanan sosyal desteğin etkisi 
 
 
0214 - Zehra Orgun, Metehan Irak - Disleksi ve Diğer Özel Öğrenim Güçlüğü’nde Çalışma Belleği Profili 
 
 
0216 - Ayşe Ayvazoğlu - Üniversite öğrencilerinde Facebook kıskançlığı ve kaygı 
 
 
0218 - Ercan Şen - Saf kötülüğe yönelik inanç ve dini yönelimin faili şeytanlaştırma ile ilişkisi 
 
 
0220 - Ece Ergün, Birce Bingöl, Gamze Demirezen, Serkan Kalender, Gülşah Yavuz, Gizem Arıkan -
 Sosyoekonomik düzeyi düşük grupta yer alan annelerin ebeveyn özyeterliği algısının, annelerin ve 
çocuklarının psikolojik sorunları üzerindeki aracı rolü 
 
 
0222 - Hatice Işık, Başak Şahin Acar, Ayça Özen, Buse Gönül, Hurigül Bayram Gülaçtı, Nur Elibol Pekaslan, 
Pelin Deniz, Elif Bürümlü, İlknur Çoban, Pelşin Ülgen - Nasıl bir Kadın/Erkek Olmak İstersin? Annelerin 
Ergen Çocukları ve Ergenlerin Kendileri ile ilgili Kadınlık/Erkeklik Tanımları 
 
 
0231 - Burcu Verim - Bilişsel bilimler perspektifinden davranışsal çalışmalarda ve göz izleme 

çalışmalarında modalitenin ve geri bildirimin temel oran yanılgısı problemleri üzerine düşünmedeki 
etkisi 
 
 
0232 - Seçil Gönültaş, Özlem Sumer, H. Melis Yavuz, Bilge Selçuk - Aile ve Kurumda Yetişen Çocukların 
Bilişsel ve Sosyal Gelişimi Farklılık Gösterir mi? 
 
 
0234 - Asil Ali Özdoğru, Ömer Akgül - Ruh sağlığı öğrenci ve çalışanlarının yaşam boyu şiddet 
deneyimleri 
 
 
0238 - Hilal Şen, Didar Karadağ, Ceren Bozkurt, Merve Erkaya, Elif Bakır, Gökçen As, Aylin Küntay -
 Çocuklarda Yalan Söyleme Davranışının Betimleyici Özellikleri: Doğrucular, Yalancılar, İtirafçılar ve 
İspiyoncular 
 
 
0239 - Hilal Şen, Ceren Bozkurt, Aylin Küntay - Baskın Çocuk Q-Metot Değerlendirmesi: Çocukluk 
Döneminde Baskınlık Ölçümü 
 
 
0242 - Deniz Özkan, Aylin Küntay - TİGE-Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri'nin uzun vadeli öngörü 
değeri 
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0243 - Banu Çankaya, İdil Franko - Bireysel Tanımlar ve Toplumsal Değerler Arasındaki Uyuşmazlık ile 
İntihar Davranışı Arasındaki İlişkide Aidiyet Algısının Rolü 

 
 
0246 - Ece Oral Albayraak, Metehan Irak - Depresyon ve Kaygı Belirtileri Envanteri-II’nin Türkçe 
Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri 
 
 
0248 - Besime Anıl Bakır, Bahar Öz - Sürücülükte İnsan Faktörleri: Ortopedik Engelli Sürücüler Üzerine 
Bir Çalışma 
 
 
0249 - Demet Özer, Esra Nur Çatak, Ayşenur Karaduman, Sevgi Bahtiyar, Tilbe Göksun - Genç ve Yaşlı 
Bireylerde Sessiz Jest Kullanımı 
 
 
0251 - Elif Durgel - Babalarin Cocuk Yetistirmeye Katilimlari 
 
 
0254 - Gizem Erdem - Erken Yetişkinlik Dönemindeki Gençlerde Pozitif Gelişim, Gönüllülük ve Riskli 
Davranışlar 
 
 
0255 - Dilek Aksoy, Neslihan Buran - Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ile yabancılaşma 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 
 
 
0257 - Beliz Bicil Tokay, Elif Durgel Jagtap, Manuela Westphal, Berrin Özlem Otyakmaz, Sina Motzek, Yasemin 
Uçan - Almanya’daki Alman ve Türk göçmen aileler ile Türkiye’deki ailelerin bakış açısından erken 
çocukluk dönemi, çocuk gelişimi ve ana-babalık 
 
 
0260 - Sevim Yıldız, Ahu Öztürk - Kadınların göç olgusunu anlamlandırmalarına yönelik nitel bir 
çalışma 
 
 
0261 - Humeyra Dervişoğlu, Ahu Öztürk - Öznel ve Sosyal Duyguların Yaşam Doyumuyla İlişkisi 
 
 
0263 - Feyza Çorapçı, Figen Eroğlu Ada - Duygusal Yetkinlikte Bireysel Farkların Değerlendirilmesi 
 
 
0264 - Özgür Güldü - Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlama Davranışları ile Kişilik Özellikleri 
Kariyer Değerleri ve Kariyer Denetim Odağı Arasındaki İlişkiler 
 
 
0266 - Esra Atilla Bal, Selma Çetinaslan Arıkan - Kişilik ve Kariyer Hedeflerinin İşkoliklik Üzerindeki 

Etkisi: Akademisyenler ve Şirket Çalışanları Üzerine bir Araştırma 
 
 
0267 - Burcu Tekeş, Bengi Öner Özkan - Obezite’ye İlişkin Sosyal Temsiller 
 
 
0269 - Başak Şahin Acar - Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya ile ilgili Otobiyografik Anılarının 
Duygusal Tonunu Yordayan Faktörler 
 
 
0270 - Başak Türküler Aka, Ceyda Tunca Demirbaş - Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Yeme Tutumları 
Arasındaki İlişkide Duygusal Tepkiselliğin Aracı Rolü 
 
 
0271 - Başak Şahin Acar, Gizem Koç, Zeynep Kapısız - Romantik İlişkideyken Sadece Geçmişteki İyi 
Şeyleri mi Hatırlıyoruz? Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumunun Romantik Anılarının 
Özellikleri Üzerindeki Etkisi 
 
 
0273 - Veysi Tanriverdi, Hatice Kafadar - Manuel Olarak Yapılan Bilişsel Gelişim Metodunun Bilişsel 
Süreçler Üzerindeki Etkisinin Sağlıklı Bireylerde İncelenmesi 
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0275 - Vezir Aktas, Roland S Persson - Beyin cerrahları taksi şoförlüğü mü yapıyor? İsveç’te iş 
yaşamında yüksek eğitimli göçmenler 
 
 

0278 - Alara Alev - Çocukların yetiştirilme tarzı ve oyun terapisi içinde terapistin farklı seviyelerdeki 
yorumlarına verdiği cevaplar 
 
 
0280 - Elif Manuoğlu, Nuray Sakallı Uğurlu, Didem Koskos - Boşanmış Kadınlara İlişkin Tutumlar 
Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ile İlişkisi 
 
 
0281 - Meltem Karaca, Nilsu Atılgan, Miri Besken - Algısal Akıcılığın Ters Çevrilmiş Resimler Kullanarak 
Test Edilmesi 
 
 
0283 - Gazi Kısa - Kadınların cinsiyetçi erkeklere ilişkin tutum ölçeği 
 
 
0288 - Gülbi n Şengül İnal - Dünya Siyasi Liderlerin Twitter Kullanımlarının Hofstede’nin Kültür 

Boyutları ile İlişkisi 
 
 
0291 - Veysel Mehmet Elgin, Tuğba Adalı - Türkiye Homojen mi? Namus Kültürü Çerçevesinde 
Türkiye’de Bölgesel Farkların İncelenmesi 
 
 
0292 - Düzgün Uğur - Doğrudan Şiddetin Ötesine Bakabilmek: Yapısal ve Kültürel Şiddetin Kürt 
Sorunu Bağlamında Toplumsal Barışa Etkisi 
 
 
0293 - Düzgün UĞU- Psikoloji Kürt Sorununda Uzlaşmaya Nasıl Katkıda Bulunabilir? 
 
 
0294 - Düzgün UĞU- Kürt Sorununda Duygusal Kopuş Emareleri 
 
 
0296 - Suzan Ceylan, Nuray Sakallı Uğurlu - Namus Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve 
Güvenirlik Çalışması 
 
 
0299 - Jülide Ece Kosova, Pınar Başbay, İlknur Özalp Türetgen - Liderlikle İlgili Örtük Teoriler Ölçeği'nin 
Türkçe'ye Uyarlama Çalışması 

 
 
0300 - Seval Aksoy, Alper Ertürk, Nüket Saraçel - Duygusal Emeğin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir 
Saha Çalışması 
 
 
0303 - Bilge Yalçındağ, Türker Özkan - Moral Temellerin Algılanışı ve Zihinsel Temsili 
 
 
0304 - Şahide Güliz Kolburan, Elif Özge Erbay, Hande Tasa - Mizah kullanım becerisinin saldırgan 
davranış üzerindeki etkisi 
 
 
0310 - Fatma Göral, Tamer Demiralp - Farklı Emosyonel Değerliğe Sahip Uyaranların Bellek Üzerindeki 
Etkisinin Olaya İlişkin Potansiyeller ve Salınımlarla Araştırılması 
 
 
0311 - Gonca Nebioğlu, Sevim Cesur - Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ile Adil Dünya İnancı 
Arasındaki İlişki 
 
 
0313 - Asli  YAYAK, İbrahi m Balci  oğlu - Göçmenlerin Nefret Suçu Deneyimlerinin İncelenmesi 

 
 
0315 - Aysun Doğan, Salih Barman - Ergenlik Döneminde Ebeveyn Kontrolü Algısının İncelenmesi 
 
 
0316 - Özge Devezer, Sevda Bulduk, Mehmet Tuncay Duruöz - Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının 
Tedavisinde Kullanılan Kolşisinin Hastaların Bilişsel ve Duygusal Süreçlerine Etkisi 
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0320 - Seval Aksoy, Alper Ertürk - Banka Yöneticilerinin Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik Tarzları İle 
Örgütsel Bağlılıkları Etkileşiminde Çatışma Yönetim Stratejilerinin Aracılık Rolü: Katılım Ve Mevduat 

Bankalarında Karşılaştırmalı Bir Uygulama 
 
 
0321 - Dilek Saritas Atalar, Emine Kaya - Duygu Sosyalleştirme Uygulamalarında Çocuğun ve Ebeveynin 
Cinsiyetine Göre Farklılıklar 
 
 
0330 - Öznur Usta, Ecem Atila, Merve Uyar, İrem Anlı, Yeşim Can - Dürtüsellik ve alkol içme nedenleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesi: Yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu olan bireylerle 
sağlıklı bireylerin karşılaştırılması 
 
 
0331 - Merve Uyar, Öznur Usta, İbrahim Alataş, Hüseyin Canaz - Spina Bifidalı ve Sağlıklı Çocukların 
Ebeveynlerinin Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması 
 
 
0332 - Anjelika Hüseyinzade Şimşek, Zihniye Okray - Kuzey Kıbrıs'taki Şehitlik Anıtlarında Kadın İmgesi 
 
 
0334 - İlknur Dilekler - Terapi Çerçevesi ve Ayrışma-Bireyleşme 
 
 
0335 - Merve Alabak, Carnot Nelson, Savaş Ceylan - Türkiye'de Babacan Liderlik: Babacan Liderliğin 
Örgütsel Özdeşim, Çalışma Grubu ile Özdeşim, Yönetici ile Özdeşim ve Örgütsel Yurttaşlık 
Davranışlarıyla İlişkisi 
 
 
0336 - Cansu Yi lmaz, David M. G. Lewis - Romantik Bağlanmada Görülen Kişisel Farklılıkların Kökenleri: 

Evrimsel Psikoloji Yaklaşımı 
 
 
0338 - Eylem Özge Esen - Organ Bağışı hakkında Bilmemiz Gerekenler 
 
 
0343 - Burcu Beşiroğlu, Bilge Selçuk - Otizmli Çocukların Zihin Kuramı Değerlendirmesinde Ebeveyn 
Bildirim Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri 
 
 
0344 - Yağmur Suadi ye Dalği ç, Gökay Alpak - İki uçlu bozukluk ve tek uçlu depresyon tanısıyla izlenen 

hastalarda erken dönem uyumsuz şemaların işlevselliğe etkisi 
 
 
0348 - Kübra Kurtkaya, Gülçin Cihandide Ayalp - Üniversite öğrencilerinin sosyotropi ve otonomi kişilik 
özelliklerinin benlik saygısı ile ilişkisi 
 
 
0354 - Sibel Kaletaş - Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabul-Red ve Mizaç Özelliklerine Göre 
Şekillenen Akademik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi 
 
 
0356 - Nesrin Duman, Aslı Eyrenci - Hayvan Destekli Tedavi ve Köpeklerin Sağlık Sisteminde ve Adli 
Sistemde Kullanımına Dair Bir Derleme Çalışması 
 
 
0357 - Sinem Söylemez, Mehmet Koyuncu - Utanç ve Suçluluk Duygularının Perspektif Alma Üzerindeki 
Etkilerinin Karşılaştırılması 
 
 
0358 - Cemali ye Di rektör - Kıbrıslı Türkler ve Kuşaklararası Aktarım 

 
 
0363 - Eda Keser, Gülgün Meşe - Çalışma Yaşamında Karpman Drama Üçgeni ve Çalışan Bağlılığı 
 
 
0365 - Zeynep Şen, Aysun Doğan - Öğretmenlerin Akran Zorbalığı ile Baş Etme Stratejilerinin 
İncelenmesi 
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0368 - Mihriban Ören, Eda Şeyda Aksel - Algılanan Psikolojik Kontrolün Gençlerin Duygu Düzenleme 
Becerisi ve Saldırgan Davranışlarıyla İlişkisi 
 
 

0369 - Gizem Uzbilir Has,  Zeynep Çatay - Anne ve Babaların Duygulara dair İnanışlarıyla Duygu 
Sosyalizasyonu Davranışlarının Arasındaki İlişkiler 
 
 
0372 - Bedirhan Gültepe, Ahmet Yasin Şenyurt, Hamit Coşkun, Cantürk Akben - Duygudurum ve Bilişsel 
Uyarılmanın Farklı Yaratıcılık Görevlerinde Etkilerinin İncelenmesi 
 
 
0373 - Bedirhan Gültepe, Hamit Coşkun, Ahmet Yasin Şenyurt, Elvan Kiremitçi, Cantürk Akben - Yaratıcılıkta 
bilişsel, duygusal ve güdüsel faktörlerin etkileşimleri: EDICOS-TÖlçeğinin Psikometrik Özelliklerinin 
İncelenmesi 
 
 
0376 - Ekin Seçinti, Melis Hatice Yavuz, Bilge Selçuk - Omurilik Yaralanmalı Kişilere Bakım Veren Aile 
Bireylerinin Hissettikleri Yük 
 
 
0377 - Onurcan Yılmaz, Mehmet Harma, Hasan G. Bahçekapılı, Sevim Cesur - Ahlaki Temeller Ölçeğinin 
Türkçe Versiyonunun Doğrulayıcı Faktör Analizi 
 
 
0378 - Seray Akça, Burcu Pınar Gökdemir Bulut, Begüm Zübeyde Şengül, Selin Temizel, Tuğba Uyar Suiçmez, 
Elif Ünal, Deniz Canel Çınarbaş - Türkiye Halkı ve Suriyeli Göçmenlerin Gözünden Zorunlu Göç Süreci 
 
 
0387 - Merve Boğa, Mehmet Koyuncu, T. Onur Bayazıt, Gülin Kaça - Farklı Duygu Durum Manipülasyon 
Yöntemlerinin, İncelenen Spesifik Duyguları Ortaya Çıkartmadaki Güçlülüklerinin Değerlendirilmesi 
 
 
0391 - Filiz Çömez Polat, Serap Arslan Akfırat - Yoksulluk algısında cinsiyet farklılıkları: Sosyal Kimlik 
Kuramı yaklaşımı ile istatistiksel bir çalışma 
 
 
0392 - Özlem Özel, Metehan Irak - Yetişkin Bağlanmasında Bilişsel Yanlılığın İncelenmesi 
 
 
0393 - Aslıhan Kurt Beierlein, Aslı Eyrenci, Gülçin Cihandide Ayalp - Meme Kanseri Geçirmiş Bir Grup 
Kadınla, Kendini İfade Yöntemi Olarak, Sanatla Terapi 
 
 
0396 - Çiğdem Göközkut, Carnot Edward Nelson, Savaş Ceylan - Babacan Liderlik İle Örgütsel Yurttaşlık 
Davranışları Ve İş Doyumu İlişkisinde Kişisel Değerler Ve Yaşın Düzenleyici Etkisi 
 
 
0404 - Ece Akten, Ayten Zara - Çerçevesiz Bir Meslek: Türkiye’deki Set İşçilerinin Psikolojik Belirti 

Gösterme ve Yardım Arama Tutumlarının Tükenmişlikle İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
 
0410 - Meral Gezici Yalçın, Merve Koçak - Ahlaki Uzaklaşmanın Suriyelilere Yönelik Nefret Suçuna 
İlişkin Tutumlara Etkisi 
 
 
0411 - Yasemin Bozkurt, Neslihan Sayraç, Ela Arı - Akademisyenlerin Bireysel Değerleri ve Motivasyon 
Düzeylerinin İşkoliklik Düzeyi Üzerindeki Etkisi 
 
 
0413 - Güler Ataş Buldu, Biran Mertan - Ebeveynlerin eğitici tutumları ve erken çocuklukta sosyo-
duygusal tepkiler 
 
 
0416 - Biran Mertan - Amalgam Ailede Sosyal ve Duygusal İlişkiler 
 
 
0417 - Biran Mertan, Fatoş Özeylem, Hatice Tüfekçioğlu, Özlem Güler, Uğur Maner - Psikolojik Yardım 
Aramada Kendini Damgalama ile Daha Önce Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Cinsiyet ve Uyruk 
Faktörleri Arasındaki İlişki: Psikolojik Rahatsızlıklara Yönelik İnançların Aracı Rolü 
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0419 - Duygu Uğurlu, Nihal Mamatoğlu - Kadının Namusu Algısı, İşyeri Saldırganlığı ve İşyerinde 
Kadına Yönelik Ayrımcılık Arasındaki İlişkiler 
 
 

0420 - Aslan Karaaslan, Sonia Amado - Duygusal Yüz İfadesinin Tanınmasına Bağlamsal Bilginin Etkisi: 
Otomatik ve Kontrollü Bilişsel Süreçlerin Rolü 
 
 
0423 - Cansu Paksoy, Banu Cingöz Ulu - Kıbrıslı Türklerin Grup Kimliği ile Özdeşleşmeleri ve Dış Grup 
Tutumlarında Gruplar arası Bağlamın Rolü 
 
 
0424 - Nilhan Sezgin - 6-12 Yaş Türk çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği –SUBÖ Öğretmen 
Formu 
 
 
0425 - Merve Gölcük, Sibel Kazak Berument - Farklı bakım türleri ve Zihin Kuramı arasındaki ilişkide 
mizacın rolü 
 
 
0426 - Asli  Göncü Köse - Farklı Bağlamlardaki Lider Tercihlerimizi Hangi Faktörler Yordar? Sağ-Kanat 

Yetkeciliği, Dindarlık ve Cinsiyetçilik 
 
 
0428 - İrem Derya çağlayan, Tuğba Yılmaz - Kırsal ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan 14-18 Lise 
Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Karşılaştırılması 
 
 
0430 - Kemal Özeralp, Mehmet Peker, Gülgün Meşe - Liyakat İlkesi Tercihi Ölçeği'nin (LİTÖ) Türkçe 
Uyarlama Çalışması 
 
 
0433 - Gizem Yıldız, Müge Çavdan, Derya Güngör De Bruyn - Bütünleyici karmaşıklık modeli temelinde 
benlik kurgusu ve yaratıcılık ilişkisi 
 
 
0434 - Ömer Açıkgöz, Asil Ali Özdoğru - Çeviride kaybolan espri? Mizahın yorumlanmasında kültürel 
etkiler 
 
 
0437 - Evrim Güleryüz, Muazzez Deniz Giray - Otoriter Liderlik ile İstismarcı Yönetim İlişkisinde 
Etkileşimsel Adalet Algısının Değişimleyici Rolü 
 

 
0438 - Remzi Güneş, Dilek Şirvanlı Özen - Sürekli kaygı ve sürekli depresyon ile algılanan ana baba 
tutum boyutları arasındaki ilişki: otomatik düşünce ve üstbilişin aracı rolü 
 
 
0448 - Tuğçe Bakır, Sibel Kazak Berument, Başak Şahin Acar - Yeşil Alan ve Öz-Düzenleme Arasındaki 
İlişki 
 
 
0449 - Elçin Gündoğdu Aktürk, Bülent Aykutoğlu, Büşra Akgönül - Romantik Partnerlerin İlişki Doyumları 
ile Duygu Durumları Arasındaki İlişki: Günlük Çalışması 
 
 
0450 - Elif Yüvrük, Aycan Kapucu, Sonia Amado - Duygunun Sözel ve Görsel Çalışma Belleği 
Performansına Etkisi: Motivasyonel ve Değerlik Modelinin Karşılaştırılması 
 
 
0451 - İnci Boyacıoğlu, Çağla Aktaş - Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
 
 
0452 - Sema Erel, Cansu Alsancak, Sibel Kazak Berüment - Dışsallaştırma Problemlerini Azaltmaya 
Yönelik Bir Müdahale Çalışması 
 
 
0453 - Furkan Tosyalı, Ezgi Çoban - Ölüm Kaygısına Karşı Tutumların Ahiret İnancı, Kişilik ve Dini 
İnanç ile İlişkisi 
 
 
0455 - Gaye Zeynep Çenesiz, Faruk Gençöz - Yeme Düzenleme Davranışının Motivasyon Stilleri ve 
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Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi 
 
 
0456 - Ecehan Fındık - Mimarlık Fakültesi ve Psikoloji Bölümü Öğrencilerinde Bilişsel Stiller ve Empati 

Düzeyi Farkı 
 
 
0458 - Beliz Köroğlu, Deniz Karademir - Obezitenin, Depresyon, Kaygı ve Yetişkin Bağlanma Stilleri ile 
Arasındaki İlişki 
 
 
0460 - Fırat Uzun, İrem Anlı, Sevda Bulduk - Çoklu Madde Bağımlılarında Ödüle Duyarlılık ve Madde 
Kullanımının Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi 
 
 
0461 - Ela Ari , Gülfem Ertan - Ergenlerdeki Benlik Kurgusunun Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinin 

İncelenmesi 
 
 
0464 - Sibel Kazak Berument, Şükran Okur, Bahar Bahtiyar, Yeşim Yavaşlar, Tuğçe Bakır, Özlü Aran - Anne 
duyarlılık ölçeği: Ölçeğin geliştirilmesi ve geçerlilik çalışması 
 
 
0465 - Ezgi  Acun, Sema Karakelle - 4-6 Yaş Çocuklarında Kaynak Dağıtımında Eşitsizlikten Kaçınma 

 
 
0467 - Şıvganur Kirman - Transeksüel bireylere karşı geliştirilen bilinçli ve bilinçli olmayan tutumların 
kültürlerarası incelenmesi 
 
 
0469 - Deniz Bayraktaroğlu, Elçin Hancı, Emre Selçuk, Gül Günaydın - Tasarım ve Manevi Önemin 
Objelerden Duyduğumuz Mutluluğa Etkisi 
 
 
0471 - Önay Çiçek, Biran Emete Mertan, Şenel Hüsnü - Genişletilmiş ve Dolaylı Gruplararası Temaslar 
Yoluyla Kıbrıslı Türk Çocukların Kıbrıslı Rumlara Karşı Önyargılarının Azaltılması 
 
 

0473 - Nevin Kılıç, Çiğdem Vatansever - Çalışanların Çevreye Yönelik “Yeşil” Tutum ve Davranışları ve 
Yaşam Değerleri İlişkisi 
 
 
0474 - Hale Nur Kılıç, Seval Erden - Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı “Duyguları Tanıma ve İfade Etme” 
grup çalışması 
 
 
0475 - Pelin Bintaş Zörer, Başak Öksüzler, Orçun Yorulmaz - Duygusal Yeme Ölçeği'nin Türkçeye 
Uyarlanması 
 
 
0476 - Tolga Yıldız - Küçük Çocuklar Kavramları Tablet Bilgisayardan Nasıl Öğrenirler? 
 
 
0478 - Ümit Akırmak, Mehmet Altan Orhon - Türkçe Kelimelerin Serbest Çağrışım Normları Üzerine 
Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması 
 
 
0488 - Zeynep Aygül, Göklem Tekdemir Yurtdaş - Sosyal Medyada Kadın, Suç ve Cezaya Yönelik 
Söylemsel Bir Analiz: Nevin Yıldırım Davası 
 
 
0489 - Aysun Dogan, Hilal Şen, Baran Özyağcı, Başak Ormankıran, Ecem Takanoğlu - Akran Zorbalığının 
Ergenler Üzerindeki Psikolojik Etkileri 
 
 
0493 - Ümit Akırmak, Eda Denker, Laura Fischer, Altan Orhon, Metin Öztürk, Demet Soyyılmaz - Bilişsel 
işlevler ve duygudurum etkileşimi: İşler belleğin pozitif ve negatif duygu durumlarında değişimi 
 
 
0497 - Duygu Taşfiliz, Ece Sağel, Emre Selçuk - Algılanan Partner Duyarlılığında Yaş Farklılıkları ve İyi 
Oluş Hali ile İlişkisi 
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0500 - Zöhre Kaya, Gaye Zeynep Çenesiz - Öğretmen Adaylarının İçsel Ve Dışsal Motivasyonları İle 
Psikolojik İyi Oluş Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki 
 

 
0506 - Nuray Demir, Meral Gezici Yalçın - Tecavüze Uğramış Mağdur Kadın Profillerinin 
İnsandışılaştırmaya Etkisi 
 
 
0507 - Seren Camuz, Betül İnal, Canan Topçu, Sema Kıvanç, Gülen Sarıdağ - Öznel İyi Oluş Halinin 
Algılanan Kontrol ve Stres İle İlişkisi 
 
 
0508 - Zeynep Saylık, Meral Gezici Yalçın - Ebeveyne Bağlanma ile Yasaklayıcı veya Teşvik Edici Anne-
Baba Tutumlarının Ergenlerin Ahlaki Uzaklaşma Eğilimine Etkisi 
 
 
0511 - Elif Necmiye Can, Meral Kocaoğlu, Merve Nursoy Demir, Şeyma Serap Keçeli, A. Meltem Üstündağ-
Budak, Metehan Irak - Üniversite öğrencilerinde depresyon, sosyal kaygı, obsesif-kompulsif 
davranışlar ve yaygın anksiyete sıklığının değerlendirilmesi: Bir tarama çalışması 
 
 
0514 - Burcin Cihan, İlknur Dilekler, Tuğba Uyar - Onarıcı Duygusal Deneyim Bağlamında Borderline 
İşleyişteki Bir Hastanın Kişilerarası Etkileşim Grubu Deneyimi 
 
 
0515 - Berivan Ece, Burcu Demiray, Sami Gülgöz - En Eski Anıların Yeniden Hatırlanması 
 
 
0516 - Yankı Süsen - Kronik Hastaların Psikolojik Tedavisinde Kullanılabilecek Holografik Bir Hastalık 
Modeli Çerçevesinde Bir Vaka İncelemesi 
 
 
0517 - Pınar Aldan, Gaye Soley - Kişilik özellikleri hakkında bilgi ediniminde gruplar arası eğilimlerin 
etkileri 
 
 
0519 - Gökçe Baykuzu, Gürol Cantürk - Yasal yollara başvuru tercihleri ve travma sonrası stres 
belirtilerinin adil dünya inancı ile ilişkisi 
 
 
0520 - Berivan Ece, Sami Gülgöz - Zamanın Otobiyografik Anıların Özellikleri Üzerindeki Etkisi 
 
 
0521 - Nilhan Sezgin, Ayşegül Kurtuluş - Aşamalı Kas Gevşemesi ile Dokun ve Nefes Al” Tekniklerinin 
Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Üzerindeki Etkileri 
 
 
0523 - Ela Ari , Merve Akar, Dilara Birtek, Merve Karaoğlu - Duygu Düzenleme Becerisi, Bilinçli Farkındalık 

ve Kompulsif Satın Alma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 
 
0525 - Nihan Selin Soylu, Mehmet Karasu, Cihan Elçi, Melek Göregenli - Toplu Ulaşım ve Özel Araç 
Kullanımına İlişkin Tercihler, Beklentiler: Sosyal Psikolojik Yaklaşım 
 
 
0530 - Tuğçe Gündüz - Ahlaki Temeller Kuramı’na Göre Seks İşçilerinin Maruz Kaldıkları Ahlaki 
Yargılamalar 
 
 
0534 - Aslı Aydemir, Hanife Özlem Sertel Berk - Çatışan Gelin-Kayınvalideler Bakımla Birlikte Barışırlar 
mı? 
 
 
0536 - Merve Cesur Ati  ntaş, Şennur Tutarel Kışlak - Eşleri Alkol Bağımlısı Olan Kadınlar: Psikolojik 

Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma 
 
 
0538 - Sanem Küçükkömürler, Ümran Yüce Selvi, Türker Özkan - Akademik kariyerin ilk basamağında 
algılanan iş güvencesi(zliği) 
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0539 - Gökçe Baykuzu, Hilal Kaya, Merve Vatansever - Gelecek zaman algısı ve belirsizliğe 
tahammülsüzlüğün etkileri: Umut azalıyor mu? 
 
 

0540 - Merve Akça - Geriye ve İleriye Dönük Bellekte Hatırlama Yollu Unutma Etkileri 
 
 
0541 - Hasan Galip Bahçekapılı, Merve Güney - Organ Bağışı ve Kemik İliği Bağışı İstekliliğini Etkileyen 
Faktörlerin İncelenmesi 
 
 
0544 - Hanife Özlem Sertel Berk, İlknur Özalp Türetgen - İş Stresi Bataryası: İş Stresi Belirtileri 
Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri 
 
 
0545 - Cennet Yastıbaş, Gülay Dirik - İrritabl Barsak Sendromlu (İBS) Hastaların Depresyon 
Düzeylerinin İncelenmesi: Kişilik Özellikleri ve Baş Etme Stratejileri 
 
 
0556 - Esra Angın, Gülsen Erden - Otizm veya Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kardeşe Sahip Olan Çocuk 
veya Ergenlerin Kardeş İlişkileri 
 
 
0558 - Özge Alkanat - Yaşar Üniversitesi Sistemik Aile Terapisi Hizmetine Başvuran Çift ve Ailelerin 
Özellikleri 
 
 
0560 - Gözde Özdikmenli Demir - Barış psikolojisi açısından önemli bir kavram olan Etnokültürel 
Empati: Nasıl ölçüldüğü, değerler ve etnik ayrımcılık arasındaki aracı rolünün incelenmesi 
 
 
0565 - Sümeyra Tosun - Eşitlik adalet midir? Cinsiyete göre evde iş dağılımı ve bu dağılımın 
hakkaniyeti konusundaki farklılıklar 
 
 
0567 - Tuğçe Öpöz, Gülsen Erden - Sanatla uğraşan veya uğraşmayan ergenlerin uyum becerileri 
 
 
0568 - Aysima Fındıkoğlu, Ela Arı - Bireysel Kültür Değerleri ve Genişletilmiş Planlı Davranış Kuramı 
Çerçevesinde GSM Operatör Değiştirme Davranışının İncelenmesi 
 
 
0570 - Emre Şevket Konuk, Birgül Gülen, Mustafa Çetinkaya - EMDR’nin (Goz Hareketleri ile 
Duyarsızlaştırma ve Yeniden İsleme) Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan Suriyeli 
mültecilerde etkisi: Rastgele Kontrollü çalışma sonuçları 
 
 
0579 - Melek Sunde Yıldırım - Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Obezite ve Benlik Saygısı İle 
İlişkisinin İncelenmesi 

 
 
0582 - Demet Soyyılmaz, Batuhan Erkat, Oğuzhan Nacak - Duygudurum değişimleme prosedürlerinde 
kültürel müzik kullanımının etkisi 
 
 
0584 - Nazli Altin, Megan Freeth, Danielle Matthews - Sosyal dikkatin grup davranışı boyutunda bakış 
algısı ile incelenmesi 
 
 
0589 - Diane Sunar, Sevim Cesur, Furkan Ali Biten, Zeynep Ecem Piyale, Beyza Tepe - İhlal edilen İlişki 
Modeli'nin ahlaki yargılara ve öfke duygusuna etkisi 
 
 
0591 - Yeliz Cantimur, Floor Rink, Gerben Van Der Vegt, Frank Walter - Örgütsel Çalışma Takımlarında 
Baskın Davranışlar, Takım İçi Rekabet ve Sosyal Etki 
 
 
0595 - Gi zem Akcan, Erdinç Öztürk - Evlilik Dışı İlişkilerin Psikososyal Boyutu: Retrospektif Bir Çalışma 

 
 
0603 - Nurdan Toprak, Hakan Çetinkaya - Ekolojik ve keyfi uyarıcının ödül beklentisi üzerindeki etkisi: 
Bir klasik-araçsal aktarım testi çalışması 
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0604 - Nalan Aslan, İrem Yaluğ Ulubil - Kilo Sorunu Olan Bir Grup Kadında Yeme Davranışları İle 
Damgalanma Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
 
0607 - Ezgi Şen, Sabahat Çiğdem Bağcı - Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel esneklikleri, Dini 
Yönelimleri, Geleneksel Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları, Evlilik Öncesi Cinselliğe Yönelik 
Tutumları, Sosyal Üstünlük Yönelimleri ve Dış Grup Tutumları Arasındaki İlişki 
 
 
0608 - Elif Yıldırım, Ezgi Soncu Büyükişcan - Önyargının Nöral Temelleri 
 
 
0610 - Ayşin Demet Varlık, Esin Erol - Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık, 
Algılanan Sosyal Destek ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki 
 
 
0611 - Emre Şevket Konuk, Asena Yurtsever, Zeynep Zat, Feryal Tükel, Tuğba Akyüz - Travma Sonrası Stres 
Belirtileri olan Suriyeli Mülteciler ile EMD(Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İsleme) 
Grup müdahalesi: Kontrollü çalışma sonuçları 
 
 
0612 - Sinem İçgüdel, Ayşe Banu Bingöl, Özgür Konuk - Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme 
Konusunda Oluşturulan Sınıf İçi Etkinlikler ve Etkisinin İncelenmesi 
 
 
0617 - Erdinç Öztürk, Aslı Yayak - Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: Entegrasyonu Tamamlanan Bir Olgu 
Sunumu 
 
 
0624 - Uğur Ceyhan, Başak Gülsüm Gürses - Bir Aracı Değişken Olarak Sistemi Meşrulaştırma 
 
 
0629 - Furkan Bardak, Özge Karabulut, Cansel Dinar, Ahmet Saraç, Murat Karadağ, Beritan Güneş, Özden 
Yalçınkaya Alkar - Sağlıklı Bireylerde Nörogeribildirim Uygulamasının Uyku Kalitesi, Dürtüsellik ve 
Öfke Kontrolü Üzerine Etkisinin Boylamsal Olarak İncelenmesi 
 
 
0631 - Orhan Batuhan Erkat - Eşcinsel ve heteroseksüel erkeklerin kariyer yönelimleri üzerine bir 
karşılaştırma: Algılanan sosyal desteğin kariyer gelişimindeki önemi 
 
 
0633 - Hüseyin Doğan, Hatice Ecirli - Evli Bireylerde Bilişsel Esnekliğin Psikolojik Belirtileri Yordamaki 
Rolü 
 
 
0634 - Hüseyin Doğan - Bir Bilgisayarlı Kariyer Karar Verme Sisteminin Geliştirilmesi Ve Etkisinin 
Sınanması:Kariyerim 

 
 
0636 - Ayşe Nur Demircioğlu - Lise öğrencilerinin okul başarılarını ve motivasyonlarını etkileyen 
faktörlerin ve ders çalışma stratejilerinin başarı hedefi kuramı çerçevesinde incelenmesi 
 
 
0639 - Ruşen Yavuz, Zübeyde Karaburç, İmren Çakmaklı -Bağlanma, Heyecan Arayışı ve Dürtüsellik: 
Riskli Sporları Tercih Edenler Üzerine Bir İnceleme 
 
 
0644 - Mert Teközel, Simge Tutucu - Evrimsel açıdan eş tercihleri 
 
 
0647 - Ülkü Parlak, Zeynep Eylül Demircan, Hande Kırhan, Burcu Pasvanoğlu, Ceren Ocak, Irmak Özen -
 Psikopatik Eğilim ve Empati Arasında İlişki 
 
 
0649 - Gülin Kaça, Tülay Yıldırım, Sevim Seray Kuru - Bloklama Etkisinin Farklı Modalitelerde Kategori 
Öğrenme Görevi Aracılığıyla İncelenmesi 
 
 
0650 - Çağdan Erdoğan - Dış-grupların değerlendirilmesinde gruplar-arası işbirliğinin etkileri ve dış-
gruplara olumlu yaklaşımın ortaya çıkma koşulları 
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0652 - Ayşe Tuna, Cem Şafak Çukur - Olası bir dışlanma durumunda verilen tepkiler: Özbilinç, 
ayrımcılık ve duygulanımın rolü 

 
 
0657 - Didem Sevük - Yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olmaya çalışan kadınlarda stres ile 
ilişkili psikolojik faktörler 
 
 
0660 - Feride Yüksel, Şeyda Aksel - Okul Öncesi Dönemde Din Eğitiminin Din Algısına Etkisi 
 
 
0661 - Tülay Yıldırım, Gülin Kaça, Selahattin Baklacı - Korku ve Mutlululuk Yüz İfadelerinin Tanınmasında 
Çalışma Belleğinin Rolü 
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Panel Oturumları 

0108 - Gülseli Baysu, Melis Özden Uluğ, Elif Çelebi, Ahmet Çoymak, Yasemin Gülsüm Acar - Sosyal psikolojik 
yaklaşımlarla barış süreci 
 
 
0161 - Gamze Arman, Arzu Aydınlı Karakulak, Doruk Uysal Irak, Evrim Güleryüz - Liderliğin Algısında ve 
Sonuçlarında Toplumsal Cinsiyetin Rolü 
 
 
0306 - Orçun Yorulmaz, Özge Erarslan, Gülay Dirik, Sedef Tulum Akbulut - Psikolojide Ölçüm Araçları: 
TÜPÖV Projesi, İlkeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 
 
0400 - Murat Kurt, Seda Eroğlu, Gülin Kaça - Nöropsikolojik Olgulara Yönelik Bilişsel Rehabilitasyon 
 
 
0432 - Si bel Kazak Berument, Zeynep Ertekin, Suzan Ceylan, Duygu Taşfiliz, Şükran Okur, Aybegüm 

Memişoğlu - Korunma altında büyümek 
 
 
0472 - Pınar Ünsal, Çiğdem Vatansever, Sibel Karamaraş, Nazım Serin, İnanç Sümbüloğlu - İşyerlerinde 
Psikolojik Sağlığın İzlenmesi ve Desteklenmesi 
 
 
0486 - Ilgın Gökler Danışman, Sedat Işıklı, Banu Yılmaz, Mübeccel Yeniada, Can Gürsoy - İnsan Eliyle Ortaya 
Çıkan Travmalara Psikososyal Yaklaşım: Genel İlkeler ve Uygulama Örnekleri 
 
 
0494 - Aycan Kapucu, Sonia Amado, Merve Boğa, Yıldız Özkılıç, Elvan Arıkan İyilikçi - Duygusal Biliş: 
Laboratuvar Ortamında Uyandırılan Duyguların Bellek ve Karar Verme Süreçleri Üzerine Etkileri 
 
 
0509 - Banu Çankaya, Zümra Özyeşil, A. Meltem Üstündağ-Budak - Bilinçli Farkındalık Temelli Üçüncü 
Dalga Psikoterapileri 
 
 
0597 - Melek Göregenli, Çağlar Solak, Mehmet Karasu, Nihal Selin Soylu, Hilal Peker Dural, Cihan Elçi, Feyzan 
Tuzkaya, Ezgi Mehmetoğlu, Pelin Karakuş, Aslı Aydemir, Büşra Alparslan, Canan Çelikadam, Sercan Balım, 
Tuğçe Gündüz - Barış: Temsiller, çözümler, barış için eylemek 
 
 
0598 - Melek Göregenli, Aysun Doğan, Dagmar Strohmeier, Derya Güngör, Batja Mesquita, Canan Coşkan, 
Karen Phalet, Jozefien De Leersnyder, Pelin Karakuş - Göç ve uyum: Sosyal, psikolojik ve çevresel 
boyutlar 
 
 
0656 - Serdar M Değirmencioğlu, Canani Kaygusuz, Olga S. Hünler - Akademik Özgürlük ve Psikoloji: Son 
Ne Kadar Yakın? 
 
 
0662 – Ufuk Sezgin, Bilge Selçuk, Yudit Namer - Savaş Ve Çatışma Şiddetinin Kayıp Grubu 
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Çalıştay Sunumları 

0225 - Şevket Emre Konuk, Zeynep Zat - Terapist Hataları: Bir Danışanı Kaybetmenin Bin Bir Yolu 
 
 
0287 - Yudit Namer, Tarık Gandur - Gökkuşağının Renkleri: LGBTİ Bireylerle Psikolojik Hizmetlerde 
Temel İlkeler 
 
 
0325 - Füsun Gökkaya - Okullarda barış olsun {akran zorbalığını önlemeye yönelik çalışmalar} 
 
 
0347 - Özge Şahi n - Çocuklar Farkında Olmayabilir ya Siz Ne Kadar Farkındasınız?: Çocukluk Dönemi 

İhmal ve İstismarı 
 

 
0409 - Gizem Erdem, Didem Doğan, Yudum Akyıl, Eda Arduman - Çift ve Aile Terapisinde Genogram 
Kullanımı 
 
 
0414 - Tuba Akyüz - Uzun dönemde Travma çalışmak 
 
 
0415 - Pınar Özbek - Genç Yetişkinlerde Öz Farkındalık ve Hayat Becerilerinin Geliştirilmesi: Yöntem 
Dağarcığı Oluşturma, Program Tasarlama ve Uygulama Süreçleri 
 
 
0499 - Dilek Çelik, Altay İltan Aktürk - Mağdur Çocuklarla Yapılan Adli Amaçlı Görüşmeler Ve Bildirim 
Yükümlülüğü 
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Sözlü Bildiriler 
 

 

[Özet:0005] 

ÇOCUKLARDA SOSYAL DIŞLAMA YARGILAMALARI: DOĞU VE 

BATI KİMLİKLERİ ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA 
Buse Gönül, Başak Şahin Acar 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Çocuklar akranlarını sadece kültürel farklılıkları yüzünden gruplarından dışlamayı ahlaki ihlaller olarak 

değerlendirseler de, söz konusu gruplarının başarılı olması olduğunda bu kişileri kalıp yargılara başvurarak 
dışladıkları gözlemlenmiştir (Griffiths & Nesdale 2006; Rutland, Killen, & Abrams, 2010). Bu çalışmada, 
Türkiye’de yaygın olarak algılanan “doğulu-batılı kimlik” özelliklerinin, çocuklar tarafından nasıl algıladığı 
(çalışma 1) ve bu algıları dışlama yargılamaları yaparken ne derece kullandıkları (çalışma 2) incelenmiştir.  
İlk çalışmada, Ankara’da 10-14 yaşları arasındaki 22 çocukla yarı-yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiş 
ve çocuklara doğu ve batı kimliklerini temsil ettiklerini düşündüğümüz Van ve İstanbul şehrindeki kişiler ve 
yaşam koşulları ile ilgili sorular sorulmuştur. Çocukların Van’da yaşayan bireylere karşı oldukça olumsuz kalıp 
yargılara sahip oldukları, İstanbul’da yaşayan bireyleri ise ayrıcalıklı durumda gördüklerini gözlemlenmiştir. 
İkinci çalışmada, Ankara’daki devlet okullarına devam eden 75 4. sınıf (Ort. = 10 yıl, SS = 4.17) ve 75 7. sınıf 
(Ort. = 13.06 yıl, SS = 0.31) öğrencisinden veri toplanmıştır. Çocuklara, biri İstanbul’dan diğeri ise Van’da 
okullarına yeni gelen iki öğrencinin bir okuma grubuna dahil olmak istediklerini anlatan iki hikaye sunulmuştur. 
Çocukların dışlama kararlarını almak üzere “Okuma grubu sizce kimi seçmeli?”, kararlarının gerekçelerini 
öğrenmek için ise “Neden?” sorusu sorulmuştur. Gerekçeler sosyal alan modeli kapsamında kodlanmıştır (Killen 
& Stangor, 2001).  
Çocuklara yöneltilen ilk koşulda hikayedeki iki aktör, biri İstanbul’dan diğeri Van’dan gelen çocuklar, eşit 
derecede iyi okuma yeteneklerine sahiptir. Sonuçlar bu koşulda İstanbul’dan gelen çocuğun tercih edildiğini ve 
13 yaş grubu çocukların büyük oranla kalıp yargılara atıfta bulunurken, 10 yaş grubunun eşitlik gibi değerler 
üzerinde durduğunu göstermiştir. Çocuklara yöneltilen ikinci koşulda ise Van’dan gelen çocuk daha üstün okuma 
becerisine sahiptir. Yaştan bağımsız olarak bütün çocuklar daha iyi okuyan çocuğun grup tarafından tercih 
edilmesi gerektiğini savunmuş ve grup başarısının önemini vurgulamışlardır.  
Kültürel farklılıklara toleransı yüksek, barışçıl bireyler yetiştirebilmenin en önemli öncüllerinden biri, toplum 
normlarının sosyal kararları nasıl etkilediğini anlamaktır. Çalışmanın sonuçları bu bağlamda tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: doğu-batı kimlikleri, sosyal dışlama, yargılamalar 
 
 
 
 
 

[Özet:0008] 

ÇEKİCİ YÜZLER DEĞİŞİM SAPTAMA PERFORMANSINI NASIL 
ETKİLER? 
Ozlem Ertan Kaya, Banu Cangöz 
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ankara 
 

 

İnsanoğlu, kendisi için anlamlı ya da önemli uyarıcıları seçer. Beynimizin bazı uyarıcılara öncelik tanıması 

şeklindeki bu seçime dikkat yanlılığı denir (Corbetta, 1998; Yantis, 2000). Çekici yüzlerin dikkat yanlılığına yol 
açtığı bilinmektedir (örn., Maner, Gaillot ve DeWall, 2007; Van Hooff, Crawford ve Vugt, 2011). Çalışmanın 
amacı; çekici yüzlere ilişkin otomatik dikkat yanlılığının değişim saptama performansı üzerindeki etkisini 
incelemektir. Değişim saptama, görsel çevredeki herhangi bir değişikliğin gözlemci tarafından fark 
edilebilmesidir (bkz. Rensink, O’Regan ve Clark, 1997; Rensink, 2000). Çalışmada, değişim saptama 
görevlerinden yanıp sönme (flicker) paradigması kullanılmıştır. 
Deneye, 100 gönüllü öğrenci katılmıştır (51 kadın, 59 erkek). Uyarıcılar, ön çalışma ile oluşturulan çekici ve orta 
düzey çekici yüzlerdir. Yanıp sönme görevinde, 6 adet yüz fotoğrafı (5 orijinal, 1 değiştirilmiş) araya boş ekran 
yerleştirilerek art arda sunulmuş; katılımcıdan değişiklik olup olmadığını saptaması istenmiştir. Değişiklik, 
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yüzlerden birinin farklı bir yüzle yer değiştirmesidir. Dört çekicilik koşulu (tüm yüzler çekici, tüm yüzler orta 
düzey çekici, sadece hedef yüz çekici, sadece çeldiriciler çekici) bulunmaktadır. Yüzlerin yarısı erkek yarısı kadın 
modellere aittir. Oyalama görevinin ardından sürpriz tanıma görevine (STG) (sunulan yüzlerin eski-yeni olma 
durumu belirlenmiştir) geçilmiştir.  

Çekiciliğin değişimi doğru saptama miktarı (F(2,88, 310,98)=8,33, p<0,001) ve hızı (F(2,73, 295,16)=37,33, 
p<0,001) üzerindeki temel etkisi anlamlıdır. En yüksek değişimi saptama miktarı (  = 11,17; SS= 1,21) ve hızı 
(  = 3292,02; SS= 820,60) hedef yüzün çekici kadın olduğu koşulda elde edilmiştir. Model cinsiyetinin (F(1, 

108)=6,47, p<0,01) temel etkisi anlamlıdır. Erkek modelde değişimi saptama daha hızlıdır (  = 3712,37; SS= 

629,3). Çekicilik ve modelin cinsiyeti değişkenlerinin ortak etkisi de anlamlıdır (F(2,78, 289,31)=32,29, 
p<0,001). Ayrıca, çekici yüzlerin daha fazla tanındığı görülmüştür t(94)=4,23, p<0.001.  
Çekici yüzlerin dikkati kendine çektiği ve model kadın olduğunda dikkati daha fazla tuttuğu görülmektedir. 
Çalışma, çekiciliğin değişim saptamaya etkisini inceleyen nadir ve sürpriz tanıma göreviyle inceleyen de ilk 
çalışmadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Değişim körlüğü, değişim saptama, dikkat yanlılığı, sürpriz tanıma, yüz çekiciliği. 
 
 
 
 
 

[Özet:0009] 

ÇEKİCİLİK DÜZEYİ, ALGISAL YÜK MİKTARI VE İPUCU 
TÜRÜNÜN DEĞİŞİM SAPTAMA PERFORMANSINA ETKİSİ 
Ozlem Ertan Kaya, Banu Cangöz 
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

İnsan yüzü iletişimde kritik bir görsel sinyaldir ve çekici yüzlerin daha çok dikkat çektiği bilinmektedir (örn., 

Maner, Rouby ve Gonzaga, 2008, Van Hooff, Crawford ve Vugt, 2011). Çeldirici ve hedefin ayırt edilmesinde 
algısal yükün önemi ve yükteki artışın dikkati olumsuz etkilediği bilinmektedir (örn., Lavie, 1995; Lavie ve Tsal, 
1994; Lavie ve Cox, 1997; Lavie ve Fockert, 2003). Uzamsal ipucu, iç ve dış kaynaklı dikkat süreçleriyle ilişkili 
olup, geçerli ipucu daha hızlı ve doğru tepki sağlamaktadır (örn., Cheal ve Lyon, 1991; Posner ve Cohen, 1984; 
Stolz ve Jolicoeur, 2004). Çalışmanın amacı, çekicilik (sadece hedef yüz çekici, tüm yüzler orta düzey çekici), 
algısal yük (düşük, yüksek) ve ipucunun (geçerli, geçersiz) değişim saptama performansına etkisini 
incelemektir. Değişim saptama, gözlemcinin görsel çevredeki değişikliği fark edilebilmesidir (Rensink, O’Regan 
ve Clark, 1997).  
Deneye, 31 gönüllü erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Uyarıcılar, çekici ve orta düzey çekici yüzlerdir. Yanıp 
sönme (flicker) paradigması kapsamında, 6 adet yüz fotoğrafı (5 orijinal, 1 değiştirilmiş) araya boş ekran 
yerleştirilerek art arda sunulmuş; katılımcı değişiklik olup olmadığını saptamıştır. Ayrıca sürpriz tanıma görevi 
(yüzler hakkında eski-yeni kararı) verilmiştir.  
Değişimi saptama, algısal yükün fazla, ipucunun geçerli ve sadece hedef yüzün çekici olduğu koşulda (  = 8,00; 

SS= 0,00) en yüksek; algısal yükün fazla, ipucunun geçersiz ve tüm yüzlerin orta düzey çekici olduğu koşulda 
(  = 7,72; SS= 0,62) en düşük; algısal yükün fazla, ipucunun geçerli ve sadece hedef yüzün çekici olduğu 

koşulda (  = 1907,46; SS= 388,18) en hızlı ve algısal yükün fazla, ipucunun geçersiz ve tüm yüzlerin orta 

düzey çekici olduğu koşulda (  = 2010,36; SS= 444,24) en yavaştır. Ayrıca, çekici yüzler daha fazla 

tanınmaktadır t(31)=11,19, p<0.001. 
Çekici yüzlerin dikkati çektiği ve algısal yük ile ipucunun değişim saptama açısından önemli olduğu 
görülmektedir. Çalışma, değişim saptamayı yüzler kullanılarak ipucu türü ve algısal yük kapsamında inceleyen 
ilk çalışmadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Algısal yük, değişim körlüğü, değişim saptama, ipucu, sürpriz tanıma, yüz çekiciliği 
 
 
 
 
 

[Özet:0010] 
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CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN ÇİFTLERDE MİZAÇ VE 

KARAKTER BOYUTLARI, EVLİLİK UYUMU VE CİNSEL DOYUM 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
Cennet Şafak Öztürk

1
, Haluk Arkar

2
 

1
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Aydın 

2
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir 

 

 

Cinsel işlev bozuklukları günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından bir tanesi olmasına rağmen tedavi olmayan 

bir kesim hala kalmaktadır. Eysenck’ten (1967) bu yana, cinsel ilişkide kişiliğin rolünün önemi ve kişilik 
boyutlarının araştırılması konusunda herhangi bir görüş birliğine varılamamıştır. Yine de altta yatan kişilik 
özellikleri cinsel sorunların oluşumu ve sürmesinde rol oynayabilmektedir (Harris, Cherkas, Kato, Heiman ve 
Spector, 2008). Evlilik ilişkisinin cinsel işlev bozukluğunun hem nedeni hem de sonucu olarak rolü önemlidir 
(Rosen, 2007). Çalışmanın amacı cinsel işlev bozukluğu olan çiftlerde mizaç ve karakter boyutları, evlilik uyumu 
ve cinsel doyum arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemi 18-55 yaş arasında, İzmir Ege 
Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin polikliniklerine başvuran, okuma-yazma 
sorunu, mental retardasyonu, herhangi bir fiziksel ve psikolojik/psikiyatrik rahatsızlığı olmayan, DSM-IV-TR’ye 
göre cinsel işlev bozukluğu tanısı alan 101 evli çift (N=202) ile ulaşılabilirlik-elverişlilik ilkesine göre seçilen ve 
herhangi bir cinsel işlev bozukluğu olmayan 100 evli çiftten (N=200) oluşmuştur. Tüm katılımcılara Kişisel Bilgi 
Formu, Mizaç ve Karakter Envanteri, Çift Uyum Ölçeği ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği uygulanmıştır. 
Yapılan çok değişkenli varyans analizinde, çalışma grubunda yer alan kadınların karşılaştırma grubunda yer alan 
kadınlara göre zarardan kaçınmalarının anlamlı olarak daha fazla olduğu, daha az kendini yönetme özellikleri 
gösterdikleri bulunmuştur. Çalışma grubunda yer alanların karşılaştırma grubunda yer alanlara göre işbirliği 
yapma ve kendini aşma boyutunun özelliklerini daha fazla taşıdıkları, çift doyumu, sevgi gösterme ve evlilik 
uyumlarının anlamlı olarak daha az olduğu görülmüştür. Çalışma grubunda yer alan kadınların cinsel işlevlerin 
tüm alt ölçekleri ve toplam puanında, erkeklerin doyum, kaçınma, erken boşalma, empotans alt ölçekleri ve 
toplam puanında karşılaştırma grubuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular 
cinsel işlev bozukluklarının hem kişilik özellikleri hem de evlilik ilişkisinden etkilendiği görüşlerini desteklemiştir. 
Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde çiftlerin cinsel belirtilerle ilişkili bireysel öyküsü kadar kişilik örüntüsü ve 
ilişki faktörlerine odaklanılması önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, cinsel doyum, evlilik uyumu, mizaç ve karakter 

Kaynakça: Eysenck, H.J. (1967). The biological basis of personality. Springfield, IL: Thomas. Harris, J.M., 
Cherkas, L.F., Kato, B.S., Heiman, J.R. ve Spector, T.D. (2008). Normal variations in personality are associated 
with coital orgasmic infrequency in heterosexual women: A population-based study. Journal of Sexual Medicine, 
5, 1177-1183. Rosen, R.C. (2007). Sexual dysfunction in the context of the couple’s relationship: current 
findings and theory. Journal of Sexual Medicine, 4(suppl 1), 38. 
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BİREY DÜZEYİNDE MADDİYATA VE MANEVİYATA İLİŞKİN 

GÖRELİ YOKSUNLUK İLE NASIL BAŞA ÇIKIYORUZ? BAŞ ETME 
STRATEJİLERİNİN ARACI ROLÜ 
Fatih Özdemir, Bengi Öner Özkan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Göreli yoksunluk teorisi (Crosby, 1976; Gurr, 1970; Runciman, 1966) ile yapılan çalışmalar yoksunluk 

seviyelerini birey düzeyi ve grup düzeyi olarak ayrıştırmaktadır (Runciman, 1966); fakat yoksunluğu hissedilen 
çıktının maddiyat ya da maneviyata ilişkin niteliksel özelliği ve bu niteliksel farklılığın muhtemel etkileri 
netleştirilmemiştir. Mevcut çalışmanın amacı birey düzeyinde maddi/manevi göreli yoksunluk ve kişilerin öznel 
iyi olma hali arasındaki ilişkiyi incelemek ve baş etme stratejilerinin (eylem-odaklı baş etme, duygu-odaklı baş 
etme, kaçınma-odaklı baş etme) önerilen yapısal eşitlik modeli içerisinde aracı değişken özelliğini test etmektir. 
Çalışmaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji ve işletme bölümlerinde eğitim gören ve yaş ortalaması 
21.02 (SS = 1.71) olan 286 kadın ve 161 erkek toplam 447 lisans öğrencisi katılmış ve ölçüm araçlarını 
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cevaplamıştır. Kanonik korelasyon analizi bulgularına göre, çalışma değişkenleri arasında anlamlı sistematik 
ilişkisellikler mevcuttur. Ayrıca, baş etme stratejileri birey düzeyinde maddi/manevi göreli yoksunluk ve öznel iyi 
olma hali arasındaki ilişkiye anlamlı aracılık etmektedir. Mevcut çalışma, yoksunluğu hissedilen çıktının maddiyat 
ya da maneviyata ilişkin niteliksel özelliğine ve baş etme stratejilerinin önerilen modeldeki aracı rolüne 

odaklanmaktadır. Çalışma, kişinin öznel iyi olma hali altında yatan süreçlere ilişkin önemli bilgiler 
sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: öznel iyi olma hali, birey düzeyinde göreli yoksunluk, baş etme stratejisi, maddi göreli 
yoksunluk, manevi göreli yoksunluk 
 
Kaynakça: Crosby, F. (1976). A model of egoistical relative deprivation. Psychological Review, 83(2), 85-113. 
Gurr, T. R. (1970). Why men rebel. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Runciman, W. G. (1966). 
Relative deprivation and social justice. London: Routledge. 
 
 
 
 
 

[Özet:0025] 

GÜVENSİZ BAĞLANMA İLE PSİKOLOJİK FLÖRT ŞİDDETİ 

UYGULAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: İLİŞKİ DOYUMUNUN ARACI 
ROLÜ 
Ezgi Toplu Demirtaş, Zeynep Hatipoğlu Sümer 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, Ankara 
 

 

Güvensiz bağlanma (kaçınmalı ve kaygılı) ve ilişki doyumunun birbirleriyle ve psikolojik flört şiddeti uygulama 
ile ilişkileri hem ulusal hem de uluslar arası alan yazında ortaya konmuştur (örn; Bonechi & Tani, 2011; Murphy 
& Hoover; Toplu Demirtaş & Hatipoğlu Sümer, 2013). Bu çalışmanın amacı ise, güvensiz bağlanma (kaygılı ve 
kaçınmalı) ile psikolojik flört şiddeti uygulama arasındaki ilişkide, ilişki doyumunun aracı rolünü flört eden 
üniversite öğrencileri örnekleminde incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Ankara’da devlet üniversitelerine 
devam eden ve flört ilişkisi olan 178’si kadın 137’si erkek 7’si cinsiyetini belirtmemiş toplam 322 üniversite 
öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin (Murphy & Hoover, 
1999; Toplu Demirtaş & Hatipoğlu Sümer, 2013) Kontrol alt boyutu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği 
(Brennan, Clark, & Shaver, 1998; Sümer, 2006) ve İlişki Doyumu Ölçeği (Hendrick, 1988; Curun, 2001) 
kullanılmıştır. Önerilen aracı değişkenli modeli test etmek için AMOS-18 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) 
kullanılmıştır. YEM sonuçları önerilen modeli desteklemektedir [χ2 (100, N = 322) = 226,24, p =.00; χ2/df ratio 

= 2.62; RMSEA =.06 (90% CI =.05–.07); SRMR =.07; CFI =.92] ve model psikolojik flört şiddeti uygulamaya 
ilişkin varyansın %25’ini, ilişki doyumuna ilişkin varyansın ise %10’unu açıklamaktadır. Kaçınmalı bağlanma ile 
psikolojik flört şiddeti uygulama arasındaki ilişki (β = -.06, p >.05) dışındaki tüm ilişkiler anlamlıdır. Sonuçlara 
göre, ilişki doyumu, kaçınmalı bağlanma ile psikolojik flört şiddeti uygulama arasındaki ilişkiye tam olarak, 
kaygılı bağlanma ile psikolojik flört şiddeti uygulama arasındaki ilişkiye kısmen aracılık etmiştir. Bulguların, 
kuramsal ve uygulamaya yönelik katkıları, alan yazın ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kaçınmalı bağlanma, kaygılı bağlanma, ilişki doyumu, psikolojik flört şiddeti, yapısal eşitlik 
modellemesi 
 
Kaynakça: Bonechi, A., & Tani, F. (2011). Italian adaptation of Multidimensional Measure of Emotional Abuse. 
Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 18(2), 65-86. Brennan, K. A., Clark, C. L., & 
Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult romantic attachment: An integrative overview. In J. A. 
Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford 
Press. Curun, F. (2001). The effects of sexism and sex role orientation on romantic relationship satisfaction. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Hendrick, 
S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50, 93–98. 
Murphy, C. M., & Hoover, S. A. (1999). Measuring emotional abuse in dating relationships as a multifactorial 
construct. Violence and Victims, 14(1), 39-53. Sümer, N. (2006). Yetişkin bağlanma ölçeklerinin kategoriler ve 
boyutlar düzeyinde karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57). 1-22. Toplu-Demirtaş, E., & Hatipoğlu-
Sümer, Z. (September, 2013). Psychometric properties of the Turkish adaptation of multidimensional measure 
of emotional abuse (MMEA) scale. Paper presented at the meeting of İstanbul 2013 World Congress of 
Psychological Counseling and Guidance. Boğaziçi University, İstanbul. 
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DUYGUSAL OLAYLARIN HATIRLANMASI: BİR GÖZ İZLEME 
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2
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GİRİŞ: Olay belleği, belirli bir olaya ilişkin detayların hatırlanması olup, olayın duygusal içeriğine, kodlanma 
biçimine ve katılımcıların bakış açısına göre değişebilmektedir (Christianson ve Loftus, 1991; Rogers, Kuiper ve 
Kirker, 1977; Nigro ve Neisser, 1983). Görsel dikkati yansıttığı düşünülen göz hareketleri de olayın duygusal 
içeriğine bağlı olarak değişebilmektedir (Christianson vd., 1991).  

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, olayın duygusal içeriğinin ve katılımcıların bakış açısının merkezi ve çevresel 
detaylara ilişkin bellek ve göz izleme ölçümleri üzerindeki etkilerini incelemektir.  
YÖNTEM: Araştırmaya, yaşları 18-33 (Ort: 21.07; SS:1.82) arasında değişen 130 erkek öğrenci katılmıştır. 
Katılımcılara her biri 7 fotoğraftan oluşan olumlu/olumsuz/nötr olmak üzere 3 farklı duygusal temalı fotoğraf 
serisi kendi bakış açısı veya gözlemci bakış açısı koşullarında gösterilmiştir. Katılımcıların değişik koşullardaki 
göz hareketleri Tobii T120 göz izleme cihazıyla kaydedilmiştir. Katılımcıların merkezi ve çevresel detaylara ilişkin 
bellek ölçümleri (Serbest Hatırlama) ve göz izleme ölçümleri (Toplam Odaklanma Süresi/Odaklanma Sayısı) 
karşılaştırılmıştır. Analizlerde 3 (Duygusal İçerik: Olumlu/Olumsuz/Nötr) x 2 (Katılımcı Bakış Açısı: 
Kendi/Gözlemci) faktörlü bağımsız gruplar için ANOVA kullanılmıştır. 
BULGULAR: Nötr ve olumsuz duygusal olayda merkezi ve çevresel detaylara neredeyse eşit derecede 
bakılmasına rağmen olumsuz duygusal olayın detayları daha iyi hatırlanmıştır. Olumlu duygusal olayda merkezi 
ve çevresel detaylara olumsuz ve nötr olaydan daha çok bakılmasına rağmen olumsuz duygusal olayın detayları 
daha iyi hatırlanmıştır. Olaya kendi bakış açısı ile bakmak dikkat daralmasına yol açarken, gözlemci bakış 
açısıyla bakmak dikkatin genişlemesine yol açmıştır. Ancak, bellek ölçümlerinde sadece kendi bakış açısındaki 
katılımcılar olayın merkezi detaylarını daha iyi hatırlamıştır.  
SONUÇ: Bu çalışmada bir olayı detaylı bir şekilde hatırlamak için dikkatin tek başına yeterli olmadığı, olayın 
duygusal boyutunun da belirleyici bir rolü olduğu görülmüştür. Ayrıca, olumsuz duygusal olaylarda bellek artırım 
etkisinin dikkatten bağımsız olarak da ortaya çıkabileceği gözlenmiştir. Katılımcıların bakış açısının dikkat (göz 
izleme ölçümleri) ve olay belleği üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygu, bakış açısı, olay belleği, dikkat, göz izleme 
 
Kaynakça: Christianson, S. Å. & Loftus, E. F. (1991). Remembering emotional events: The fate of detailed 
information. Cognition & Emotion, 5(2), 81-108. http://dx.doi.org/10.1080/02699939108411027 Christianson, 
S. A., Loftus, E. F., Hoffman, H. & Loftus, G. R. (1991). Eye fixations and memory for emotional events. Journal 
of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 17(4), 693-701. Nigro, G. & Neisser, U. (1983). 
Point of view in personal memories. Cognitive Psychology, 15(4), 467-482. Rogers, T. B., Kuiper, N. A. & 
Kirker, W. S. (1977). Self-reference and the encoding of personal information. Journal of Personality and Social 
Psychology,35(9), 677-688. 
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GİRİŞ: Çocuğu engelli olan ebeveynler toplumsal, ruhsal ve ekonomik çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır 
(Güneş, Altun, Kaya ve ark., 2005; Leyser, Heinze ve Kapperman, 1996; James ve Stojanovik, 2006). Ancak 
çocuğu görme engelli olan ebeveynlerin yaşadığı psikolojik süreçlerle ilgili alanyazında sınırlı çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada çocuğu görme engelli olan ebeveynlerin yaşam doyumu ve tükenmişliğinin 

demografik ve psikolojik değişkenlerle yordanması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Bu amaçla araştırmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Görme Engelliler 
Rehabilitasyon ve Araştırma Birimi'ne tedavi için başvurmuş olan 6-18 yaş arası 75 görme engelli çocuğun (44 
kız, 31 erkek) ebeveynleri (39 anne, 36 baba) katılmıştır. Ebeveynlerin yaş ortalaması 38,44 (SS = 7,04), 
çocukların 9,79'dur (SS = 3,42), görme engeli oranı ortalaması 87,38'dir (SS = 12,83). Araştırmada Kişisel Bilgi 
Formu, Kontrol Odağı Ölçeği, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği ve Engelli veya Süreğen Hastalığı Olan Bir Çocuğa Sahip Anne Babaların Kaygı ve Endişe 
Düzeylerini Ölçme Aracı kullanılmıştır. Ebeveynlerin tükenmişlik ve yaşam doyumunun olası yordayıcılarını 
belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır. Regresyon analizinin birinci aşamasında 
ebeveynin ve çocuğun yaşı, çocuğun görme engeli oranı ve rehabilitasyon alma süresi; ikinci aşamada 
ebeveynin kontrol odağı ve stres düzeyi; üçüncü aşamada ebeveynin başa çıkma yöntemleri bağımsız değişken 
olarak girilmiştir. 
BULGULAR: Duygusal tükenmişlik ebeveynin algıladığı stres düzeyi, dini başa çıkma eğilimi ve davranışsal boş 
verme eğilimi tarafından yordanmıştır. Ayrıca kişisel başarı düzeyinin pozitif yeniden yorumlama ve gelişme 
eğilimi tarafından anlamlı olarak yordandığı bulunmuştur. Bununla birlikte duyarsızlaşma düzeyinin stres ve 
kontrol odağı tarafından yordandığı gözlenmişti. Son olarak ebeveyninin yaşam doyumu aktif başa çıkma ve 
soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma eğilimi tarafından anlamlı olarak yordanmıştır. 
YORUM: Bulgular göz önüne alındığında görme engelli çocuk ebeveynleriyle çalışırken etkili stres yönetimi, 
pozitif yeniden yorumlama, aktif başa çıkma ve duyguları sağlıklı şekilde ve sıklıkta dile getirme gibi konuların 
psikososyal müdahalelerde ele alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: görme, engelli, çocuk, ebeveyn, tükenmişlik, doyum 
 
Kaynakça: Güneş, S., Altun, G., Kaya, Ö. ve ark. Zonguldak ili spastik çocuklar tedavi ve rehabilitasyon 
merkezinde eğitim gören zihinsel engelli çocukların ailelerinde görülen kaygı durumları. Ordu. IV. Ulusal 
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, 2005, s. 324. James, D. M. ve Stojavonik, V. (2006). 
Communication skills in blind children: a preliminary investigation. Child: Care, Health and Development, 33(1), 
4-10. doi: 10.1111/j.1365-2214.2006.00621 Leyser, Y., Heinze, A. ve Kapperman, G. (1996). Stress and 
adaptation in families of children with visual disabilities. Families in Society, 77, 240- 249. 
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NAMUS ADINA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DAİR SOSYAL 
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Canay Doğulu, Gülçin Akbaş, Suzan Ceylan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Namus, Türkiye’nin de içinde yer aldığı birçok kültürde kadın-erkek eşitsizliğini sürdüren bir anlayıştır. Namus 

adına kadına yönelik şiddet, şiddeti uygulayan kişinin kendisinin ve ailesinin namusunu koruma çabası olarak 
görüldüğünden olumlu karşılanmaktadır (örn., Patel ve Gadit, 2008; Vandello, Ransom, Hettinger ve Askew, 
2009). Türkiye’de namus suçu işleyen kişilerin ailelerinde ve sosyal çevrelerinde bu kişilere yönelik çok da 
olumsuz bir algı görülmemekle beraber, bu kişilerin sosyal çevrelerinde olmayan kişilerde söz konusu algının 
nasıl olduğu bilinmemektedir (Sakallı Uğurlu ve Akbaş, 2013). Sosyal norm çalışmaları, bireylerin toplumun 
görüşlerine yönelik yanlış algılara sahip olduğunu göstermiştir (örn., Miller ve McFarland, 1987). Bireylerin 
kendi görüşlerinin toplumdaki yaygın görüşten farklı olduğuna dair geliştirdikleri yanlış inanç, çoğulcu cehalet 
(pluralistic ignorance; Miller ve Prentice, 1994; Prentice ve Miller, 1996) olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu 
bağlamda, bireyler, namus temelli kadına yönelik şiddet ile ilgili kendilerinin ve diğerlerinin (toplumun) 
algılarının farklı olduğunu düşünebilir. Bu çalışmanın amacı, namus adına kadına yönelik şiddete dair sosyal 
temsilleri araştırmaktır. Bu amaçla, iki aşamalı karma yöntemli bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın 
niceliksel olan birinci kısmında, erkek katılımcıların betimsel norm algısı, kadın katılımcılarınsa buyruksal norm 
algısı ele alınarak namus temelli cinayete ilişkin “çoğulcu cehalet” kavramı araştırılmıştır. Niteliksel olan ikinci 
kısımda ise, namus cinayeti işleyeceği ve işlemeyeceği düşünülen kişilere ilişkin sosyal temsiller araştırılmıştır. 
Çalışmaya, 56 kadın ve 40 erkek olmak üzere toplam 96 lisans öğrencisi (Ort.yaş = 21.50, S = 1.78) 
katılmıştır. Niceliksel bulgular, hem kadın hem erkek katılımcılarda çoğulcu cehaletin varlığına işaret etmektedir. 
Namus adına kadına yönelik şiddete dair bireysel algı ile betimsel ve buyruksal norm algılarının farklılaştığı 
görülmüştür. Niteliksel bulgular ise, namus cinayeti işleyeceği ve işlemeyeceği düşünülen kişilere ilişkin 
temsillerin bireysel ve sosyal özellikler olarak iki ana başlıkta toplandığını göstermiştir. Bireysel özellikler, sosyal 
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özelliklere göre daha fazla vurgulanmıştır. Katılımcıların, namus cinayeti işleyeceği düşünülen kişilere yönelik 
temsilleri daha çok olumsuz özellikleri içerse de, namus cinayetlerini meşrulaştıran özelliklerin de vurgulandığı 
gözlemlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Çoğulcu cehalet, kadına yönelik şiddet, namus, sosyal temsiller 
 
Kaynakça: Miller, D. T. ve McFarland, C. (1987). Pluralistic ignorance: When similarity is interpreted as 
dissimilarity. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 298–305. Miller, D. T. ve Prentice, D. (1994). 
Collective errors and errors about the collective. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 541–550. Patel, 
S. ve Gadit, M. (2008). Karo-Kari: A form of honour killing in Pakistan. Transcultural Psychiatry, 45, 683–694. 
Prentice, D. ve Miller, D. T. (1996). Pluralistic ignorance and the perpetuation of social norms by unwitting 
actors. M. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology içinde, (161–209). San Diego: Academic 
Press. Sakallı Uğurlu, N. ve Akbaş, G. (2013). Namus kültürlerinde “namus” ve “namus adına kadına şiddet”: 
Sosyal psikolojik açıklamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 76–91. Vandello, J. A., Ransom, S., Hettinger, V. 
E. ve Askew, K. (2009). Men’s misperceptions about the acceptability and attractiveness of aggression. Journal 
of Experimental Social Psychology, 45(6), 1209–1219. 
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Özerk benlik kurgusu diğerlerinden bağımsız olmayı ön plana çıkarırken, ilişkisel benlik kurgusu belli bir grubun 

parçası olmayı ve o grubun ahengini korumayı öne çıkarır (Cross, Hardin ve Gercek-Swing, 2011; Markus ve 
Kitayama, 1991). Önceki çalışmalar, benlik kurgusunun dil kullanımındaki farklılıklar ile manipüle edilebildiğini; 
örneğin birinci tekil şahıs zamirlerinin özerk benlik kurgusunu, birinci çoğul şahıs zamirlerinin ise ilişkisel benlik 
kurgusunu hazırladığını göstermiştir (örn., Gardner, Gabriel ve Lee, 1999). Ayrıca, Kemmelmeier ve Cheng 
(2004) dil kullanımıyla yapılan bu tarz manipülasyonlara kadınların daha hassas olduğunu tespit etmiştir. 
Türkçe psikoloji literatüründe ise zamir kullanımı yoluyla benlik kurgusu manipülasyonu daha önce hiç 
uygulanmamıştır. Bu çalışma kapsamında “ben” veya “biz” zamirlerinin kullanımıyla benlik kurgusu manipüle 
edilmiş ve bu manipülasyona Türkiye örnekleminde de kadınların daha hassas olup olmadığı araştırılmıştır. 
 
Toplam 155 üniversite öğrencisinden oluşan örneklemde, bir gruba içinde “ben” zamirinin geçtiği, diğer gruba 
ise “biz” zamirinin geçtiği 28 ifadeye ne oranda katıldıkları sorulmuştur. Bu 28 ifade Triandis (1996) ve Singelis, 
Triandis, Bhawuk ve Gelfand’ın (1995) geliştirdiği benlik kurgusu ölçeklerinden alınmıştır. MANOVA analizi 
yapılarak cinsiyetin, zamir türünün ve cinsiyet ile zamir türünün etkileşiminin benlik kurgusuna etkisi 
incelenmiştir. Sonuçlar kadınların erkeklere oranla daha ilişkisel olduğunu (F(1, 151= 7.26, p <.01), özerklik 
seviyesinde ise cinsiyet farklılığı olmadığını göstermiştir (F(1, 151) = 1.19, p =.28). Zamir türü tek başına özerk 
(F(1, 151) =.56, p =.46) veya ilişkisellik (F(1, 151) =.05, p =.83) ile ilişkili bulunmamıştır. Cinsiyet ve zamir 
türü arasında ise ilişkisel benlik kurgusu için anlamlı bir etkileşim bulunmuştur (F(1,151) =7.69, p <.01). Buna 
göre, “biz” zamirinin kullanımı sadece kadınlarda ilişkisel benlik kurgusunu arttırmıştır (t(89) = -2.05, p =.04). 
 
Bu çalışma, Türkçe psikoloji literatüründe ilk defa dilde zamir kullanımının manipüle edilmesi yoluyla benlik 
kurgusunun hazırlanabildiğini, ayrıca bunun cinsiyet farklılıklarından etkilendiğini ve kadınların bu tarz 
manipülasyonlara nispeten daha hassas olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: benlik kurgusu, cinsiyet, dil, özerklik-ilişkisellik, zamir 
 
Kaynakça: Cross, S. E., Hardin, E. E. ve Gercek-Swing, B. (2011). The what, how, why, and where of self-
construal. Personality and Social Psychology Review, 15, 142-179. doi:10.1177/1088868310373752 Gardner, 
W. L., Gabriel, S. ve Lee, A. Y. (1999). “I" value freedom, but "we" value relationships: Self-construal priming 
mirrors cultural differences in judgment. Psychological Science, 10, 321-326. doi:10.1111/1467-9280.00162 

Kemmelmeier, M. ve Cheng, B. Y. M. (2004). Language and self-construal priming: A replication and extension 
in a Hong Kong sample. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35,705-771. doi:10.1177/0022022104270112 
Markus, H. ve Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. 
Psychological Review, 98, 224-253. doi:10.1037/0033-295X.98.2.224 Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, 
D. P. S. ve Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A 
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theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29, 240–275. 
doi:10.1177/106939719502900302 Triandis, H. C. (1996). The psychological measurement of cultural 
syndromes. American Psychologist, 51, 407-415. doi:10.1037/0003-066X.51.4.407 
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DUYUSAL İŞLEMLEME HASSASİYETİ, BAĞLANMA BOYUTLARI 
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Bu çalışma Aron ve Aron (1997) tarafından geliştirilen duyusal işlemleme hassasiyeti (DİH) kavramını bağlanma 
ve temel kişilik özellikleri temelinde incelemektir. DİH, sosyal ve fiziksel çevrelerden gelen iç ve dış kaynaklı 
uyarıcılara karşı aşırı hassasiyet gösterme durumu olarak tanımlanan kalıtımsal bir yetişkin mizaç türüdür. 
DİH’in geçmiş çalışmalarda Gray (1981) tarafından sunulan davranışsal inhibisyon (DİS) ve davranışsal 
aktivasyon sistem teorisi (DAS) ile ilişkili olduğu bulunmuş fakat bu ilişkide düzenleyici potansiyeli olan 

psikolojik değişkenler araştırılmamıştır. Psikoloji yazınında bu eksikliği gidermek adına bu çalışmada hem DİH 
hem de DİS/DAS ile kavramsal olarak ilişkili olan kaygılı bağlanma ve kaçınan bağlanma boyutlarının ve Beş 
Büyük Kişilik Özelliklerinin düzenleyici rolü kesitsel araştırma yöntemi ile araştırılmıştır.  
 
Çalışmaya yaş ortalamaları 22 olan 494 üniversite öğrencisi (287 kadın ve 207 erkek) katılmıştır. Online anket 
platformu aracılığıyla uygulanan anket paketinde DİH Ölçeği, DİS/DAS Ölçekleri, Yakın İlişkilerde Yaşantılar 
Envanteri-II Kısa Formu ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Envanterleri bulunmaktadır. Toplanan veriler eksik ve 
aykırı değerlerden arındırıldıktan sonra hipotezler iki değişkenli korelasyon ve hiyerarşik çoklu regresyon 
analizleri kullanılarak test edilmiştir.  
 
Çalışma bulguları, DİH’in DİS, DAS, kaygılı ve kaçınan bağlanma, nörotisizm ve açıklık kişilik özellikleriyle 
pozitif, dışadönüklük kişilik özelliği ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca DİH ve DİS arasındaki ilişkide 
kaçınan bağlanmanın düzenleyici rolü tespit edilmiştir. Kaçınan bağlanma düzeyi düşük olan kişiler düşük 
düzeyde DİS hassasiyetine sahip olduklarında, kaçınan bağlanma düzeyi yüksek olan kişilere göre daha az 
duyusal işleme hassasiyeti beyan etmişlerdir. DİH ile DİS arasındaki ilişkinin gücünü kaçınan bağlanma 
boyutunun etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular önceki çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir 
(örn., Jerome ve Liss, 2005). Bulgular kişilik özelliklerinin herhangi bir düzenleyici rolü olmadığını göstermiştir. 
Araştırma bulguları ilgili yazın ışığında tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Duyusal işlemleme hassasiyeti, davranışsal inhibisyon ve aktivasyon sistemleri, bağlanma 
boyutları, beş büyük kişilik özellikleri 
 
Kaynakça: Aron, E., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and 
emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 345-368. Gray, J. A. (1981). A critique of 
Eysenck's theory of personality. In H.J. Eysenck (Ed.), model for personality (pp. 246-276). New York: 
Springer. Jerome, E. M., & Liss, M. (2005). Relationships between sensory processing style, adult attachment, 
and coping. Personality and Individual Differences,38(6), 1341-1352. 
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Ülkemizde ve dünyada eş şiddetine maruz kalan kadınların sayısı oldukça fazladır. Eş şiddetine maruz kalma 
riskini araştıran çalışmalar, çocuklukta ihmal ve istismara maruz kalmış olmanın önemli bir risk faktörü 
oluşturduğunu göstermektedir (Cold, et al., 2001; Gold, Sinclair, & Balge, 1999; Millett, Kohl, Jonson-Reid, 
Drake, & Petra, 2013). Bu çalışmada, erken dönemde aile içinde şiddete tanık olma ile çocuklukta ihmal ve 

istismara maruz kalmanın şimdiki eş şiddeti riskine etkileri araştırılmıştır. Veriler, altı büyük ve küçük şehirde 
yaşayan 239 evli kadın katılımcıdan toplanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, erken dönemde 
şiddete tanık olma ve çocuk ihmal ve istismarına maruz kalmanın şimdiki eş şiddetini anlamlı şekilde yordadığı 
bulunmuştur. ANOVA analizi sonuçlarına göre ise, sosyoekonomik seviye kontrol edildiğinde, çocuklukta şiddete 
tanık olma ve maruz kalmanın eş şiddeti üzerinde anlamlı temel etkileri olduğu görülmüştür. Çocuklukta şiddete 
tanık olan kadınlar (Ort. = 23.39, S = 2.8) tanık olmadıklarını belirtenlere göre (Ort. = 13.15, S = 1.98) daha 
fazla eş şiddeti yaşadıklarını rapor etmişlerdir. Çocuklukta yüksek oranda ihmal ve istismara maruz kalan 
kadınların, orta ve düşük seviyede ihmal ve istismar yaşayan kadınlara göre, daha fazla eş şiddeti yaşadıkları 
görülmüştür. Bu değişkenlerin eş şiddetini açıklamada etkileşim etkileri içinde olmadıkları gözlenmiştir. 
Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, şimdiki eş şiddetine maruz kalma riskinin, çocuklukta aile içi şiddete 
tanık olma ile ihmal ve istismara maruz kalma yaşantıları ile arttığı görülmüştür. Bu bulguların ileri klinik 
uygulamalar ile koruyucu kadın, çocuk ve aile çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: çocuk ihmali ve istismarı, eş şiddeti, şiddete tanık olmak, aile içi şiddet 
 
Kaynakça: Cold, J., Petruckevitch, A., Feder, G., Chung, W., Richardson, J., & Moorey, S. (2001). Relation 
between childhood sexual and physical abuse and risk of revictimization in women: A cross-sectional survey. 
The Lancet, 358, 450–453. Gold, S. R., Sinclair, B. B., & Balge, K. A. (1999). Risk of sexual revictimization: A 
theoretical model. Aggression and Violent Behavior, 4, 457–470. Millett, L. S., Kohl, P. L., Jonson-Reid, M., 
Drake, B., & Petra, M. (2013). Child maltreatment victimization and subsequent perpetration of young adult 
intimate partner violence: An exploration of mediating factors. Child Maltreatment, 18, 71–84. 
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Bu çalışmada, farklı mizah tarzlarının pozitif ve negatif duygulanım üzerindeki yordayıcı etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Literatürde, ikisi olumlu (katılımcı mizah ve kendini geliştirici mizah), diğer ikisi olumsuz 
(saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah) olmak üzere dört adet mizah tarzı tanımlanmıştır. Katılımcı mizah, 
bireyin kendi değerini koruyarak diğer kişilerle etkileşimi artırmak için kullandığı mizah, kendini geliştirici mizah 
ise bireyin kendi kendini eğlendirmek için kullandığı mizah olarak belirtilmiştir. Saldırgan mizah diğer kişiler ile 
dalga geçen tarzı işaret ederken, yıkıcı mizah ise sosyal ilişkileri geliştirmek için kişinin kendini yeren tarzını 
ifade etmektedir (Martin ve ark., 2003). Literatürde uyumlu mizah tarzlarının mutluluk (Ford ve ark.2014), 
özgüven (Yue ve Liu, 2014), uyumsuz mizah tarzlarının ise intihar düşüncesi (Tucker ve ark., 2014), depresyon, 
anksiyete (Dozois ve ark.2008) ve narsisim (Zeigler-Hill ve Besser, 2011) ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu 
bulguların ışığında, bu çalışmada, uyumlu mizah tarzlarının (a) pozitif duygulanımı anlamlı ve pozitif yönde (b) 
negatif duygulanımı ise anlamlı ve negatif yönde yordayacağı hipotez edilmiştir. Ayrıca, uyumsuz mizah 
tarzlarının (c) negatif duygulanımı anlamlı ve pozitif yönde, (d) pozitif duygulanımı ise anlamlı ve negatif yönde 
yordayacağı hipotezleri ileri sürülmüştür. Bu hipotezleri test etmek için anket uygulaması yoluyla 392 üniversite 
öğrencisinden veri toplanmıştır. Çalışma hipotezleri, iki farklı hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Her 
iki analizde de yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlerin etkileri, analize ilk basamakta girilerek 
kontrol edilmiştir. İkinci basamakta ise mizah tarzları analize dahil edilmiştir. Pozitif duygulanımın bağımlı 
değişken olduğu analizde, pozitif duygulanımı katılımcı ve kendini geliştirici mizah pozitif yönde, yıkıcı mizah ise 
negatif yönde yordamıştır. Negatif duygulanımın bağımlı değişken olduğu analizde ise negatif duygulanımı yıkıcı 
mizah pozitif yönde, katılımcı ve geliştirici mizah ise negatif yönde yordamıştır. Bu sonuçlar klinik uygulamalar 
çerçevesinde değerlendirildiğinde, bireyin ne tür bir mizah tarzı benimsediği konusunda farkındalık 
yaratılmasının, pozitif duyguların artmasında ve olumsuz duygular ile başa çıkılmasında katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Pozitif duygulanım, negatif duygulanım, uyumlu mizah, uyumsuz mizah, mizah tarzları 
 
Kaynakça: Dozois, D. J. A., Martin, R. A., & Bieling, P. J. (2008). Early maladeptive schemas and 
adaptive/maladaptive styles of humor. Cognitive Therapy and Research,33, 585–596. Ford, T. E., McCreight, K. 
A., & Richardson, K. (2014). Affective style, humor styles and happiness. European’s Journal of Psychology, 
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10(3), 451–463. Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in 
uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the humor styles questionnaire. 
Journal of Research in Personality, 37, 48–75. Tucker, R. P., Wingate, L. R., Slish, M. L., O’Keefe, V. M., Cole, 
A. B., & Hollingsworth, D. W. (2014). Rumination, suicidal ideation, and the mediating effect of self-defeating 

humor.. European’s Journal of Psychology, 10(3), 492–504. Yue, X. D., & Liu, K. W. (2014). Humor styles, self-
esteem, and subjective happiness. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 115(2), 517–525. 
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İş güvencesizliği, “mevcut işin gelecekteki devamlılığı ile ilgili duyulan endişe” olarak tanımlanmakta (De Witte, 

2005, s. 1) ve günümüz çalışma hayatındaki en önemli stres kaynaklarından biri sayılmaktadır (Hartley ve 
diğerleri, 1991). Geçmiş çalışmalar iş güvencesizliğinin kişinin iyi olma hali, psikolojik ve fiziksel sağlığı ve iş 
yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etmektedir (bkz. Cheng ve Chan, 2008; Sverke ve diğerleri, 2002). 
Birey üzerindeki etkilerinin ötesinde, iş güvencesizliğinin yol açtığı gerginlik aile ilişkilerini de olumsuz 
etkilemektedir (Sümer ve diğerleri, 2013). Bu çalışma, iş güvencesizliği ile aile içi şiddet arasındaki ilişkiyi ve bu 
ilişkide evlilik doyumu ve aile çevresi kaosun aracı etkisini araştırmaktadır. Farklı illerde ikamet eden mavi 
yakalı çalışanlara (N = 677) iş güvencesizliği, aile içi şiddet, kaos ve evlilik doyumu ölçekleri uygulanmış ve 
araştırma hipotezi (aracı model) yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Bulgular, evlilik doyumu ve aile içi kaos 
değişkenlerinin, algılanan iş güvencesizliği-aile içi şiddet ilişkisine anlamlı düzeyde aracılık ettiğini göstermiştir. 
Araştırma bulgularının, özellikle ekonomik kriz dönemlerde artan iş güvencesizliği algısının bireylerin psikolojik 
sağlığı ve aile yaşamı üzerindeki etkisini anlamak bakımından değerli doğurguları vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: aile içi şiddet, evlilik doyumu, iş güvencesizliği, kaos 
 
Kaynakça: Cheng, G. H. & Chan, D. K. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-analytic review. 
Applied Psychology: An International Review, 57(2), pp. 272-303. De Witte, H. (2005). Job insecurity: Review 
of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences. South African Journal 

of Industrial Psychology, 31(4), 1–6. Hartley, J., Jacobson, D., Klandermans, B., & van Vuuren, T. (1991). Job 
insecurity: Coping with jobs at risk. London: Sage. Sümer, N., Solak, N., & Harma, M. (2013). İşsiz yaşam: 
İşsizliğin ve iş güvencesizliğinin birey ve aile üzerindeki etkileri. [Unemployed life: Consequences of 
unemployment and job insecurity on individual and family]. Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Sverke, M., 
Hellgren, J., & Naswall, K. (2002). No security: A meta-analysis and review of job insecurity and its 
consequences. Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 242-264. 
 
 
 
 
 

[Özet:0083] 

EŞLERİN KİŞİLERARASI BEKLENTİLERİNİN EVLİLİK 

UYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE BAĞLANMA 
ÖRÜNTÜLERİNİN ARACI ROLÜNÜN AKTÖR- GÖZLEMCİ 

PARADİGMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Fatma Mahperi Uluyol, Sait Uluç 
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

40 
 

Bowlby’e (1979) göre, bağlanma yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bebek ve bakım veren arasındaki ilişkiler 
zihinsel temsiller aracılığıyla ileriki yaşlardaki romantik ilişkilere yönelik beklentilere aktarılmaktadır (Hazan ve 
Shaver,1987). Bağlanmanın temsilleri zihinsel temsiller çerçevesinde ele alındığında, hem kişilerarası beklentiler 
hem de romantik eşle olan yakın duygusal ilişkilerin düzenlenmesi açısından önemlidir (Shaver ve 

Mikulincer,2007). İlgili alan yazın bağlanma güvenliğindeki artışın evlilik uyumunu arttırdığını belirtmektedir. 
Bağlanma sistemi etkili kullanıldığında eşlerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılıklı olarak göz önüne alındığı ve 
karşılıklı doyumun olduğu, uyumlu iletişimin ortaya çıktığı belirtilmektedir (Shaver ve Mikulincer,2007). Erken 
dönem yaşantılarından etkilenen bir diğer önemli zihinsel temsilde kişiler arası şemalardır (Kiesler, 1983). 
Kişilerin yoğun olarak kullandıkları bağlanma biçimine göre kişilerarası beklentileri değişmektedir (Safran ve 
Segal,1990). Bu çalışmada kişilerin eşlerine yönelik kişilerarası şemaları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide 
bağlanma örüntülerinin aracı rolü değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemi eşlerden en az biri Hacettepe 
Üniversitesinde akademik ya da idari personel olarak görev yapan 135 çiften oluşmaktadır. Katılımcılara 
Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ), Yakın İlişkiler Yaşantılar Envanteri (YİYE-II) ve Çiftler Uyum Ölçeği (ÇUÖ) 
kapalı zarf içinde verilmiş ve geri alınmıştır. Eşlerin birbiri üzerindeki etkileri aktör-gözlemci paradigması 
bağlamında ele alınmıştır. Analizler kaygılı ve kaçınıcı bağlanma örüntüleri için ayrı modellemeler yapılarak 
yürütülmüştür. Sonuçlar aktör bağlamında erkeklerin düşmanlık beklentileri arttıkça kaçınıcı bağlanma 
düzeylerinin arttığına ve evlilik uyumlarının düştüğüne işaret etmiştir. Aynı örüntü kadınlar içinde 
geçerlidir.Gözlemci bağlamında Erkeklerin Düşmanlık beklentilerindeki artışın kadınların kaçını bağlanma 
düzeyini arttırdığı, evlilik uyumunu düşürdüğü gözlenmiştir. Öte yandan, kadınların düşmanlık şeması direk 
olarak eşlerinin evlilik uyumlarını düşürmektedir. Kadınların düşmanlık şeması artıkça, eşlerinin kaçınıcı 
bağlanma düzeyi artmakta ve eşlerinin evlilik uyumlarını düşürmektedir. Kaygılı örüntülerin aracılığının test 
edildiği modelde, Kadınların düşmanlık şeması hem kendi evlilik uyumlarını hem de eşlerinin evlilik uyumlarını 
doğrudan etkilediği bulunmuştur. Ayrıca kadınların düşmanlık şeması hem kendi kaygılı bağlanma örüntülerini 
hem de eşlerinin kaygılı bağlanma örüntülerini ters yönde yordamakta ve bağlanma örüntüsü üzerinden evlilik 
uyumunu etkilemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Evlilik Uyumu, Bağlanma, Kişilerarası şemalar 
 
Kaynakça: Bowlby, J. (1979). Attachment and loss: Separation. Cilt.2, New York: Basic Books. Hazan, C. D., 
ve Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social 
Psychology, 52 (3), 511-524. Kiesler, D. (1983). The 1982 interpersonal circle: A taxonomy for 
complementarity in human transactions, Psychological Review, 90, 185-214. Mikulincer, M., ve Shaver, P. 
(2007). Attachment in Adulthood (Structure, Dynamics and Change). The Guilford Press. Safran, J., ve Segal, 
Z. (1990). Interpersonal Process in Cognitive Therapy. New York, Basic Books. 
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Otobiyografik bellek çalışmaları genellikle ilk, son, veya bir kez yaşanmış veya duygusal/travmatik olaylara 
odaklanmaktadır (Berntsen & Rubin, 2002; Demiray, Gülgöz, & Bluck, 2009; Pillemer, 2001). Tekrar eden 
olaylara dair araştırma eksiği bulunmaktadır. Çalışmanın amacı tekrarlanan olaylara dair bellek süreçlerinin 
tekrarlı olarak incelenmesidir. Bu amaçla dansçıların yarışmalara dair hatırlama süreçleri bir yıl arayla 
ölçülmüştür.  
 
Araştırmaya toplam 38 (20 erkek; Ort = 21.71; SS = 3.08) dansçı katılmıştır. Dansçılar bir sezonda yaklaşık 14 
adet ulusal yarışmaya katılmaktadırlar. Dolayısıyla, yarışmaya katılmak bu örneklem grubunun tekrarlı bir 
şekilde yaşadığı bir deneyimdir. Çalışmamız 6 Aralık 2014 ve 13 Aralık 2015 tarihlerinde Koç Üniversitesi’nde 
düzenlenen yarışmalara giren sporcular katılmıştır. Dansçılar 2014 yılında yarışmanın bitiminde dans geçmişi 
formu ve otobiyografik bellek ölçeğini doldurmuşlardır. Bu ölçek, olayın önem, duygusal yük ve yoğunluk, 
tatmin, heyecanlanma, canlılık, yarışma öncesi ve sırasındaki stres, farklılık, tipiklik, eminlik, ve perspektif gibi 

özelliklerine dair sorular içermektedir.  
 
Tatmin, heyecanlanma, duygu yükü ve yarışma sırasındaki stres değerlendirmeleri için 2014-2015 ölçümleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yarışma öncesi stres, tipiklik ve perspektif özellikleri ise bir yıl sonraki 
ölçümlerde ilk ölçümlere kıyasla anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Dansçılar 2014’te yarışma günü belirttikleri 
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yarışma öncesine streslerini bir yıl sonra orijinalinden daha yüksek hatırlamışlardır. Tipiklik 
değerlendirmelerindeki artış bir yıl içinde başka yarışmalara katılmanın, tekrar ve deneyimin artmasının bir 
sonucu olarak açıklanmıştır. Perspektif değerlerinde bir yıl içerisindeki artış ise dansçıların yarışma günü 
yarışmayı yeniden yaşıyor gibi hatırlarken bir yıl sonra dışarıdan izleyen birisiymiş gibi hatırladıklarını 

göstermektedir. Son olarak, kalan tüm olay özellikleri bir yıllık süre zarfında anlamlı bir düşüş göstermiştir. 
Yarışmanın duygusal yoğunluğu, farklılığı, hatırlamaya dair canlılık ve eminlik zamanla azalmıştır.  
 
Özetle, bulgularımız olay özelliklerinin zamandan ve tekrardan farklı şekillerde etkilendiğini göstermiştir. 
Çalışmamız otobiyografik bellek süreçlerini doğal ortamında hiçbir manipülasyon yapmadan ve tekrarlı ölçmesi 
ve tekrarlanan olaylara odaklanması açısından yüksek bir özgün değere ve otobiyografik bellek literatürüne 
önemli bir katkıya sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler: Otobiyografik Bellek, Tekrarlanan Olayların Hatırlanması, Bellek, Zaman ve Bellek 
 
Kaynakça: Berntsen, D., & Rubin, D. C. (2002). Emotionally charged autobiographical memories across the life 
span: The recall of happy, sad, traumatic, and involuntary memories. Psychology and Aging, 17, 636-652. 
DOI:10.1037//0882-7974.17.4.636 Demiray, B., Gülgöz, S., & Bluck, S. (2009). Examining the Life Story 
Account of the Reminiscence Bump: Why We Remember More from Young Adulthood. Memory, 17, 708-723. 
Pillemer, D. B. (2001). Momentous events and the life story. Review of General Psychology, 5(2), 123-134. 
DOI: 10.1037/1089-2680.5.2.123 
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Yaşanan “an”daki deneyimlerin bilincinde olup bu deneyimler karşısında kendini düzenleyebilme ve yaşanan 

deneyimlerini koşulsuz kabul etmeyi sağlayan bir dikkat süreci olarak tanımlanan (Kabat-Zinn, 1994) bilinçli 
farkındalık (mindfulness) son yıllarda psikolojik sağlık üzerinde koruyucu bir özellik (trait) olarak (Brown ve 
Ryan, 2003 Bränström ve ark., 2011) ve psikolojik bir müdahale yöntemi olarak ilgi çeken bir kavramdır 
(Kimbrough ve ark., 2010). Whitaker ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları araştırma sonuçları, bilinçli 
farkındalık düzeyleri yüksek olan kişilerin çocukluk çağı olumsuz yaşantılarına rağmen daha iyi fiziksel sağlık 
düzeyine ve daha az depresif belirti düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. Bu çalışmanın yanı sıra çocukluk 
çağı ihmal ve istismar yaşantılarının yetişkinlik dönemi anksiyete düzeyi ile de ilişkili olduğu birçok araştırma 
tarafından gösterilmiştir (örn: Spinhoven ve ark., 2010). Ancak literatür incelendiğinde çocukluk çağı örselenme 
yaşantıları, anksiyete düzeyi ile bilinçli farkındalık düzeyinin birlikte incelendiği herhangi bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bu noktadan hareketle, mevcut çalışmanın amacı çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile 
sürekli anksiyete düzeyi arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolünün incelenmesidir.  
Çalışmanın örneklemini yaş ortalaması 22.84 (s=3.30) olan 266 (%56.2) kadın ve 207 (%43.8) erkek olmak 
üzere toplam 473 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama amacı ile Demografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı 
Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. 
Analizler sonucunda, ÇÖYÖ “duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal" (z = 3.72, p <.01) ve “fiziksel kötüye 
kullanım" (z = 2.32, p <.05) ile “sürekli kaygı düzeyi” arasındaki ilişkide “bilinçli farkındalığın” kısmı aracı rol 
oynadığı; “cinsel kötüye kullanım” ile “sürekli kaygı düzeyi” arasındaki ilişkide ise “bilinçli farkındalığın” tam 
aracı rol oynadığı bulunmuştur. 
Sonuç olarak, çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve sürekli anksiyete düzeyinin bilinçli farkındalık düzeyi ile 
birlikte ele alınmasıyla bu konuda daha kapsamlı bir açıklamaya ulaşıldığı düşünülmektedir. Bunun da psikolojik 
müdahale ve önleme çalışmaları için değerli bilgiler sunabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı örselenme yaşantıları, anksiyete, bilinçli farkındalık 
 
Kaynakça: Bränström, R., Duncan, L.G., & Moskowitz, J. T. (2011). The association between dispositional 

mindfulness, psychological well-being, and perceived health in a Swedish population based sample. British 
Journal of Health Psychology, 16, 300-316. Brown, K.W., Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: 
Mindfulness and its role in psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 84 (4), 822-
848. Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go there you are. New York: Hyperion. Kimbrough, E., Magyari, T., 
Langenberg, P., Chesney, M., & Berman, B. (2010). Mindfulness intervention for child abuse survivors. Journal 
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of clinical psychology, 66 (1), 17-33. Spinhoven, P., Elzinga, B. M., Hovens, J. G., Roelofs, K., Zitman, F. G., 
van Oppen, P., & Penninx, B. W. (2010). The specificity of childhood adversities and negative life events across 
the life span to anxiety and depressive disorders. Journal of affective disorders, 126 (1), 103-112. Whitaker, R. 
C., Dearth-Wesley, T., Gooze, R. A., Becker, B. D., Gallagher, K. C., McEwen, B. S. (2014). Adverse childhood 

experiences, dispositional mindfulness, and adult health. Preventive medicine, 67, 147-153.  
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Gey erkeklere ve lezbiyenlere karşı önyargı ve ayrımcılık birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde önemli bir sorun 

olarak varlığını devam ettirmektedir (Öztürk ve Kozacioğlu, 1998). Sosyal psikoloji alanında gruplar arası 
ilişkilerde kalıpyargıları ve önyargıyı anlamak için ortaya atılan sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost, Banaji ve 
Nosek, 2004) geylere ve lesbiyenlere ilişkin önyargının devamlılığını açıklayabilecek konumdadır. Bu kurama 
göre, insanlar varolan düzeni meşrulaştırma çabasındadırlar ve dış gruplarla olan sosyal ilişkilerinin meşru ve 
kabul edilebilir olduğunu savunabilirler. Varolan heteroseksüel cinsellik ve cinsiyet rollerini içeren sistemi 
korumak adına sistemi meşrulaştırmada yüskek olan bireylerin gey erkeklere ve lezbiyenlere ilişkin tutumları 
daha olumsuz olabilir. Bu çalışmanın amacı gey erkeklere ve lezbiyenlere ilişkin tutumlar ile sistemi 
meşrulaştırma ve daha önce Türkiye’den araştırmacılar tarafından araştırılmış olan sosyal temas ve cinsiyet 
farklılığı (Sakallı ve Uğurlu, 2001) değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca, sahip olunan politik görüş 
değişkeninin bağımlı değişkeni yordayıcı etkisi olabileceği beklenmektedir.  
 
Bu çalışmaya Türkiye’den heteroseksüel ve müslüman olan 301 kadın ve 109 erkek olmak üzere toplam 410 kişi 
katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 24.13’dir (S = 5.43). Katılımcılar sistemi meşrulaştırma ölçeği (Jost ve 
Kay, 2005), gey erkeklere ve lezbiyenlere ilişkin tutumlar ölçeği (Herek, 1988) ve demografik bilgiler (sosyal 
temas, politik görüş, yaş ve cinsiyet) formunu doldurmuşlardır. 
 
Bulgulara göre, erkek katılımcılar kadın katılımcılara oranla gey erkeklere ve lezbyenlere ilişkin daha olumsuz 
tutuma sahiptirler. Gey erkekler lezbiyenlere oranla daha olumsuz değerlendirilmiştir. Yapılan regresyon analizi 
bulgularına göre, sistemi meşrulaştırmada yüksek olanlar, sağ politik görüşte olanlar, gey erkekler ve 
lezbiyenlerle sosyal temas kurmayanlar gey erkelere ve lezbiyenlere daha olumsuz tutumlar sergilemişlerdir. 
Ayrıca, cinsiyet farkı gey erkelere ilişkin tutumları anlamlı bir şekilde yordarken lezbiyenlere ilişkin tutumları 
yordamamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gey Erkekler ve Lezbiyenlere ilişkin Tutum, Sistemi Meşrulaştırma, Sosyal Temas, Politik 
Görüş, Cinsiyet, Önyargı 
 
Kaynakça: Herek, G. M. (1988). Heterosexual’s attitudes toward lesbians and gay men: Correlates and gender 
differences. Journal of Sex Research, 25, 451-477. Jost, J. T., Banaji, M. R. ve Nosek, B. A. (2004). A decade of 
system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the statu quo. 
Political Psychology, 25 (6), 881-919. Jost, J. T. ve Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and 
complementary gender stereotypes: Consequences for specific and diffuse forms of system justification. Journal 
of Personality and Social Psychology, 88, 498-509. Öztürk, E. ve Kozacıoğlu, G. (1998). Erkekeşcinsellerde 
(homoseksüellerde) anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel 
Çalışmaları. Türk Psikologlar Derneği, Ankara. Sakallı, N. ve Uğurlu, O. (2001). Effects of social contact with 
homosexuals on heterosexual Turkish university students’ attitudes towards homosexuality. Journal of 
Homosexuality, 42(1), 53-61. 
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Kuramsal Gerekçe: Sağlıklı yaşlanmaya bağlı olarak bilişsel süreçlerde meydana gelen değişimlerde bireylerin 

sahip oldukları üstbilişsel tarzların (olumlu ya da olumsuz) önemli olabileceği sıklıkla vurgulanmaktadır 
(Cartwright-Hatton ve Wells 1997; Gwilliam, Wells ve Cartwright, 2004). Ancak farklı tarzdaki üstbilişsel 
süreçlerin, yaş ve eğitime bağlı olarak ne tür bir değişim gösterdiği henüz açıklık kazanmamıştır. Bu 
araştırmada üstbilişsel inançlar ve düşünce eylem kaynaşması arasındaki ilişkilerin yaş ve eğitime göre nasıl 
değiştiği incelenmiştir. 
YÖNTEM: Üstbilişsel inançların ölçümünde Üst-Biliş Ölçeği Yetişkin Formu (ÜBÖ-30; Tosun ve Irak, 2008) ve 
düşünce eylem kaynaşmasının ölçümünde Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği (DEK-Ö; Yorulmaz, Yılmaz ve 
Gençöz, 2004) kullanılmıştır. Çalışmaya 17-64 (Ort. = 37, SS = 9.31) yaş aralığında, 396’sı kadın ve 330’u 
erkek toplam 732 kişi katılmıştır. ÜBO-30 ve DEK-Ö arasındaki ilişkiler üç farklı yaş (17-29, 30-44 ve 45-64 
yaş) ve üç farklı eğitim (lise, üniversite ve lisansüstü) düzeyine göre incelenmiştir. 
BULGULAR: Regresyon analizleri yaşın ÜBÖ-30’un bilişsel güven, bilişsel farkındalık, düşünceleri kontrol ihtiyacı 
ve DEK-Ö’nün ahlak alt faktörlerini; eğitim düzeyinin ÜBÖ-30’un bilişsel farkındalık, düşünceleri kontrol ihtiyacı 
ve DEK-Ö’nün ahlak alt faktörlerini; yaş ve eğitim düzeyi ortak etkisinin ise ÜBÖ-30’un bilişsel farkındalık, 
düşünceleri kontrol ihtiyacı ve DKE-Ö’nün ahlak alt faktörünü anlamlı olarak yordadığını göstermiştir. Varyans 
analizleri yaş ve eğitim düzeyi arttıkça katılımcıların olumsuz tarzdaki üstbilişsel süreçlerinde ve düşünce-eylem 
kaynaşmasından aldıkları puanlarda olumlu yönde değişim meydana geldiğine işaret etmiştir. 
YORUM: Bulgular üstbilişsel süreçlerin sağlıklı yaşlanma ve eğitim düzeyine göre değiştiğine işaret etmektedir. 
Bu değişimin orta yaştan itibaren olumluya dönme eğiliminde olduğu ve eğitim düzeyindeki artışın bu eğilimi 
desteklediği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: üstbilişsel inançlar, düşünce eylem kaynaşması, yaş, eğitim 
 
Kaynakça: Cartwright-Hatton, S., ve Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: The Metacognitions 
Questionnaire and its correlates. Journal of Anxiety Disorders, 11, 279-296. Gwilliam, P., Wells, A., ve 
Cartwright-Hatton, S. (2004). Does meta-cognition or responsibility predict obsessive–com¬pulsive symptoms: 
A test of the metacognitive model. Clinical Psychology & Psychotherapy, 11, 137-144. Tosun, A., ve Irak, M. 
(2008). Üstbiliş Ölçeği-30’un Türkçe uyarlaması, geçerliği, güvenirliği, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle 
ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 67-80. Yorulmaz, O., Yılmaz, A. E., ve Gençöz, T. (2004). Psychometric 
properties of the TAF scale in Turkish sample. Behavior Research and Therapy, 42, 1203-1214. 
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Farklı kültürlerde yetişen çocuklarda zihin kuramı benzer yaşlarda gelişmekte (Callaghan ve ark.,2005), fakat 
zihin kuramı edinim sıralaması kültürel olarak çeşitlilik gösterebilmektedir (Wellman ve ark.,2006). Çin ve İran 
gibi toplulukçu kültürlerde zihin kuramı edinim sıralamasında Bilgi Erişimi (BE), Farklı İnanış (Fİ)’tan önce 
gelirken, Amerika ve Avrupa gibi bireyci kültürlerde bu sıralama farklı yönde gözlenmiş, çocukların Fİ’ı BE’nden 
önce edindiği bulunmuştur (Shahaeian ve ark.,2011). Bu araştırma, Türkiye gibi hem bireyci hem toplulukçu 
özellikler gösteren bir kültürde çocukların zihin kuramı edinim sıralamasını ve bu sıralamayı etkileyen 
demografik faktörleri incelemiştir. 
Araştırmada okul öncesi yaştaki 260 çocuktan (Ort= 53,36ay, S= 10,37; 125 kız) veri toplanmıştır. Anneler 
demografik form doldurarak çocuğun yaşı, kardeş sayısı ve evdeki büyük birey sayısı (yetişkinler ve büyük 
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kardeşler) hakkında bilgi vermişlerdir. Zihin kuramı, Farklı İstek, Farklı İnanış, Bilgi Erişimi, Yanlış İnanış ve 
Gizli Duyguları ölçen Zihin Kuramı Ölçeği (Wellman ve Liu,2004) ile değerlendirilmiştir.  
Sonuçlar toplulukçu kültürlerdeki sıralama ile benzerlik göstermiş, çocuklar BE’ni Fİ’tan önce 
sergilemiştir, χ2 (1, N=260) = 13.25, p <.001. Fakat detaylı analizler, 35 çocuğun Fİ’ı BE’nden önce edindiğini, 

yani “bireyci” zihin kuramı edinimi sıralamasını gösterdiğini ortaya koymuştur. “Toplulukçu” edinim sıralaması 
gösteren çocuklar ile “bireyci” sıralama gösterenler karşılaştırıldığında, ilk grubun (Ort= 53.43, S= 9.30) 
ikinciden (Ort= 46.40,S= 10.43) yaşça daha büyük olduğu bulunmuştur, F (1, 107)= 12.56, p<.01, ƞ2=.11. Bu 

yaş farkı kontrol edildiğinde ise ilk gruptaki çocukların evlerinde (Ort= 2.81) ikinci gruptakilere (Ort= 3.29) göre 
daha az sayıda büyük birey olduğu saptanmıştır F (1, 82)= 5.48, p<.05, ƞ2=.06. 

Sonuçlar Türkiye’deki çocukların tek bir zihin kuramı edinim sıralaması sergilemediğini göstermiştir. Bu bulgular, 
çocukların ev içinde ilişkilerine bakılarak açıklanabilir. Kalabalık ailelerde yaşayan çocuklar, günlük etkileşim 
sırasında büyük bireylerin farklı inanç ve düşüncelerini çok daha fazla gözlemleme fırsatına sahip olduklarından 
Fİ becerisini daha önce ediniyor olabilirler. Bulgular ev bağlamı ve yakın ilişkilerin zihin kuramı gelişimine etkisi 
çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: aile, bireyci kültür, okul öncesi dönem, toplulukçu kültür, zihin kuramı edinim sıralaması 
 
Kaynakça: Callaghan, T., Rochat, P., Lillard, A., Claux, M. L., Odden, H., Itakura, S.,. & Singh, S. (2005). 
Synchrony in the onset of mental-state reasoning evidence from five cultures. Psychological Science, 16, 378-
384. doi: 10.1111/j.0956-7976.2005.01544.x Shahaeian, A., Peterson, C. C., Slaughter, V., & Wellman, H. M. 
(2011). Culture and the sequence of steps in theory of mind development. Developmental Psychology, 47, 
1239-1247. doi: 10.1037/a0023899 Wellman, H. M., Fang, F., Liu, D., Zhu, L., & Liu, G. (2006). Scaling of 
theory-of-mind understandings in Chinese children. Psychological Science, 17, 1075-1081. doi: 
10.1111/j.1467-9280.2006.01830.x Wellman, H. M., & Liu, D. (2004). Scaling of theory‐of‐mind tasks. Child 

Development, 75, 523-541. doi: 10.1111/j.1467-8624.2004.00691.x 
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Festinger’in (1954) Sosyal Karşılaştırma Kuramı yüz yüze iletişim ortamlarındaki sosyal karşılaştırma 
süreçlerinin anlaşılmasına yönelik değerli kuramsal katkılar sunsa da, kuramın öngörülerinden elektronik sosyal 
ağlarda yürütülen sosyal karşılaştırmaları incelemede yeterince faydalanılmamıştır (Tandoc, Ferrucci ve Duffy, 
2015; Verduyn ve diğerleri, 2015). Oysa günümüzde elektronik iletişim, özellikle Facebook gibi sosyal ağlar, 
kişilerin hayatının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Bu yeni iletişim ortamları, kişilerin sosyal karşılaştırma 
yapma davranışlarını ve bu karşılaştırmalar yoluyla, iyi oluş hallerini etkileyecek potansiyele sahiptir. Bu 
çalışmada, Facebook kullanım davranışları sosyal karşılaştırmalar bağlamında incelenmiştir. Bu amaçla 
öncelikle, farklı türdeki Facebook kullanım etkinliklerinin, Facebook’ta aşağı ve yukarı yönde karşılaştırmalarda 
bulunma sıklığının ve karşılaştırmaların sonrasındaki duyguların incelenebilmesi üzere ölçüm araçları 
hazırlanmıştır. Sosyal ağlardaki kişilerin bazıları yakın arkadaşlar, diğerleri daha az yakınlık hissedilen tanıdıklar 
olabilir. Facebook üzerinden kurulan iletişim türlerinin kimlerle gerçekleştirildiğine bağlı olarak, sosyal 
karşılaştırma sürecinin değişebileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda, Uludağ Üniversitesindeki 319 öğrencinin 
165’i Facebook’taki tanıdıklar için, 154’ü yakın arkadaşlar için hazırlanan ankete katılmıştır. Farklı türlerde 
Facebook etkinliklerinde bulunma sıklığı, Facebook’ta aşağı ve yukarı yönde sosyal karşılaştırma yapma sıklığı, 
bu karşılaştırmaların ardından hissedilen duygular ve kullanıcıların hayat tatmini ve depresyon düzeyleri 
arasındaki ilişkilere yönelik önerilen kavramsal model yapısal eşitlik analizleriyle incelenmiştir. İlgili analizler 
sonucunda beklentiler karşılanmıştır. Buna göre, tanıdıklara ve yakın arkadaşlara yönelik pasif Facebook 
kullanımı (Facebook paylaşımlarının izleyicisi olmanın), Facebook’ta yukarı doğru karşılaştırma yapma 
sıklığındaki, karşılaştırma yapma sıklığı ise bu karşılaştırmalar sonrasında hissedilen olumlu ve olumsuz 
duygulardaki varyansı yordamıştır. Tanıdıklara ve yakın arkadaşlara yönelik olumsuz duygular hayat 
tatminindeki düşüşü ve depresyondaki yükselişi açıklarken, tanıdıklara yönelik olumlu duygular hayat 
tatminindeki artışı ve depresyondaki azalışı açıklamıştır. Yakın arkadaşlara yönelik olumlu duygular ise olumsuz 
duyguları azaltmak suretiyle hayat tatminindeki ve depresyondaki varyansı yordamıştır. Tüm bu sonuçlar, ilgili 
literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslanarak ve Sosyal Karşılaştırma Kuramı çerçevesinde 

tartışılmıştır. 
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impact of using Facebook on perceptions of others’ lives. CyberPsychology, Behavior, & Social Networking, 15, 

117-121. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117-140. Smith, 
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Düşük eforlu düşünmeyle muhafazakar tutumlar arasında ilişki olduğunu gösteren araştırmalar olmasına 

rağmen (Eidelman, Crandall, Goodman, & Blanchar, 2012; Pennycook, Cheyne, Seli, Koehler, & Fugelsang, 
2012; Iyer, Koleva, Graham, Ditto, & Haidt, 2012), spesifik olarak analitik (yüksek eforlu) düşünme eğiliminin 
politik ideoloji üzerindeki etkisini sistematik bir şekilde inceleyen araştırma bulunmamaktadır. Var olan bulgular 
da genellikle Batı kültürlerinden gelmektedir. Çoğunluğu Müslüman olan bir örneklemde, ilk çalışmada analitik 
düşünme eğilimin politik sağcılıkla negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. 2. çalışmada düşük analitik 
düşünme eğiliminin —demografik özellikler, bilişsel kapanma ihtiyacı, kişilik özellikleri, dindarlık ve genel bilişsel 
kapasite kontrol edildiğinde dahi— sosyal muhafazakârlığın ve politik sağcılığın bir yordayıcısı olduğu, ancak 
ekonomik ve kişisel muhafazakârlığı yordamadığı bulunmuştur. Üçüncü ve son çalışmada ise var olan ilişkiler 
deneysel yolla incelenmiş ve deneysel olarak analitik düşünme eğitimi verilen grubun liberal fikirlerinde artış 
olduğu bulunmuştur. Ancak katılımcıların uzun süreli ve görece sabit politik tutumlarında bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. Sonuçlar sosyal liberal insanların daha analitik düşünme eğiliminde olduğunu ve insanların uzun 
süreli politik tutumlarının da deneysel manipülasyonlara karşı dirençli olduğunu göstermektedir. Ayrıca sonuçlar 
zihnin ikili işlem modeliyle ("dual process model of mind"; bakınız Evans & Stanovich, 2013) de uyumludur. 
 
Anahtar Kelimeler: analitik düşünme eğilimi, muhafazakarlık, politik ideoloji, zihnin ikili işlem modeli 
 
Kaynakça: Eidelman, S., Crandall, C. S., Goodman, J. A., & Blanchar, J. C. (2012). Low-effort thought 
promotes political conservatism. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(6), 808-820. Evans, J. St. B., & 
Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. Perspectives on 
Psychological Science, 8(3), 223-241. Iyer, R., Koleva, S., Graham, J., Ditto, P., & Haidt, J. (2012). 
Understanding libertarian morality: The psychological dispositions of self-identified libertarians. PLoS ONE, 7(8), 
e42366. Pennycook, G., Cheyne, J. A., Seli, P., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2012). Analytic cognitive 
style predicts religious and paranormal belief. Cognition, 123(3), 335-346. 
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Kuramsal Gerekçe 
 
Kökeni Budizmden gelen özduyarlık kavramı, literatürde özgüvenin yerini almaya başlamış olup kişinin özdeğer 
değerlendirmelerinden bağımsız olarak kendisine toleranslı yaklaşması ve kendiliğinin olumsuz yönlerini ortak 

insan deneyiminin bir parçası olarak algılayabilmesi anlamına gelmektir (Neff, 2003). Özgüven, kişinin egosunu 
tehdit eden durumlar karşısında öfke sergilemesiyle ilişkiliyken (Baumeister, Smart ve Boden, 1996), 
özduyarlılığın öfkeyle negatif ilişki gösterdiği bulunmuştur (Neff ve Vonk, 2009). Çalışmanın temel hipotezi öfke 
provokasyonu yüksek kişilerin daha düşük özduyarlık sergileyeceğidir. 
 
Yöntem  
 
Çalışma kesitsel ve tanımlayıcıdır. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen, İzmir’de bir devlet üniversitesinde 
öğrenim gören ve yaşları 18-29 arasında değişen 178 öğrenciye bilgilendirilmiş onamları alınarak Öz Duyarlık 
Ölçeği (ÖDÖ) (Neff, 2003) ve Novaco Öfke Envanteri Kısa Formu (NÖE) (Devilly, 2002) uygulanmıştır. ÖDÖ öz 
sevecenlik (ÖS), öz yargılama (ÖY), paylaşımların bilincinde olma (PBO), izolasyon, bilinçlilik ve aşırı 
özdeşleşme (AÖ) altölçeklerinden oluşmaktadır. ÖDÖ Akın, Akın ve Abacı (2007) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. NÖE kişilerin hipotetik durumlar karşısında deneyimlediği öfke provokasyonunu belirlemektedir. 
NÖE Tekinsav-Sütcü ve Aydın (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programıyla 
değerlendirilmiştir. Cinsiyet farklılıkları bağımsız gruplar için t testiyle; özduyarlık toplam ve altölçek puanlarının 
öfkeyle ilişkisi Pearson korelasyonuyla analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 
 
Öğrencilerin yaş ortalaması 20.23 (SS=1.5) olup %76’sı kadındır. Toplam puan ortalamaları NÖE için 58.83 
(SS=16.41), ÖDÖ için 2.93’tür (SS=.37). Ölçek puanları cinsiyete göre farklılaşmamıştır. ÖDÖ altölçek puan 
ortalamaları ÖS için 3.06 (SS=.77), ÖY için 2.79 (SS=.57), AÖ için 2.83 (SS=.89), izolasyon için 2.76 
(SS=.75), bilinçlilik için 3.13 (SS=.77) ve PBO için 2.97’dir (SS=.74). Yaşla ÖY arasında negatif korelasyon 
(p<.05); NÖE ile AÖ ve izolasyon arasındaysa pozitif korelasyon (p<.01) bulunmuştur. 
 
Tartışma 
 
Çalışmanın temel hipotezi kısmen desteklenmiştir. Önceki çalışmalarla tutarlı biçimde (Neff, 2005; Leary ve 
ark., 2007; Wei ve ark. 2011), öfke provokasyonu ile olumsuz duygularla aşırı özdeşleşme ve kendiliğin 
olumsuz yönlerine kişinin sadece kendisinin sahip olduğu inancına işaret eden izolasyon faktörü arasında pozitif 
ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: öfke, özduyarlık, üniversite, öğrenci 
 
Kaynakça: Akın, Ü., Akın, A. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-10. Baumeister, R.F., Smart, L. ve Boden, J.M. (1996). 
Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. Psychological 
Review, 103, 5–33. Devilly, D.J.(2002). The psychological effects of a lifestyle management course on war 
veterans and their spouses. Journal of Clinical Psychology, 58, 1119-1134. Leary, M.R., Tate, E.B., Adams, 
C.E., Allen, A.B. ve Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The 
implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887–904. Neff, K.D. 
(2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223–250. 
Neff, K.D. (2005). Self-compassion: moving beyond the pitfalls of the separate self-concept. Paper presented at 
the Quiet Ego Conference, Northern Arizona University, Flagstaff. Neff, K.D. ve Vonk, R. (2009). Self-
compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77, 23–

50. Tekinsav-Sütcü, S. ve Aydın, A. (2008). İki farklı öfke ölçeğinin çocuk ve ergenler için psikometrik 
özelliklerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(9), 93-108. Wei, M., Liao, K.Y-H., Ku, T-Y., ve Shaffer, P.A. 
(2011). Attachment, self-compassion, empathy, and subjective well-being among college students and 
community adults. Journal of Personality, 79(1), 191-221. 
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Ahlakın bir alt dalı olan normatif etikte, görev ahlakını merkeze alan görüşe deontoloji, sonuçları maksimize 

etmeyi amaç edinen görüşe faydacılık denmektedir (Kahane & Shackel, 2010). Gitmekte olan bir tren beş 
kişinin ölümüne yol açacakken, bunu engellemek için şişman bir yabancıyı trenin önüne itip daha az kişinin 
ölümüne yol açma davranışını bir deontolog ahlaki olarak doğru bulmazken, faydacılık görüşünü benimseyen biri 
beş kişi için bir kişinin feda edilmesini ahlaken doğru bulur (Green, Sommerville, Nystrom, Darley, & Cohen, 
2001). Buna ek olarak ahlaki minimalizm görüşünü benimseyen biri için beş kişinin kurtarılması adına bir kişinin 
öldürülmesi ahlaki açıdan zorunlu değil fakat kabul edilebilirdir. Literatürde faydacılık analitik düşünmeyle 
(Green ve ark., 2001) ve psikopatiyle (Kahane, Everett, Earp, Farias, & Savulescu, 2015) ilişkilendirilmektedir. 
Benzer şekilde şişmanı iterim deme davranışının her zaman faydacı ahlakı göstermediğini savunanlar vardır 
(bakınız Kahane ve ark., 2015). İlk araştırmada (n = 269) dört farklı ahlaki ikilem kullanarak bu üç farklı görüşü 
nelerin yordadığını bulmak için birden fazla değişkenle deontolojik, faydacı ve ahlaki minimalist görüşün 
arasındaki ilişkilere baktık. Green ve arkadaşlarının (2001) ahlakın ikili işlem modelinin tersine faydacı ahlaki 
yargılarla psikopati seviyesinin pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Analitik düşünme eğiliminin ise faydacı 
ahlaki yargılarla bir ilişkisi bulunmamış ancak ahlaki minimalizm görüşüyle pozitif yönde ilişkili oldukları 
bulunmuştur. Hem faydacı hem de minimalist ahlaki yargılar nesnel ahlak ve ahlakın ilahi bir otorite tarafından 
kurulduğuna dair olan meta-etiksel görüşle negatif, deontolojik ahlaki yargıların ise pozitif yönde ilişkili olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca Preacher ve Hayes’in (2004) 5000 tekrarlı %95 güven aralıklı bootstrap aracı değişken 
analizini kullanarak dindarlıkla faydacı ahlak arasındaki ilişkiye psikopati seviyesinin tam aracılık ettiğini, ahlaki 
minimalizmle arasındaki ilişkiye analitik düşünme eğiliminin kısmi aracılık ettiğini, deontolojiyle arasındaki 
ilişkiye ise öznel ahlak meta-etik görüşünün kısmi aracılık ettiğini bulduk. İkinci bir farklı örneklemde ise (n = 
246) birinci çalışmadaki temel bulgular replike edilmiştir. Çıkan sonuçlar literatür etrafında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki yargılar, Deontoloji, Faydacılık, Meta-etik, Minimalizm, Troley ikilemi 
 
Kaynakça: Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI 
investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293(5537), 2105-2108. Kahane, G., & 
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mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731. 
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İnsanlara kendi ölümlülüklerini hatırlatmanın dış-gruplara karşı olan tepkiselliği, kendi politik ve dini inançlarına 

olan bağlılık derecesini (Greenberg, Solomon, & Pyszczynski 1997) ve muhafazakar politikalara katılma 
olasılığını arttırdığı bilinmektedir (Landau ve ark., 2004). Ayrıca 7 Temmuz 2015’te Londra’da olan bombalı 
saldırıdan 6 hafta önce ve 1 ay sonra iki ayrı temsili örneklemde yapılan ölçümlerde muhafazakâr değerlerde ve 
Müslüman göçmenlere karşı olan önyargı seviyesinde artış bulunmuştur (Van de Vyver, Houston, Abrams, & 
Vasiljevic, 2015). Bunun da terör saldırıları sonrasında aktive olan ölümlülük hissinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Biz de bu araştırmada, deneysel olarak insanlara ölümlülüklerini hatırlatmanın onların 
demokrasiye dair tutumlarında bir değişikliğe yol açıp açmayacağını inceledik. Ayrıca insanlara IŞİD (Irak ve 
Şam İslam Devleti) tehdidini hatırlatmanın onlarda ölümlülüğü hatırlatmanın yarattığı etkiye benzer bir etki 
yaratıp demokrasiye dair olan tutumlarını değiştirip değiştirmeyeceğini inceledik. Araştırmaya 92 lisans 
öğrencisi katıldı ve katılımcılar Ölümlülük (n = 29), IŞİD (n = 33) ve Nötr (n = 30) gruplarına rastgele 
atandılar. Daha sonra Dünya Değerler Araştırmasında kullanılan 9 maddelik demokrasi indeksini çözdüler. 
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu görüldü, F(2, 87) = 4.08, 
p =.020, ηp² =.086. Yapılan planlanmış kontrast testi sonucunda sonuçlar Ölümlülük grubunun hem Nötr 
gruptan (p =.010) hem de IŞİD grubundan (p =.024) daha yüksek demokrasiye dair olumlu tutum puanı 
gösterdiğini söylemektedir. IŞİD’le Nötr grup arasında ise anlamlı bir farklılık yoktur (p =.729). Politik yönelim 
ve duygu durum gibi değişkenler kontrol edildiğinde de sonuçlar aynı kalmaktadır. Bulgular, ölümlülük gibi bir 
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tehdit hatırlatıldığında insanların demokrasiyi bir sığınma limanı olarak algılıyor olabileceğini ancak IŞİD’in 
ölümlülükle eşdeğer bir tehdit olarak görülmediğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: dehşet yönetimi kuramı, demokrasiye dair tutumlar, IŞİD, muhafazakarlık, ölümlülük 

 
Kaynakça: Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self- esteem 
and social behavior: Empirical assessments and conceptual refinements. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in 
experimental social psychology (Vol. 29, pp. 61-139). New York: Academic Press. Landau, M. J., Solomon, S., 
Greenberg, J., Cohen, F., Pyszczynski, T., Arndt, J., Miller, C. H., Ogilvie D. M., & Cook, A. (2004). Deliver us 
from evil: The effects of mortality salience and reminders of 9/11 on support for President George W. Bush. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 30(9), 1136-1150. Van de Vyver, J., Houston, D. M., Abrams, D., & 
Vasiljevic, M. (2015). Boosting belligerence: How the July 7, 2005, London bombings affected liberals’ moral 
foundations and prejudice. Psychological Science, 27(2), 169-177. 
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AMAÇ:  

Bu çalışma, erken yetişkinlik dönemindeki üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik becerileri ve ebeveynlerinin 
davranışlarının, onların benlik gelişimlerine (özerk, ilişkisel, özerk-ilişkisel) etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. 
Ebeveynlik davranışları olarak, otoriter-itaat bekleme, sıcaklık/yakınlık, ve sevgiyi geri çekme ve suçluluk 
hissettirme yöntemleri ile uygulanan psikolojik kontrol incelenmiştir. Aile Sistemleri kuramının önerdiği gibi, 
benlik gelişimi sadece bireyin özelliklerinden değil, aile ve yaşanılan çevreden de etkilenmektedir 
(Bronfenbrenner, 1970; Kağıtçıbaşı, 1996). Bu nedenle, ebeveyn davranışlarının bir bütün olarak ele alınması 
ve aile içindeki tüm ilişkilerin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmada, benlik gelişimi modeli olarak, Kağıtçıbaşı’nın 
(1996) ‘özerk-ilişkisel benlik gelişimi’ modeli temel alınmıştır. Literatürde yapılan çalışmalar göstermektedir ki, 
ebeveynlerin, bireyin davranışlarını onda suçluluk yaratarak veya onun üzerinden ilgi ve sevgilerini geri çekerek 
kontrol etmeleri, ilgisiz yaklaşımları ve otoriter davranışları, benlik gelişimini olumsuz etkilemektedir (Clark ve 
Ladd, 2000; Soenens ve Vansteenkiste, 2010). Bu sebeple, bireylerin benlik gelişimlerinde, yetişkinlik 
yaşlarında bile etkili olması beklenen ebeveyn davranışlarının etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
YÖNTEM:  
Çalışmanın örneklemini yaşları 18-23 arasında değişen, uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 332 üniversite 
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, üniversite öğrencilerinin kendi benlik gelişimlerini, öz-yeterlik 
becerilerini ve ebeveynlerinin (hem anne hem de baba) davranışlarını ölçekler aracılığıyla değerlendirdikleri 
niceliksel yöntemlerle elde edilmiştir.  
 
BULGULAR:  
Çalışma bulgularına göre (i) erkek öğrencilerin daha az ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik geliştirdikleri; (ii) öz-
yeterlik becerisinin, özerk ve özerk-ilişkisel benlik gelişimlerine olumlu etkisi olduğu; (iii) sıcak ve yakın anne-
baba davranışlarının, bireyin ilişkisel benlik gelişimini olumlu etkilediği; (iv) anne-babaların sevgilerini geri 
çekme yoluyla uyguladıkları psikolojik kontrolün bireyin özerk- ilişkisel benlik gelişimini olumsuz etkilediği; (v) 
öz-yeterlik becerisi düşük olan bireylerde, babalarının sıcak ve yakın davranışlarının, bireylerin özerk-ilişkisel 
benlik geliştirmelerine koruyucu etkisi olduğu bulunmuştur.  
 
SONUÇ:  
Bu çalışmanın en önemli katkısı, Türk kültüründeki ebeveyn davranışlarını ve bu davranışların bireylerin farklı 
benlik gelişimlerine etkisini hem anne hem de baba davranışlarına odaklanarak araştırmasıdır. Sonuçlar 
göstermiştir ki, farklı benlik gelişimleri üzerinde, farklı dinamiklerin rolü bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik gelişimi, Ebeveyn davranışları, Özerk-ilişkisel benlik, Öz-yeterlik becerisi 
 
Kaynakça: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. Clark, K. E., & Ladd, G. W. (2000). Connectedness and autonomy support in parent–child 
relationships: Links to children's socioemotional orientation and peer relationships. Developmental Psychology, 
36(4), 485. Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. 
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2010). A 
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theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-
determination theory. Developmental Review, 30(1), 74-99. 
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Doğal afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı anlamak ve arttırmak, afet risk yönetiminin önemli bir parçası olarak 

görülmektedir (örn., IFRC, 2004; UNISDR, 2007). İlgili yazında çeşitli şekillerde ele alınan dayanıklılık (örn., 
Cutter ve ark., 2008; Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche ve Pfefferbaum, 2008), genellikle toplumun afetten 
sonra toparlanması ya da afet olmadan önceki halinden daha iyi hale gelmesi olarak kavramsallaştırılmıştır. 
İnsanların ve toplumların çeşitli afetlere karşı dayanıklılığını tanımlamaya ve anlamaya yönelik çalışmalar son 
yıllarda artış göstermiştir. Ancak, toplumsal dayanıklılığın afet deneyimi olan afetzedeler tarafından nasıl 
algılandığına yönelik çalışmalar görece sınırlıdır. Avrupa Birliği Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamındaki 
emBRACE (Building Resilience amongst Communities in Europe) projesi dahilinde desteklenmiş olan bu 
çalışmanın amacı, afetzedelerin toplumsal dayanıklılığa dair algılarını 2011 Van depremleri örneğinde niteliksel 
olarak araştırmaktır. Bu amaçla, Van’da kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 20 katılımcıyla derinlemesine 
görüşmeler yapılmıştır. Depremden bir buçuk sene sonra yapılan görüşmelerde, katılımcılara deprem sonrası 
dayanıklılıkla ilişkili etkenler ile genel olarak toplumsal dayanıklılığı nasıl algıladıklarına dair toplam on iki açık 
uçlu soru sorulmuştur. Veri analizi için fikir birliğine dayalı nitel araştırma yöntemi (Consensual Qualitative 
Research; Hill, 2012) kullanılmıştır. Bulgular, afetzedelere göre deprem sonrası dönemde dayanıklılık ile 
depremlere karşı genel dayanıklılığı nelerin belirlediğini ortaya koymuştur. Dayanıklılık bireysel, toplumsal, 
kurumsal ve yapısal boyutlarda çok çeşitli faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Afetzedeler, toplumsal dayanıklılığı 
açıklarken özellikle yönetimsel konuları vurgulamıştır. Toplumsal dayanıklılık afet sonrası dönemde yeterli 
yardım ve hizmetlerin zamanında ve adil şekilde sağlanması, iyi yönetim, finansal kaynaklar ve dini inanç; afet 
öncesi dönemde ise afet bilinci, hazırlıklı olma ve zarar azaltma ve sosyal dayanışma ile ilişkilendirilmiştir. 
Çalışma bulguları, deprem deneyimi olan afetzedelere göre toplumsal dayanıklılık için nelerin gerekli olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, bulgular afet risk yönetimi çalışmaları ve toplumsal dayanıklılığın arttırılmasına yönelik 
uygulamalar için önemli bilgiler sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Afetler, depremler, fikir birliğine dayalı nitel araştırma, toplumsal dayanıklılık, Van 
depremi 
 
Kaynakça: Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. ve Webb, J. (2008). A place-
based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 

598–606. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013 Hill, C. E. (Ed.) (2012). Consensual qualitative research: A 
practical resource for investigating social science phenomena. Washington DC: APA. Norris, F. H., Stevens, S. 
P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F. ve Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, 
set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1-2), 
127–150. doi: 10.1007/s10464-007-9156-6 The International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC) (2004). World disasters report 2004: Focus on community resilience. Geneva, Switzerland: 
IFRC. http://www.ifrc.org/PageFiles/89755/WDR2004/58000-WDR2004-LR.pdf The United Nations International 
Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) (2007). Hyogo Framework for 2005–2015: Building the 
Resilience of Nations and Communities to Disasters. Geneva, Switzerland: UNISDR. 
http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf 
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Çatışan gruplar arası resmi antlaşmalar veya çatışma döneminde suç işleyen faillerin cezalandırılması yoluyla 

toplumsal barışın sağlanabileceği genel olarak kabul edilen bir görüştür. Buna karşın, birçok durumda sadece bu 
tür girişimlerle toplumsal barışın sağlanamadığı görülmektedir (Cehajic, Brown ve Castano, 2008). Toplumsal 
barışın sağlanması ancak çatışmaların sona erdirilmesi, gruplararası empatinin kurulması, güvenin sağlanması, 
dış-gruba yönelik olumsuz duyguların sona ermesi, çatışma döneminde yaşanan olumsuz olayların ve faillerin 
affedilmesi gibi bilişsel ve duygusal bazı değişikliklerin sağlanması ile mümkün olabilmektedir (Bakke, O’Loughin 
ve Ward, 2009; Nadler, Malloy ve Fisher, 2008). Türkiye’de de toplumsal barışın sağlanması amacıyla, 
kamuoyunda “barış süreci” veya “çözüm süreci” olarak bilinen, siyasal ve sosyal alanda bazı iyileştirmeler 
yapmayı hedefleyen politikalar yürütülmüştür (TBMM, 2013). Siyasal ve hukuki alanda yapılan bazı 
iyileştirmelere rağmen, özellikle duygusal ve bilişsel iyileştirmeler konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediği 
düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, toplumsal barışın sağlanmasının öncüllerinden biri olan 
gruplararası affetme düzeyini yordayan değişkenlerin Türkiye’de yaşayan Kürtler bağlamında belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, dış-grupla empati kurma, dış-gruba duyulan güven, dış-gruba yönelik olumsuz 
duygular ve algılanan mağduriyet gibi bilişsel ve duyuşsal değişkenlerinin iç-grup ve ortak grup kimliğiyle 
özdeşleşme düzeyi ile dış-grubu affetme düzeyi arasındaki ilişkiye aracılık edip etmediği test edilmiştir. 
Araştırmanın örneklemi 164 Kürt (% 51.8’i erkek) katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara Van ve Ankara il 
sınırları içerisinde kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Kürt katılımcıların 
Türkleri affetme düzeyini iç-grupla özdeşleşme düzeyi ve Türklere yönelik olumsuz duygular negatif yönde, 
ortak-grup kimliğiyle özdeşleşme, Türklerle empati kurma ve Türklere duyulan güven ise pozitif yönde 
yordamaktadır. Ayrıca, Türklere duyulan güven, Türklere yönelik olumsuz duygular ve Türklerle empati kurma 
değişkenlerinin iç-grup kimliğiyle özdeşleşme ve dış-grubu affetme arasındaki ilişkiye aracılık ettiği 
görülmektedir. Benzer şekilde, ortak-grup kimliğiyle özdeşleşme ve dış-grubu affetme düzeyi arasındaki ilişkiye 
de Türklere duyulan güven, Türklere yönelik olumsuz duygular ve Türklerle empati kurma değişkenlerinin 
aracılık ettiği bulunmuştur. Bulgular, ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dış-grubu affetme, iç-grupla özdeşleme, gruplararası güven, empati, Türkler ve Kürtler 
 
Kaynakça: Bakke, K. M., O'Loughlin, J., ve Ward, M. D. (2009). Reconciliation in conflict-affected societies: 
Multilevel modeling of individual and contextual factors in the North Caucasus of Russia. Annals of the 
Association of American Geographers, 99(5), 1012-1021. Cehajic, S., Brown, R. Ve Castano, E. (2008). Forgive 
and forget? Antecedents and consequences of intergroup forgiveness in Bosnia and Herzegovina. Political 
Psychology, 29(3), 351-367. Nadler, A. E., Malloy, T. E., ve Fisher, J. D. (2008). The social psychology of 
intergroup reconciliation. Oxford University Press. TBMM, (2013). Toplumsal barış yollarının araştırılması ve 
çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu raporu. Ankara: TBMM 
Matbaası. 
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Kuramsal Gerekçe: Çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerinde önemli yere sahip olan, başkalarının 
kendilerinden farklı istek, niyet, duygu ve düşüncelere sahip olabileceklerini kavrayabilme (zihin kuramı) 
becerilerinin onların yürütme fonksiyonlarını yönetmede, okul hayatına adım atmaya hazır olmalarında ve sosyal 
becerilerinin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. 3 ila 5 yaş aralığında gelişmesi beklenen zihin kuramı 
becerisinde biyolojik etmenlerin yanı sıra çevresel faktörlerinde etkisi vardır (örn, Astington & Baird, 2005; 
Nelson, 2005; Wellman, 2000). Örneğin, batı dillerinde yapılan çalışmalar annelerin başkalarının ve kendimizin 
duygu, düşünce, istek ve niyetini belirtmek için kullandıkları zihinsel durum ifadeleri olarak adlandırılan 
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kelimeleri kitap okurken kullanması ile çocukların zihin kuramı becerisi arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır 
(Symons ve ark, 2005; Adrian ve ark., 2007).  
YÖNTEM: Bu çalışmada annelerin yazısız hikaye kitabı okurken kullandıkları zihinsel durum ifadelerinin 3 ila 5 
yaşları arasındaki çocukların zihin kuramı becerilerinin gelişimine olan etkisi, Türk popülasyonunda 

incelenmektir. 36 çocuğa zihin kuramı seti (Wellman and Liu, 2004), Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime ölçeği 
(Berüment & Güven, 2013) ve yürütücü işlevleri ölçmek için boyutsal kart sınıflandırma ölçeği (Zelazo, 2006) 
uygulanmıştır. Bunların akabinde, annelerden ‘Kurbağacık! Neredesin?’ (Meyer, 1968) isimli yazısız kitabı 
çocuklara resimler üzerinden hikâye oluşturarak anlatması istenmiştir. Annelerin kullandıkları zihinsel durum 
ifadeleri 3 yapısal karmaşıklık seviyesinde kodlanmıştır: kelime seviyesi, ek seviyesi ve cümle seviyesi. Kelime 
seviyesinde, zihinsel durum kelimeleri kodlanmıştır (örn., algısal, fizyolojik durum, güdü/niyet, istek, duygu ve 
bilişsel). Ek seviyesinde, dilek ve istek kipleri kodlanmıştır. Cümle seviyesinde ise düşünce ile gerçeklik 
arasındaki farkı vurgulayan karşıtsal cümleler ve zihinsel durum kelimelerini açıklayıcı cümleler kodlanmıştır.  
Bulgular ve YORUM: Ön bulgular annelerin kitap okurken kullandıkları zihinsel durum ifadelerinin çocukların 
yönetici işlev becerileri kontrol edildiğinde zihin kuramı becerileri üzerinde anlamlı ilişkiler olduğunu 
göstermiştir. Bunun yanında bu ilişkinin annelerin çocukların dikkatinin kitaba yönelmesini sağlamak için 
kullandıkları duygu ve istek kelimelerindense bilişsel durum kelimelerinin çocukların zihin kuramı becerisinde 
daha etkili olduğu bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: anne-çocuk hikâye kitabı okuma, zihinsel durum ifadeleri, zihin kuramı 
 
Kaynakça: Adrián, J. E., Clemente, R. A., & Villanueva, L. (2007). Mothers’ use of cognitive state verbs in 
picture‐book reading and the development of children’s understanding of mind: a longitudinal study. Child 

development, 78(4), 1052-1067. Astington, J. W. E., & Baird, J. A. (2005). Why language matters for theory of 
mind. In Why Language Matters for Theory of Mind, Apr, 2002, University of Toronto, Toronto, ON, Canada; 
This volume originated from the aforementioned conference.. Oxford University Press. Berüment, S. K., & 
Güven, A. G. (2013). Türkçe ifade edici ve alıcı Dil (TİFALDİ) testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve 
güvenilirlik geçerlik çalışması. Turk Psikiyatri Derg., 24(3), 192-201. Mayer, M. (1969). Frog, where are you? 
Dial Press, New York. Nelson, K. (2005). Language pathways into the community of minds. Why language 
matters for theory of mind, 26-49. Symons, D. K., Peterson, C. C., Slaughter, V., Roche, J., & Doyle, E. 
(2005)Theory of mind and mental state discourse during book reading and story-telling tasks. British Journal of 
Developmental Psychology, 23, 21-102. Wellman, H. M., & Liu, D. (2004). Scaling of theory-of-mind tasks. 
Child Development, 75, 523–541 doi:10.1111/j.1467-8624.2004.00691.x. Wellman, H. M. (2000). Early 
childhood. In A. E. Kazdin (Editor-in-Chief) The Encyclopedia of Psychology (pp. 111-116). New York: Oxford 
University Press. Zelazo, P. D. (2006). The Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method of assessing 
executive function in children. Nature Protocols-Electronic Edition-, 1(1), 297. 
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Adil Dünya İnancı Kuramını literatürde ilk kez ahlaki duygular ve ahlaki etik ile beraber ele almaya çalışan ve 

mağdur ve suçlu kavramını birlikte inceleyen bu çalışma temel olarak Adil Dünya İnancı Kuramının mağduru 
değersizleştirme iddiasını ele almıştır. Ahlaki duyguların, karar verme süreci içerisinde birincil rol oynadığı ve bu 
sürecin kültürel olarak değişim gösterdiğini öne süren Sosyal Sezgi Modeli (Haidt, 2001) üzerinden ilerlenmiştir. 
Araştırmanın birinci amacı, ahlaki duyguları Adil Dünya İnancı Kuramı bağlamında ele almak ve ayrıca kuramın 
sonuç odaklı olup olmadığı iddiasını, sonucu manipüle ederek incelemektir. Üç ayrı çalışmadan oluşmaktadır. 
Birinci desende, mağdura yönelik değerlendirmeler, ikincisinde suçluya yönelik değerlendirmeler incelenmiştir 
ve üçüncüsünde ise duruma, mağdura ve suçluya yönelik duygular incelenecektir. Çalışmanın kuramsal 
çerçevesi, Shweder’in (1990) ahlaki üç etiğine ve bununla ilişkili olduğu tespit edilen TOK (Topluluk-Otonomi-
Kutsallık) hipotezine dayanmaktadır. Ötekini-kınama duyguları olan iğrenme ve kızgınlığı adaletsizlik kurgusu ile 
birleştirerek; kutsallık ve otonomi etiği ihlalleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple, ensest ve ihanet 
temasının kullanıldığı iki ahlaki içerikli hikâye ile Adil Dünya İnancıyla karşılaştırmak için Correia ve 
arkadaşlarının (2001) kullandığı kaza hikâyesi kullanılmıştır. Araştırmanın birincil beklentisi, içerikler vasıtasıyla 
harekete geçirilmesi planlanan duyguların mağdur/suçlu değerlendirmelerinde etkisini görmektir. İkincil 
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beklentisi ise sonucun mağdur değersizleştirmede etkisi olduğunu tespit etmektir. Üçüncül beklentisi ise, ortaya 
çıkması amaçlanan duyguların mağdur ve suçlu değerlendirmelerinde ahlaki etik ihlallerine göre farklılık 
göstermesini beklemektir. Araştırma şuan için 203 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Birinci 
araştırmanın sonucunda, ahlaki etik ihlalleri içerisinden kutsallık etiği ihlalindeki mağdur en çok uzaklaşma 

gösterilen ve aynı zaman da pozitif değerlendirilen mağdur olurken, otonomi ihlalindeki mağdur en çok sorumlu 
bulunan ve negatif değerlendirilen ve başına gelenlerin adaletsiz algılandığı mağdur olmuştur. İkinci 
araştırmanın sonucunda, kutsallık ihlalini yapan suçlu en çok negatif değerlendirilen suçlu olmuştur. Ayrıca iyi 
sonuçlanan adaletsizlik senaryolarında mağdur daha pozitif değerlendirilirken, sonucun nasıl bittiği suçlunun 
değerlendirmelerini etkilememiştir. Üçüncü araştırmanın verileri toplanma sürecindedir ve şuan için toplam 70 
kişiden veri toplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Adil dünya inancı, sosyal sezgi modeli, ahlaki duygular, ahlaki etikler, sonucun etkisi 
 
Kaynakça: Correia, I., Vala, J., & Aguiar, P. (2001). The effects of belief in a just world and victim's innocence 
on secondary victimization, judgements of justice and deservingness. Social Justice Research, 14(3), 327-342. 
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. 
Psychological review, 108(4), 814. Lerner, M. J. (1980). The belief in a just world (pp. 9-30). Springer US. 
Shweder, R.A. (1990). "Ethical Relativism: Is There a Defensible Version?" Ethos,Vol. 18, No. 2, Moral 
Relativism, pp 205-218. 
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SANSÜRÜN SOSYAL TEMSİLLERİ 
Beril Türkoğlu 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 

 

Bu çalışmanın amacı, 2011 yılında Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet kullanımıyla ilgili getirdiği 

düzenlemeyle gündemde uzun süre yer edinen sansür tartışmalarının, kişilerin anlam dünyalarındaki temsillerini 
araştırmaktır. Bu amaca uygun olarak Sosyal Temsiller Kuramı (Moskovici, 1984) bu çalışmanın teorik 
çerçevesini oluşturmaktadır. 
 
Sosyal Temsil Kuramı, insanların sahip olduğu duygu, düşünce ve inançların toplumların sosyal, tarihsel veya 
kültürel süreçlerine içkin olduğunu söyleyen ve bunlara bağlı olarak yaşanan olayların veya nesnelerin, 
insanların zihinsel süreçlerinde nasıl yer ettiğini alternatif bir bakış açısıyla çalışan bir kuramdır. Kurama göre 
Sosyal Temsiller, kişinin sözlü veya davranışsal olarak ifade edilen duygu ve düşünceler birliğidir (Wagner & 
Hayes, 2005) ve zihinde var olan duygu, düşünce ve kalıplarla birlikte yeniden yorumlayarak bilinmeyeni bilinen 
haline getirme biçimidir (Öner, 2002). 
 
Araştırma kapsamında 2011 yılında, 20 (12 kadın, 8 erkek) katılımcı ile, kartopu örneklem vasıtasıyla yarı-
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu Ankara’da ikamet eden ve ODTÜ’de 
eğitim alan öğrencilerden oluşmaktadır. Görüşmelerin sonuçları tematik içerik analizi ve sıklık analizi ile 
incelenmiş ve görüşmelerin 5 ana tema altında toplandığı görülmüştür. Bunlar sırasıyla sansür kavramı, 
sansürün kaynakları, sansür kullanımının nedenleri, sansürün algılanan gerekliliği ve BTK’nın internet 
uygulamasıdır.  
 

Görüşme sonuçları yorumlandığında ise katılımcılarının çoğu için sansür TV sansürü ve internet sansürünü 
kapsamakla birlikte engellenmişlik anlamına gelmektedir. Buna ek olarak hakim olan ortak fikir ise sansürün 
insan özgürlüğüne bir kısıtlama ve devletin üstünlük kurma amaçlı uyguladığı bir politika olarak algılanmasıdır. 
Öte yandan, sansürün hiç bir şekilde gerekli olmadığı ve bireylerin kendi kararlarını kendileri vermesi gerektiği 
fikrinin yanında, katılımcılar aynı zamanda sansürü ancak ve ancak çocuk istismarını engellenmesi ve çocuklar 
için zararlı içeriklerin kontrol edilmesi koşuluyla uygulanabilir bulmuşlardır. Buna rağmen, sansürün tek bir 
kurum tarafından kontrol ediliyor olması rahatsızlık yaratmakta ve çocuklar için dahi olsa bu kontrolün ailelerin 
inisiyatifine bırakılması gerektiği de pek çok katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sansür, Sosyal Temsil, Moscovici 
 
Kaynakça: Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representations. In R. Farr and S. Moscovici 
(eds.), Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 3-7. Öner, B. (2002). Sosyal Temsiller. 
Kriz Dergisi, 10(1), 29–37. Wagner, W. & Hayes, N. (2005). Everyday Discourse and Common Sense: The 
Theory of Social Representations. Palgrave-Macmillan: New York. 
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI PSİKOLOJİK 
GÜÇLÜKLERDE EBEVEYN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ 
Nesibe Olgun Kaval, Günay Serap Tekinsav Sütcü 
Ege Üniversitesi, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Kuramsal Gerekçe:  
Üstün yetenekli çocuklar ile yapılan bazı çalışmalar, bu çocukların normal gelişim gösteren çocuklardan daha 
çok duygusal güçlükler yaşadığını (Reis ve Renzulli, 2004; Webb ve ark., 2007) göstermesine rağmen; son 
zamanlarda normal çocuklardan daha fazla güçlük yaşamadıkları konusunda artan bir inanış söz konusudur 
(Baker, 2004). Ancak, çalışmalar üstün yetenekli çocukların mükemmeliyetçilik, aşırı duyarlılık ve eş zamanlı 
olmayan duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişim gibi bazı duygusal incinebilirliliğe sahip olduğunu göstermektedir 
(Neihart, Reis, Robinson ve Moon, 2002). Buna ek olarak çalışmalar, üstün yetenekli çocukların ebeveynlerinin 
gerçekçi olmayan beklentiler ve aşırı müdahale gibi bazı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
faktörlerin üstün yetenekli çocuklar için, davranışsal ve duygusal sorunlar geliştirmede bir risk oluşturduğu 
düşünülmektedir (Clark, 2002; Koshy, 2002). Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli çocukların yaşadıkları 

psikolojik güçlüklerde ebeveyn özelliklerinin etkisinin üstün yetenekli olmayan çocuklardan daha fazla olup 
olmadığını tespit etmektir. 
 
YÖNTEM:  
Katılımcılar (Örneklem): 8 ve 12 yaşları arasında 158 üstün yetenekli ve 214 üstün yetenekli olmayan çocuk 
katıldı. 
Ölçekler: Bu çalışmada, Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ), Çocuk/Ergen Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği/Kontrol 
Anne-Baba (Kısa Formu), Güçler Güçlükler Anketi (GGA) ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. 
 
BULGULAR:  
Regresyon analizi yapılan çalışmanın sonuçları, algılanan ebeveyn kabul – red ve ebeveyn tutumlarının üstün 
yetenekli çocukların yaşadıkları psikolojik güçlükler üzerinde üstün yetenekli olmayan çocuklardan daha fazla 
yordayıcı güce sahip olduğunu göstermektedir. 
 
YORUM:  
Analiz sonuçları üstün yetenekli çocukların çevrelerine karşı olan aşırı duyarlılıkları ile açıklanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: üstün yetenekli çocuk, ebeveynlik, ebeveyn kabul-red, psikolojik güçlükler 
 
Kaynakça: Baker, J. A. (2004). Depression and suicidal ideation among academically gifted adolescents. S. M. 
Reis, (Ed.), Social/emotional issues, underachievement, and counseling of gifted and talented students. (1. 
Baskı) içinde (21-30). London: Corwin Press. Clark, B. (2002). Growing up gifted. Developing the potential of 
children at home and at school. (5. Baskı). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Koshy, V. (2002). 
Teaching gifted children 4-7: A Guide for Teachers. David Fulton Publishers Ltd. London. Neihart, M. E., Reis, S. 
M., Robinson, N. M., ve Moon, S. M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do 
we know?. Prufrock Press. Reis, S. M. ve Renzulli, J. S. (2004). Current Research on The Social and Emotional 
Development of Gifted and Talented Students: Good News and Future Possibilities. Psychology in the Schools, 
41(1), 119-130. 03 Mart 2014, Science Direct. Webb, J., Gore, J., Amend, E., ve Devries, A. (2007). A parent's 
guide togifted children. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.  
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İLİŞKİ-ODAKLI OBSESİF KOMPULSİF ENVANTERİ VE 

PARTNER-ODAKLI OBSESİF KOMPULSİF SEMPTOM 

ENVANTERİ'NİN TÜRKÇE VERSİYONLARININ PSİKOMETRİK 
ÖZELLİKLERİ 
Merve Yi lmaz
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, Cemile Ekin Eremsoy

2
 

1
Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

2
Gölge Psikolojik Danışmanlık, İstanbul 

 

 

Pek çok araştırma Obsesif Kompulsif Bozuklu'ğun (OKB) mesleki, sosyal ve kişiler arası işlevleri etkilediğini 
belirtmesine rağmen, az sayıda çalışma OKB'nin romantik/yakın ilişkilere olan etkisini incelemiştir. Bu yüzden 
ilişki odaklı obsesif kompulsiyon semptomları OKB literatüründe yeni araştırılan bir konudur. İlişki Obsesyon 
Kompulsiyon Envanteri (İOKE; Doron, Derby, Szepsenwol, & Talmor, 2012a) ve Partnere İlişkin Obsesyon 
Kompulsiyon Semptom Envanteri (PİOKSE; Doron, Derby, Szepsenwol, & Talmor, 2012b) ilişkinin kendisine ya 
da partnere ilişkin olan obsesyon (örneğin, şüphe ve endişe), kompulsiyon ya da nötrleme davranışlarının 

(örneğin, kontrol etme ve karşılaştırma yapma) derecesini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu iki ölçek bahsedilen 
değişkenlerin İlişki Odaklı Obsesif Kompulsif Bozukluğu'nda (İOKB) karşılıklı olarak nasıl bir rol oynadığını da 
incelemektedir (Doron, Derby, & Szepsenwol, 2014). Bu çalışmanın amacı, bu ölçekleri ülkemize uyarlamak ve 
Türkçe versiyonlarının psikometrik özelliklerini incelemektir.  
 
Araştırma örneklemi çoğunun üniversite öğrencisi olduğu 426 Türk genç yetişkinden oluşmaktadır. Katılımcılar 
depresyon, kaygı, öz-güven, ilişki doyumu, ilişki ambivalansı, güvensiz bağlanma çeşitleri ve OKB semptomları 
ve inanç belirtilerini değerlendiren ölçüm araçlarından oluşan ölçek setini doldurmuşlardır. İOKE'nin ve 
PİOKSE'nin geçerlik ve güvenirlik analizleri doğrulayıcı faktör analizleri, iç tutarlılık analizleri ve diğer ilişkili 
ölçeklerle olan korelasyonlarına dayanılarak incelenmiştir.  
 
Ölçeklerin Türkçe versiyonlarının psikometrik özelliklerine dair sonuçları ölçeklerin ülkemizde tatminkâr düzeyde 
geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile İOKE ve PİOKSE'nin ülkemizde yapılacak 
araştırmalar için geçerli ve güvenilir birer ölçüm aracı olduğu kanıtlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: ilişki odaklı obsesif kompulsif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, partner, psikometrik 
özellikler, romantik ilişkiler, yakın ilişkiler 
 
Kaynakça: Doron, G., Derby, D. S., Szepsenwol, O., & Talmor, D. (2012a). Tainted love: Exploring 
relationship-centered obsessive compulsive symptoms in two non-clinical cohorts. Journal of Obsessive-
Compulsive and Related Disorders, 1(1), 16-24. Doron, G., Derby, D. S., Szepsenwol, O., & Talmor, D. 
(2012b). Flaws and all: Exploring partner-focused obsessive-compulsive symptoms. Journal of Obsessive-
Compulsive and Related Disorders, 1(4), 234-243. Doron, G., Derby, D. S., & Szepsenwol, O. (2014). 
Relationship obsessive compulsive disorder (ROCD): A conceptual framework. Journal of Obsessive-Compulsive 
and Related Disorders, 3(2), 169-180. 
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SOSYALLİK: TEMEL BİLİŞSEL BİR İŞLEV 
Tevfik Alıcı, Deniz Bilger, Burcu Alkan 
Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 
 

 

İnsan bilişini diğer canlıların bilişinden ayıran en temel özellik insan dili ve kültürüdür (Tomasello, 2014). 
İnsanın sosyal ve kültürel becerileriyle birlikte evrildiği düşünülmekle birlikte (Cosmides ve Tooby, 1992), insan 
bilişinin sosyal bir işleyişe sahip olduğunu göstermek araştırmacılar için hâlâ zor bir görev olarak durmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı sosyal bir ortamda bulunmanın başlı başına bilişsel bir yük olup kaynak gerektirdiğini 
göstermektir.  
 
Katılımcılar bir bellek deneyine katılacaklarını düşünerek laboratuvara gelmişlerdir. Katılımcılardan deney öncesi 
bazı demografik bilgilerine ilişkin soruları bilgisayar ekranında yanıtlamaları istenmiştir. Bir gruba soruların bir 
araştırma görevlisi tarafından çevrimiçi iletişim yoluyla gönderileceği, diğer gruba ise soruların bilgisayar 
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programı tarafından otomatik olarak gönderileceği söylenmiştir. Yani bir grup (sosyal koşul) bir araştırmacı ile 
etkileştiğini düşünürken diğer grup (nötr koşul) bilgisayar programı ile etkileştiğini düşünmüştür. Esasında her 
iki grubun soruları da ekrana deney için kullanılan yazılım (OpenSesame) tarafından sunulmuştur. Yanıtlamak 
için harcadıkları süre de bu yazılım tarafından kaydedilmiştir. Sosyal koşulda, sosyal bağlam hissini 

oluşturabilmek amacıyla bir araştırmacıya ait profil resmi (kadın/erkek) ve araştırmacının soruyu yazmakta 
olduğuna dair bir ibare ekrana yansıtılmıştır. Nötr koşulda soru-cevap ekranı aynı kalmakla birlikte profil resmi 
veya birinin yazmakta olduğuna dair ibare konmamıştır.  
 
Verilen yanıtlar için harcanan süre tek tek soru bazında ölçülmüş, tek yönlü varyans analizi kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Sosyal koşuldaki katılımcıların her bir soruyu yanıtlama süreleri (Ort.= 5,53 saniye, SS = 1,38 
saniye) nötr koşuldaki katılımcıların yanıtlama sürelerinden (Ort. = 4,72 saniye, SS = 1,21 saniye) anlamlı 
düzeyde daha yüksek bulunmuştur (F1,87 = 8,63, p <.01). 
 
Bağlamın sosyal bir nitelik taşımasının tepki şekillendirmede çok etkili olmadığı (Sebanz vd., 2003) veya basit 
görevlerde sosyal etkinin kolaylaştırıcı bir nitelik taşıdığı (Aiello ve Douthitt, 2001) şeklindeki yaklaşımların 
aksine bu çalışma sosyal uyaranların önemli bir bilişsel yük oluşturduğunu ortaya koymuştur. Sosyal düşünme 
zihnin işleyişinde güçlü bir etkiye sahiptir.  
 
Anahtar Kelimeler: sosyal biliş, sosyal uyaran, sosyal zekâ 
 
Kaynakça: Aiello, J. R. ve Douthitt, E. A. (2001). Social facilitation from Triplett to electronic performance 
monitoring. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 5(3), 163-180. Cosmides, L. ve Tooby, J. (1992). 
Cognitive adaptations for social exchange. J. Barkow, L. Cosmides ve J. Tooby (Ed.), The adapted mind: 
Evolutionary psychology and the generation of culture içinde (s. 163-228). New York: Oxford University Press. 
Sebanz, N., Knoblich, G. ve Prinz, W. (2003). Representing others' actions: just like one's own? Cognition, 
88(3), 11-21. Tomasello, M. (2014). A natural history of human thinking. London: Harvard University Press. 
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3-4 YAŞ ÇOCUKLARINDA ZİHİN KURAMI VE KENDİNİ 

DÜZENLEME BECERİSİNİN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Muhammed Şükrü Aydın, Sema Karakelle 
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Olumlu sosyal davranış, genel olarak başkalarının yararı için gönüllü yapılan davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır (Eisenberg, Fabes ve Spinrad, 2006). Erken çocukluk döneminde sıklıkla görülmeye başlanan 
olumlu sosyal davranışların ortaya çıkmasında kişilik özelliklerinin, sosyalleşme süreçlerinin, doğuştan gelen 
özgeci eğilimlerin ya da bilişsel becerilerin ne kadar etkili olduğu sorusu üzerine yapılan tartışmalar ise uzun bir 
süredir devam etmektedir. Brownell, Svetlova, Anderson, Nichols ve Drummond (2013), diğerleriyle yapılan 
etkinlikler ve kurulan ilişkilerin önemine değinerek sosyalleşme süreçlerinin olumlu sosyal davranışın ortaya 
çıkışında önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Warneken ve Tomasello (2006) ise olumlu sosyal davranışların 
ilk ortaya çıkışında sosyalleşme süreçlerinden etkilenmediği ve bu gibi konularda ebeveynlerinin yol gösterici 
davranış ve bilgilerinden fayda sağlayamayacak kadar küçük yaş çocuklarının olumlu sosyal davranışlar 
sergilediklerini ifade etmektedirler. Sosyallik, uyumluluk ve kendini düzenleme becerisi kişilik özellikleri (bkz. 
Laible, Carlo, Murphy, Augustine ve Roesch, 2014); ahlaki muhakeme ve zihin kuramı ise bilişsel beceriler 
olarak ayrıca olumlu sosyal davranışlarla incelenmiştir (bkz. Kumru, Carlo ve Edwards, 2004). 
 
Bu çalışmada da çocukların zihin kuramı ve kendini düzenleme becerisinin duygusal ve bilişsel yönlerinin olumlu 
sosyal davranış üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, yaşları 36-59 ay arasında olan toplam 104 çocuk 
üzerinde yürütülmüştür. Olumlu sosyal davranış, araçsal yardım etme görevi ile değerlendirilmiştir. Zihin 
kuramının ölçümünde Zihin Kuramı Ölçeği görevleri kullanılmıştır. Kendini düzenleme becerisinin ölçümü için ise 
öğretmenlerin puanlamış olduğu Çocuk Davranış Listesi Kısa Formu ve bireysel değerlendirmenin yapıldığı 
Kalem Tıklatma görevi kullanılmıştır. Çocukların alıcı dil becerilerini kontrol etmek için Türkçe İfade Edici ve Alıcı 
Dil Testi (TİFALDİ) uygulanmıştır. 
 
Yapılan analizler sonucunda kendini düzenleme becerisinin duygusal yönünün çocukların olumlu sosyal 
davranışları ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Çoklu regresyon analizi ise kendini düzenleme becerisinin bilişsel 
yönünün değil zihin kuramının çocukların yardım etme davranışının yordayıcısı olduğunu göstermiştir. 
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Sonuç olarak, çocukların ortamın gerektirdiği koşullar doğrultusunda kendi davranış ve bilişsel durumlarını 
düzenleyebilmelerinden ziyade, diğerlerinin durumlarını anlayabilmenin olumlu sosyal davranışlarındaki 
değişkenliğin açıklanmasına daha fazla katkıda bulunduğu görülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: araçsal yardım etme, çaba sarf ederek kendini kontrol etme, kendini düzenleme, olumlu 
sosyal davranış, yönetici işlevler, zihin kuramı 
 
Kaynakça: Brownell, C. A., Svetlova, M., Anderson, R., Nichols, S. R. ve Drummond, J. (2013). Socialization of 
early prosocial behavior: parents’ talk about emotions is associated with sharing and helping in toddlers. 
Infancy, 18, 91-119. Eisenberg, N., Fabes, R. A. ve Spinrad, T. L. (2006). Prosocial behavior. W. Damon, R. M. 
Lerner (Ed.), Handbook of child psychology (6. Baskı, Cilt: 3) Social, emotional, and personality development 
(N. Eisenberg) içinde (646–718). New York: Wiley Kumru, A., Carlo, G. ve Edwards, C. P. (2004). Olumlu 
sosyal davranışların ilişkisel, kültürel, bilişsel ve duyuşsal bazı değişkenlerle ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 
109-125 Laible, D., Carlo, G., Murphy, T., Augustine, M. ve Roesch, S. (2014). Predicting children's prosocial 
and co‐operative behavior from their temperamental profiles: A person‐centered approach. Social Development, 

23(4), 734-752. Warneken, F. ve Tomasello, M. (2006). Altruistic helping in human infants and young 
chimpanzees. Science, 311, 1301-1303. 
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BARIŞA YÖNELİK TUTUMLARIN SAVAŞA YÖNELİK TUTUMLAR, 

SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE CİNSİYET İLE İLİŞKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Sultan Okumuşoğlu 
Lefke Avrupa Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
 

 

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı’na göre mensup olunan grubun yüceltilmesi haksızlık/eşitsizlik içeren “yapısal 
şiddetin” beslenmesi ve devamındaki “doğrudan şiddetin” meşrulaştırılması yoluyla bilişsel rahatsızlığın 
azalmasına (Jost ve Banaji, 1994), “ötekine” yönelik şiddetin sürdürülebilmesine olanak sağlamaktadır. 
Sürdürülebilir barış umudu için şiddetin yapısal, tarihsel, sosyal ve kültürel kökenleri önemsenmelidir (Christie, 
2006; Christie, Tint, Wagner ve Winter, 2008) araştırılmalıdır. Savaş, bireylerin düşüncelerinde başladığından 
(Cains ve Darby, 1998), barış çabalarının geliştirilmesinde tutumlara odaklı araştırmaların çoğalması gereklidir. 
Bu araştırmada barışa ilişkin tutumların, bireylerin savaşa ilişkin tutumları, sosyal baskınlık yönelimleri ve 
cinsiyetleri ile ilişkisinin araştırılması planlanmıştır. 
Yöntem-Araçlar: Katılımcılar, Türkiye’nin birçok bölgesinden Kıbrıs’ta üniversite okumaya gitmiş, yaşları 18-24 
arasında değişen (ort.=20,32, SS= 1,415) kırkaltısı kadın, 74 gönüllü öğrencidir. 
Barışa ve Savaşa Yönelik Tutumlar Ölçeği, Bizumic ve arkadaşlarının (2013) geliştirdiği 16 maddelik dokuzlu 
likert tipi bir ölçektir. Türkçeye uyarlamasını Güler (2014) yapmıştır. 
Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği, Sidanius, Levin ve Pratto’nun (1996) geliştirdiği, grup temelinde ayırımcılığın 
ve eşitsizliğin desteklenmesine ilişkin tutumları ölçen yedili likert tipi bir ölçektir. Türkçe standardizasyonunu 
Karaçanta (2002) yapmıştır. 

BULGULAR-SONUÇ: Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak, barışa ilişkin tutumların, savaşa ilişkin tutumlarla 
(r=-.557, p<.01) ve sosyal baskınlık yönelimiyle (r=-.444, p<.01) negatif korelasyonu olduğu, sosyal baskınlık 
yöneliminin, savaşa ilişkin tutumlarla korelasyonunun ise pozitif (r=455, p<.01) olduğu saptanmıştır.  
Adımsal regresyon analizlerine göre, savaşa ilişkin tutumlar, barışa ilişkin tutumların varyansının %30,1’ini 
açıklamaktadır. Sosyal baskınlık yönelimi ile savaşa yönelik tutumlar birarada barışa ilişkin tutumların 
varyansının %33,8’ini açıklamaktadırlar.  
Tek Yönlü Varyans analizlerine göre, kadınlarla erkeklerin barışa ilişkin tutumları(F=1,639, P>.05), savaşa 
ilişkin tutumları(F=0,051, p>.05) ve sosyal baskınlık yönelimleri(F=0,270, p>.05) istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklılaşmamaktadır.  
Sosyal baskınlıktaki ve savaş taraftarı tutumlardaki artış, barışa ilişkin tutumlarda azalmayla ilişkilidir. Bulgular 
sürdürülebilir barışın inşası için bireylerin savaşa ilişkin tutumları ile sosyal baskınlık yönelimlerinin olumlu 
yönde değişmesinin gerekliliğine (Christie, Tint, Wagner ve Winter, 2008) işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: ayrımcılık,barış, baskınlık, şiddet, tutum 
 
Kaynakça: Bizumic, B., Stubager, R., Mellon, S., Linden, N., Iyer, R., ve Jones, B. (2013).On the 
(in)compatibility of attitude toward peace and war. Political Psychology, 34(5), 673-693. Cairns, E., ve Darby, J. 
(1998). The conflict in Northern Ireland: Causes,consequences and controls. American Psychologist, 53, 754-
760. Christie, D.J. (2006). What is peace psychology the psychology of? Journal of Social Issues, 62, (1), 1 - 
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17. Christie, D.J., Tint, B.S.,Wagner, R.V. ve Winter,D.D. (2008). Peace psycholgy for a peacefull World. 
American psychologist, 540-552. Güler, E.(2014). Barışa yönelik tutumlar: Dehşet yönetimi kuramı ve bazı 
sosyopolitik değişkenler açısından bir inceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara. Jost, J. T. 
ve Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system justification and the production of false 

consciousness, British Journal of Social Psychology, 33(1), 1-27. Karaçanta, H. (2002). Üniversite öğrencilerinin 
sosyal baskınlık yönelimi ve başka bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Sidanius, J., Levin, S., Pratto, F. (1996). In prejudice, 
discrimination and conflict, International Journal of Intercultural Relations. 20(3), 385-408 DOI: 10.1016/0147-
1767(96)00025-9, Database: ScienceDirect.  
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Trafik kazaları, özellikle genç sürücüler için tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2015). Bireysel özellikler ve kişilik faktörleri riskli sürücü 
davranışlarının meydana gelmesi ile yakından ilişkilidir. Dürtüsellik ve sürücülük öfkesi, trafikteki pek çok farklı 
negatif sonuçla ilişkili bulunmuştur (Bıçaksız ve Özkan, 2016). Bu çalışmanın amacı, genç sürücülerde, sürücü 
dürtüselliğine ilişkin cinsiyet farklılıklarının olup olmadığının belirlenmesi, bununla birlikte sürücü dürtüselliği ile 
sürücü öfke ifadeleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  
Çalışmaya, 18 ve 25 yaş aralığında (Ort.=21.58, SS =1.76), 237 ehliyet sahibi üniversite öğrencisi katılmıştır. 
Katılımcıların %44.3’ü kadın, %55.7’si erkektir. Katılımcılardan demografik bilgi formu, Dürtüsel Sürücü 
Davranışları Ölçeği ve Sürücü Öfke İfadesi Ölçeği’nden oluşan anketi yanıtlamaları istenmiştir.  
Sürücü Dürtüselliği boyutlarında cinsiyet farklılığının olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla Çoklu Kovaryans 
Analizi (MANCOVA) yapılmıştır. Yaş ve hayat boyu gidilen yol miktarı kontrol değişkenleri olarak analize 
girmiştir. Analiz sonuçlarına göre erkek sürücüler, kadın sürücülere göre daha fazla işlevsel sürücü dürtüselliği; 
kadın sürücülerin ise erkek sürücülere kıyasla daha fazla sürücü sebatsızlığı gösterdiği bulgulanmıştır. Sürücü 
dürtüselliği ve sürücü öfke ifadeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yaş, cinsiyet ve hayat boyu gidilen 
yol miktarı değişkenlerinin istatistiksel etkileri kontrol edilerek hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar, 
genç sürücülerde sürücü dürtüselliğinin üç boyutunun sürücü öfke ifadeleri boyutlarıyla ilişkili olduğunu ortaya 
koymuştur. Sürücü sıkışıklığı sürücü öfke ifadelerinin dört tipi ile de ilişkiliyken, sürücü tasarlama eksikliği 
öfkenin sözel ifadesi boyutu hariç diğer tüm sürücü öfke ifadesi boyutlarıyla ilişkili bulunmuştur. Son olarak, 
sürücü sebatsızlığı, Uyum sağlayıcı/yapıcı öfke ifadesi hariç tüm sürücü öfke ifadesi boyutlarını anlamlı olarak 
yordamaktadır.  
Bu çalışmada, sürücü dürtüselliğinde cinsiyet farklılıkları ve dürtüsellik ile trafikteki öfke ifadeleri arasındaki ilişki 
yeni geliştirilen Dürtüsel Sürücü Davranışları Ölçeği kullanılarak ilk kez incelenmiştir. Gelecekte yapılacak 
çalışmalar sürücü sıkışıklığı, sebatsızlığı, tasarlama eksikliği üzerine odaklanabilir. Bulgular, öneriler ve sonuçlar 
çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: sürücü davranışları, sürücü dürtüselliği, cinsiyet 
 
Kaynakça: Bıçaksız, P., & Özkan, T. (2016). Impulsivity and driver behaviors, offences and accident 
involvement: A systematic review. Transportation Research Part F, 38, 194–223. doi: 
10.1016/j.trf.2015.06.001 Dünya Sağlık Örgütü (2015). Global status report on road safety 2015. 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ 
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TRAFİK ORTAMLARINDA PORTRE KÜLTÜR DEĞERLERİ VE 

YAYA DAVRANIŞLARININ İLİŞKİSİ 
Burcu Arslan, Bahar Öz 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde yaya ölümleri trafiğe bağlı ölümlerin 

neredeyse yarısını oluşturmaktadır (WHO,2013). Yaya ölümlerinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de 
yayaların trafikteki davranışlarıdır. Yapılan bir araştırmaya göre, trafikteki yaya kazalarında hatanın büyük bir 
bölümü yayalara aittir. (Lee & Abdel-Aty, 2005). Bu çalışmada kişilerin portre kültür değerleri ve yaya 
davranışları arasındaki ilişki incelenmektedir.  
Bu çalışmaya, 231’i kadın, 134’ü erkek olmak üzere ve yaş aralığı 18 ile 60 arasında değişen, 385 kişi 
katılmıştır. Katılımcılar sırasıyla Demografik Bilgi Formunu, Yaya Davranışları Anketini (YDA – Yıldırım, 2007) ve 
Portre Kültür Değerleri Anketini (PDA – Schwartz ve ark. 2001) internet üzerinden doldurmuştur. YDA 3 alt 
faktörden oluşmaktadır; sıradan ihlaller, saldırgan ihlaller ve hatalar. YDA’ya “pozitif yaya davranışları” alt 
faktörü de Granie ve ark (2013) tarafından eklenmiş, bu alt faktör bu çalışma kapsamında Türkçe’ye 
çevrilmiştir. PDA 10 alt faktörden oluşmaktadır; güç başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, 
iyilikseverlik, geleneksellik, uyma, güvenlik. 
Yaya davranışları ve portre kültür değerlerinin ilişkisini incelemek için yaş, cinsiyet ve ehliyet sahibi olmak 
değişkenlerinin kontrol edildiği hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Analizlerin sonucu yaya 
davranışlarının portre kültür değerleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Güvenliğe, toplum ve ilişkilerin 
istikrarına daha çok değer veren katılımcıların daha az sıradan ihlal ve hata rapor ettikleri bulunmuştur. Diğer 
bir taraftan, heyecana, farklılığa ve zorluklara daha çok değer veren kişilerin daha fazla saldırgan ihlal rapor 
ettikleri, bağımsız düşünmeye, yaratıcılık ve keşfetmeye daha çok değer veren kişilerin ise daha az saldırgan 
ihlal rapor ettikleri bulunmuştur. Son olarak, insanlara zarar verecek, sosyal beklentileri ve kuralları ihlal 
edecek, dürtülerin ve hareketlerin kısıtlanmasına daha çok önem veren kişilerin daha çok pozitif yaya davranışı 
rapor ettikleri bulunmuştur. Bu çalışma, önemli fakat yeterince çalışılmamış bir yol kullanıcısı grubu olan 
yayların trafik ortamlarındaki davranışlarıyla ilgili faktörlerin anlaşılması ve tanımlanması açısından literatüre 
anlamlı katkılar sağlamaktadır. Sonuçlar bu bağlamda tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: portre kültür değerleri, trafik güvenliği, trafik psikolojisi, yaya davranışları 
 
Kaynakça: Granié, M., Pannetier, M., & Guého, L. (2013). Developing a self-reporting method to measure 
pedestrian behaviors at all ages. Accident Analysis And Prevention, 50830-839. doi:10.1016/j.aap.2012.07.009 
Lee, C., & Abdel-Aty, M. (2005). Comprehensive analysis of vehicle–pedestrian crashes at intersections in 

Florida. Accident Analysis & Prevention, 37(4), 775-786. Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., 
Harris, M., & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a 
different method of measurement. Journal of cross-cultural psychology, 32(5), 519-542. World Health 
Organization. (2013). WHO global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. World 
Health Organization. Yıldırım, Z. (2007). Religiousness, conservatism and their relationship with traffic 
behaviour (Doctoral dissertation, Middle East Technical University). 
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Trafik kazaları, özellikle genç sürücüler için tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2015). Dürtüsellik ve cinsiyet roller sürücü davranışlarını etkileyen 
ve şekillendiren önemli faktörlerdendir. Dürtüselliğin sürücü davranışlarına etkilerine bakıldığında farklı 
türlerdeki dürtüsellik özelliklerinin sürücü davranışlarını farklı açılarda olumsuz olarak etkilediği bulunmuştur. 
Ancak yapılan bu çalışmaların çoğu dürtüselliği genel bir yapıda ele almış, trafik ortamına yönelik davranışlara 
odaklanmamıştır (Bıçaksız ve Özkan, 2016). Cinsiyet rolleri özellikle erkeksi cinsiyet rolü yüksek olan 
sürücülerin trafikte daha fazla olumsuz çıktı yaşadığı bulunmuştur (Özkan ve Lajunen, 2005). Bu çalışmanın 
amacı cinsiyet roller, dürtüsellik ve trafik ortamındaki sürücü öfke ifadesinin ilişkisini araştırmaktır. Araştırma 18 
– 66 yaş arasındaki 474 ehliyet sahibi sürücü ile gerçekleştirilmiştir. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına 
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göre erkeksi cinsiyet özelliği ve sürücü sıkışıklığı gibi dürtüsellik boyutu yüksek olan sürücüler daha fazla 
saldırgan ifade yollarını tercih etmektedir. Dürtüselliği yüksek olan sürücüler ayrıca öfkelerini araçla ifade 
etmeyi de tercih etmektedirler. Literatürde ilk defa sürücü dürtüselliği, cinsiyet rolleri, ve sürücü öfke ifadesi bu 
çalışmada birlikte çalışılmıştır. Bu bulgular eğitim ve karşı önlem geliştirme alanlarındaki karar vericiler için de 

büyük önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürücü davranışları, sürücü dürtüselliği, cinsiyet rolleri, öfke ifadesi 
 
Kaynakça: Bıçaksız, P., & Özkan, T. (2016). Impulsivity and driver behaviors, offences and accident 
involvement: A systematic review. Transportation Research Part F, 38, 194–223. doi: 
10.1016/j.trf.2015.06.001 Dünya Sağlık Örgütü (2015). Global status report on road safety 2015. 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). 
Why are there sex differences in risky driving? The relationship between sex and gender‐role on aggressive 

driving, traffic offences, and accident involvement among young Turkish drivers. Aggressive Behavior, 31(6), 
547–558. doi: 10.1002/ab.20062 
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Toplumdaki sosyal kabullerle, nesilden nesile aktarılarak varlığını devam ettiren mitler ve bu mitlerin 
günümüzdeki temsili, cinsiyet ve kadına yönelik algıyı şekillendiren mekanizmayı anlayıp yorumlamamıza katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışma kapsamında İbrani inancındaki yaratılış mitine göre Tanrı 
tarafından Adem’le aynı zamanda yaratılan mitolojik karakter Lilith (Vogelsang, 1985), Sosyal Temsil Kuramı 
çerçevesinde incelenmiştir. Paylaşılan ortak inançlar olarak tarif edilebilecek sosyal temsiller, olay ve 
kavramlarla ilgili tanım ve açıklamalar sağlayarak birey ve topluluğa kendi referansları doğrultusunda 
davranışlarını anlamlandırma ve gerçeği anlama olanağı sunar (Wagner ve Hayes, 2005). 
Sosyal temsiller toplumların deneyimlerinden beslenen ortak inanç ve görüşleri yansıttığı için (Öner, 2002), 
temsil çalışmalarında günlük konuşmaların, gazete ve televizyon programlarının analizi yöntemsel olarak sıklıkla 
kullanılır. Lilith’in sosyal temsilinin analizi içinse, Ekşi Sözlük’te “lilith” ve “lilit” başlıkları ile girilen toplam 184 
yorum incelenmiştir. Sosyal Psikoloji alanında uzman iki araştırmacı tüm yorumları okuduktan sonra içerik 
analizi yöntemi ile ana temaları belirlemiş ve kodlama düzenini oluşturmuştur. Daha sonra, ifadeler tema 
başlıkları altına yerleştirerek frekans analizi yapılmıştır.  
Yapılan içerik analizi sonucunda, Feminizm, Cinsellik, Şeytani Özellikler, Mitoloji, Lilith’ten Korunma ve (Lilith’in) 
Kişisel Özellikler olmak üzere toplam 6 tema belirlenmiştir. Frekans analizleri, Lilith’le ilgili mitolojik anlatılara 
atıfta bulunan mitoloji temasının ve Lilith’in kötü ruh, şeytan, bebek azraili olmak gibi tanımlarının vurgulandığı 
şeytani özellikler temasının daha fazla ifade ile temsil edildiğini göstermiştir. Sonuçlar, her ne kadar Lilith’in 
olumlu (örn., Tanrının hayran kaldığı, eşitliği savunan) ve feminizmle ilişkilenen özelliklerinin (örn., ilk feminist) 
sosyal temsiline işaret etse de, olumsuz özelliklerinin (örn., erkeklere musallat, şeytana ortak) üzerinde sıkça 
durulduğu görülmüştür.  
Adem’in kendisinden üstün olduğu görüşünü kabul etmeyerek, eşitliği savunduğu için cenneti terk etmek 
zorunda kalan Lilith’in sosyal temsiline ilişkin elde edilen sonuçlar, günümüzde cinsiyet rollerini ve ataerkil 
sistemi sorgulayan ve sorgulatan kadınlara yönelik algıyı ve bu algıyı şekillendiren mekanizmayı farklı bir bakış 
açısıyla yorumlamamızı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Lilith, sosyal temsil, cinsiyetçilik, içerik analizi 
 
Kaynakça: Öner, Bengi, (2002) Sosyal Temsiller, Kriz Dergisi 10(1), 29-35 Vogelsang, E. W. (1985). The 
confrontation between Lilith and Adam: The fifth round. Journal of Analytical Psychology, 30(2), 149-163. 
Wagner, W. ve Hayes, N. (2005). Everyday discourse and common sense: The theory of social representations. 
Palgrave-Macmillan: New York. 
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DİNDARLIK DÜZEYİNİN OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK İLE 

OLAN İLİŞKİSİ: ZİHİNSEL KİRLENME, KİRLENMEYE İLİŞKİN 
DÜŞÜNCE-EYLEM KAYNAŞMASI, SUÇLULUK VE KENDİNİ 

AFFETME EĞİLİMİNİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ 
İlgün Bilekli, Müjgan İnözü 
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

OKB literatüründe son dönemde incelenmeye başlayan bir kavram olan zihinsel kirlenme herhangi bir nesne ya 

da kişiyle doğrudan fiziksel bir temas olmaksızın bireyin hissettiği içsel bir kirlilik olarak tanımlanmaktadır 
(Rachman, 1994). Fiziksel bir temasın ardından gerçekleşen kirlilik duygularından farklı olarak, zihinsel bulaşma 
duygularının ahlaki bir boyutu olması ve bireylerin kendilerini kötü bir insan ve ahlaksız olma gibi 
olumsuzluklarla eşleştirmeleri ile ilişkili olarak daha da şiddetlenebileceği ileri sürülmektedir. OKB semptomları 
ve dindarlık düzeyinin ilişkisinin incelendiği çalışmalarda çelişkili bulgular bulunmasına rağmen (örn. Tek ve 
Uluğ, 2001; Sica, Novara ve Sanavio, 2002), zihinsel kirlenmenin ahlaki bir bileşeninin olabileceğine ilişkin 
literatür bulgularından yola çıkılarak, bireylerin dindarlık seviyesinin hissedilen zihinsel kirlenme duyguları ile 
ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, araştırmada bireylerin sahip oldukları dindarlık düzeyinin 
bulaşma/kirlenmeye yönelik düşünce-eylem kaynaşmasına ilişkin inanışları, zihinsel kirlenme şiddetini, 
kendilerini affetmeme eğilimlerini ve bir olayın ardından hissettikleri suçluluk duygularını artırmak yolu ile dört 
farklı değişken aracılığı ile OKB semptom şiddetini özellikle bulaşma/kirlenmeyle ilişkili OKB semptomlarını 
artıracağı öngörülmüştür. 
Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 402 öğrenci çalışmaya katılmış ve gönüllü onam formunu 
imzalamalarının ardından Obsesif Kompulsif Envanteri Kısa Form, Suçluluk Ölçeği, Aşırı Dindarlık Ölçeği, 
Heartland Affetme Ölçeği/Kendini Affetme Alt Ölçeği, Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri Zihinsel Kirlenme 
ve Düşünce Eylem Kaynaşması Kirlenme Ölçeği’nden oluşan bir ölçek setini doldurmaları istenmiştir.  
Hayes (2012) tarafından önerilen PROCESS kullanılarak yapılan analizler zihinsel kirlenme ve kirlenmeye ilişkin 
düşünce-eylem kaynaşmasına ilişkin inançların dindarlık düzeyi ve OKB semptomları arasında aracı rol 
oynadığına işaret etmiştir. Ancak, bu ilişkide suçluluğun ve kendini affetme eğilimin aracı rol üstlenmediği 
bulunmuştur. Analiz sonuçları Rachman’ın (1994) zihinsel kirlenmeye ilişkin teorisiyle tutarlı olarak zihinsel 
kirlenmenin ahlaki boyutu olabileceğini, sert ve katı bir inanç sisteminin zihinsel kirlenme ve kirlenmeye ilişkin 
düşünce-eylem kaynaşması aracılığı ile OKB belirtilerini ve özellikle yıkanma/temizlenme belirtilerini 
artırabileceğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: dindarlık, kendini affetme, OKB, suçluluk, zihinsel kirlenme. 
 
Kaynakça: Calamari, J. E., Wiegartz, P. S., Riemann, B. C., Cohen, R. J., Greer, A., Jacobi, D. M., Jahn, S. C. 
ve Carmin, C. (2004). Obsessive-compulsive disorder subtypes: Am attempted replication and extension of a 

symptom-based taxonomy. Behaviour Research and Therapy, 42, 647-470. Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A 
versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling. 
Rachman, S. (1994). Pollution of the mind. Behaviour Research and Therapy, 32, 311-314. Sica, C., Novara, C. 
ve Sanavio, E. (2002). Religiousness and obsessive–compulsive cognitions and symptoms in an Italian 
population. Behaviour Research and Therapy, 40, 813-823. Tek, C. ve Ulug, B. (2001). Religiosity and religious 
obsessions in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research, 104, 99–108. 
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Giriş 

Pinto ve ark. (2006) daha önce perinatal kayıpları olan annelerin bu kayıp üzerine doğan çocuk ile ilişkilerinde 
sorunlar yaşadıklarını ve çocuklarına karşı daha kontrolcü bir tutum sergilediklerini belirtmiştir.  
Bowlby ancak bireylerin bağlanma ihtiyaçları karşılandıkdıktan sonra diğer davranışsal sistemeleri, örneğin 
‘bakım verme’ gereklerini, yerine getirebildiklerinden bahsetmektedir. Kişinin kendi güvenlik ihtiyacı tehdit 
altındayken kişinin bakım verme becerileri olumsuz etkilenmektedir. Hesse ve Main (1999) çalışmalarında bakım 
veren kişinin, çocuğunun yanında, kendi bağlanma ihtiyaçlarının giderilmemiş olmasından dolayı korkmuş 
davranabileceğinden ve güven vermek yerine çelişkili ve öngörülemeyen bir şekilde davranabileceğinden 
bahsetmişlerdir. 
Bu çalışmada ölü doğum yapan annelerin bu tecrübeleriyle ilgili bağlanma zihinsel durumları (Ud with loss) ve 
ölü doğum tecrübesi üzerine doğan çocuklarına verdikleri bakım ve çocukları ile ilişkileri pragmatik vaka 
çalışması üzerinde tartışılmaktadır. 
Yöntem 
Ölü doğum tecrübesi üzerine sağlıklı bir bebek sahibi olan 4 anne bu araştırmaya katılmıştır. Pragmatik vaka 
çalışması (Carlson & Harwood, 2003 & Collins & Ford 2010) yaklaşımı kullanılarak annelerin bağlanma zihinsel 
durumları ve özellikle perinatal kayıpları ile ilgili çözümlenmemiş kayıp zihinsel durumları irdelenmiştir. Tablo 
1’de katılımcıların demografik bilgileri sunulmuştur. 
Araçlar  
Yetişkin Bağlanma Görüşmesi ( Adult Attachment Interview (AAI), George, Kaplan & Main, 1984)  
Yarı yapılandırılmış Görüşme: Annelerin çocukları ile ilgili algıları ve kendi bakım verme tecrübeleri hakkındaki 
düşünceleri 
Sonuç 
Yetişkinn Bağlanma Görüşmesi sınıflandırması ve yarı yapılandırılmış görüşmelerin bulguları nitel pragmatik 
vaka çalışması yöntemi ile sunulmuş ve vakalar Bağlanma Teorisi üzerinden tartışılmıştır. Önceki kayıpları ile 
çözümlenmemiş bağlanma zihnine sahip olan anneler özellikle duygusal olarak erişebilirliklerinde sıkıntı 
yaşadıklarını belirtmiş ve öğrenilmiş çaresizlik hislerini ifade etmişlerdir. Bu bulgular kaçınmalı bağlanma zihnin 
(dismissive attachment state of mind) çözülmemiş organize olmayan bağlanma zihniyle bakım verme 
tecrübelerine olan negatif ilişkisini göstermektedir. Bu bulgular teorinin bakım verme ve bakım alma arasındaki 
ilişkiye dair hipotezleri için önemli olduğu gibi klinik destek için de önemlidir (Solomon ve George, 2011). 
 
Anahtar Kelimeler: ölü doğum, perinatal travma, bağlanma zihinsel durum, pragmatik vaka çalışması 

Kaynakça: Pinto, C., Turton, P., Hughes, P., White, S., & Gillberg, C. (2006). ADHD and infant disorganized 
attachment a prospective study of children next-born after stillbirth. Journal of attention disorders, 10(1), 83-
91. Hesse, E., & Main, M. (1999). Second‐generation effects of unresolved trauma in nonmaltreating parents: 

Dissociated, frightened, and threatening parental behavior. Psychoanalytic Inquiry, 19(4), 481-540. Solomon, 
J., & George, C. C. (2011). Disorganized attachment and caregiving. The Guilford Press. Carlson, V. J., & 
Harwood, R. L. (2003). Attachment, culture, and the caregiving system: The cultural patterning of everyday 
experiences among Anglo and Puerto Rican mother–infant pairs. Infant Mental Health Journal, 24(1), 53-73 
Collins, N. L., & Ford, M. (2010). Responding to the needs of others: The interplay of the attachment and 
caregiving systems in adult intimate relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 27, 235-244. 
DOI: 10.1177/0265407509360907 George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1984). Adult Attachment Interview. 
Unpublished protocol. Department of Psychology, University of California, Berkeley. 
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Aile stres modeli, ekonomik güçlüğün ekonomik baskı yaratması sonucu eşlerin yaşadığı duygusal sıkıntıların 

evlilik ilişkisinde problemlere ve ana-babalık davranışlarında bozulmaya sebep olarak çocuklarda psikolojik 
uyum sorunlarının ortaya çıktığını ileri sürmektedir (Conger, Conger ve Martin, 2010). Aile Stres Modeli (Conger 
ve arkadaşları, 1990; Conger ve arkadaşları, 1992; 1993) kapsamında yürütülen bu çalışmanın amacı, algılan 
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ekonomik güçlük (ekonomik baskı, olumsuz ekonomik olaylar, parasal endişeler) ile ergenlerin içselleştirme ve 
dışsallaştırma problem davranışları arasındaki ilişkide algılanan duygusal sıkıntı ve ebeveyn ergen ilişkisinin 
(ebeveyn davranışı, ebeveyn-ergen ilişki niteliği) aracı rolünü anne bildirimine dayalı bir yıllık izleme çalışması 
kapsamında incelemektir. 

Araştırmaya Ankara’da yaşayan yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocukları olan toplam 171 evli kadın 
katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Algılanan Ekonomik Güçlük Ölçeği, Algılanan Duygusal 
Sıkıntı Ölçeği, Ebeveyn Davranış Ölçeği, Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği, 4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin 
Davranış Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada annelerden birer yıl arayla iki kez ölçüm alınmıştır ve 
annelerin algıladığı ekonomik güçlük 1. zamanda, algılanan duygusal sıkıntı, ebeveyn-ergen ilişkileri, problem 
davranışlar 2. zamanda elde edilen veriler kullanılarak değerlendirilmiştir.  
Elde edilen sonuçlar algılanan ekonomik baskı ve parasal endişelerin algılanan duygusal sıkıntıyı yordadığını 
göstermiştir. Algılanan duygusal sıkıntının ise ebeveyn-ergen ilişkisini yordadığını gözlemlenirken ebeveyn ergen 
ilişkisi ergenlerin problem davranışlarını yordamıştır. Algılanan ekonomik baskı ile ebeveynin sergilediği 
sınırlayıcı kontrol davranışı arasında algılanan duygusal sıkıntının tam aracı rolünün olduğu görülmüştür. 
Algılanan ekonomik baskı ve parasal endişeler ile ergenlerin problem davranışları arasında algılanan duygusal 
sıkıntı ve ebeveyn ergen ilişkisinin diğer alt değişkenleri dolaylı ilişkilidir.  
Algılanan ekonomik güçlüğün, ergenin davranış problemlerini algılanan duygusal sıkıntı ve ebeveyn ergen ilişkisi 
yoluyla dolaylı olarak etkilediği görülmüştür. Ekonomik güçlük ebeveynler için psikolojik açıdan stresli olmakta, 
ebeveynlik davranışlarını ve çocukları ile olan ilişkilerini zedelemektedir. Bu durum da çocuklarda içselleştirme 
ve dışsallaştırma problem davranışlarına yol açmaktadır. Genel olarak çalışmanın bulguları Aile Stres Modelini 
desteklemekte ve Türk kültürüne uygulanabilir olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: algılanan duygusal sıkıntı, algılanan ekonomik güçlük, ebeveyn ergen ilişkisi, ergenin 
problem davranışları 
 
Kaynakça: Conger, R. D., Conger K. J. ve Martin M. J. (2010). Socioecenomic status, family processes and 
individual development. Journal of Marriage and Family, 72, 685-704. Conger, R. D., Conger, K. J., Elder Jr., G. 
H., Lorenz, F. O., Simons, R. L. ve Whitbect, L. B. (1992). A family process model of economic hardship and 
adjustment of early boys. Child Development, 63, 526-541. Conger, R. D., Conger, K.J., Elder, G. H., Jr., 
Lorenz, F.O., Simons, R.L. ve Whitbeck, L. B. (1993). Family economic stress and adjustment of early 
adolescent girls. Developmental Psychology, 29, 206-219. Conger, R. D., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Conger, K. 
J., Simons, R. L., Whitbeck, L. B., Huck, S. ve Melby, J. N. (1990). Linking economic hardship to marital quality 
and instability. Journal of Marriage and the Family, 52, 643-656. 
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AMAÇ: Sigara, önlenebilir sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Sigara bağımlılığının üstbilişsel modeline 

göre (Spada, Nikcevic, Moneta ve Wells, 2007; Spada ve Nikcevic, 2008), sigara içme hakkındaki olumlu 
üstbilişler sigara içmeye motivasyon sağlamaktadır. Buna ek olarak, sigara içmenin kontrol edilmez oluşu ve 
bilişsel engellemelere yol açtığı hakkındaki olumsuz üstbilişlerin ise, bağımlılık döngüsünü başlattığı, sürdürdüğü 
ve nüks ettirdiği ileri sürülmektedir (Nikcevic, Caselli, Wells & Spada, 2014). Mevcut çalışmanın amacı, 
Sigarayla ilgili Üstbilişler Ölçeği (SÜBÖ) (Nikcevic ve ark., 2014)’nin yetişkin sigara içen örneklem üzerindeki 
geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. YÖNTEM: İnternet üzerinden yürütülen araştırmaya, 329 sigara içen 
yetişkin (171 kadın, 158 erkek) katılmıştır. Katılımcıların sigara bağımlılık düzeylerini belirlemek ve ölçeğin 
yakınsak ve yordayıcı geçerliğini incelemek üzere Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) kullanılmıştır. Ek 
olarak, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ve Üstbilişler Ölçeği-30 (ÜBÖ-30) ile SÜBÖ’nün geçerliği 
incelenmiştir. BULGULAR: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri sonucunda ölçeğin kültürümüzde 3 faktöre 
(F1:duygusal düzenleme hakkında olumlu üstbilişler, F2:bilişsel düzenleme hakkında olumlu üstbilişler, F3: 
kontrol edilmezlik ve bilişsel engellenme hakkında olumsuz üstbilişler) dağıldığı görülmüştür. İç tutarlılık ve 
test-tekrar test analizlerinden elde edilen bulgular, ölçeğin güvenilirliğinin iyi olduğunu göstermektedir. 
Regresyon analizleri sonucunda; SÜBÖ’nün sigara bağımlılık düzeyini ve kaygı-depresyon belirtilerini yordaması, 
ölçeğin yordayıcı geçerliğine işaret etmektedir. Diğer yandan sigara bağımlılığının üstbilişsel modelini test etmek 
için kullanılan ÜBÖ-30’un SÜBÖ ile beklendik yönde ve anlamlı düzeydeki korelasyonu, ölçeğin yakınsak 
geçerliğini destekler niteliktedir. TARTIŞMA: Yapılan analizler, Sigarayla ilgili Üstbilişler Ölçeği (SÜBÖ)’nin 
ülkemizdeki araştırmalarda kullanılmak üzere geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu göstermiştir. 
Mevcut çalışmanın, klinik psikoloji alanında güncel bir yaklaşım olan bağımlılığın üstbilişsel modeline ülkemizde 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

63 
 

araştırmalarda da yer verilmesi ve alandaki gelişmelerin dünya ile eş zamanlı takip edilmesi yönünde alanyazına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sigara, Üstbiliş, Depresyon, Kaygı 

 
Kaynakça: Nikcevic, A., Caselli, G., Wells, A. V., & Spada, M. M. (2014). The metacognitions about smoking 
questionnaire: development and psychometric properties.Addictive Behaviors. Doi: 
10.1016/j.addbeh.2014.11.004. Nikčević, A. V. & Spada, M. M. (2008). Metacognitions across the continuum of 
smoking dependence. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36(3), 333-339. Spada, M. M., Nikčević, A. V., 
Moneta, G. B. & Wells, A. (2007). Metacognition as a mediator of the relationship between emotion and 
smoking dependence. Addictive Behaviors, 32(10), 2120-2129. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kişilik ve sürücü davranışları arasındaki ilişki literatürdeki çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır (örn. 

Oltedal ve Rundmo, 2006). Bunun yanında cinsiyet de sürücü davranışlar ile ilgili değişkenlerden biridir 
Constantinou ve ark., 2011). Bugüne kadar yapılmış çalışmalar trafik ortamlarında kişilik özeliklerini incelese de 
kişiler arası ilişki kurma tarzlarının trafikte insan faktörleri ile ilişkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, kişilerarası ilişki kurma tarzları (pozitif ve negatif) ve sürücü davranışları (hatalar, ihlaller 
pozitif davranışları) arasındaki ilişkiyi cinsiyetin düzenleyici(moderatör) rolünü göz önünde bulundurarak 
incelemektir.  
YÖNTEM: Katılımcılar, aktif şekilde araba kullanan; yaşları 18 ile 51 arasında değişen 72 erkek ve 54 kadından 
oluşmaktadır. Katılımcılardan internet yoluyla demografik bilgi formu, Kişilerarası Problemler Envanteri 
(Akyunus ve Gençöz, 2016), Toplum Yanlısı ve Agresif Sürücülük Envanteri (Harris ve ark., 2014), ve Sürücü 
Davranışları Ölçeği’ni (Reason ve ark., 1990) doldurmaları istenmiştir.  
BULGULAR: Cinsiyetin kişilerarası ilişki kurma tarzları ve sürüş tarzları arasındaki düzenleyici (moderatör) 
rolünü incelemek için Preacher ve Hayes’in (2009) makro metodu kullanılarak moderasyon analizleri yapılmıştır. 
Sonuçlara göre, cinsiyet kişilerarası ilişki kurma tarzlarındaki negatif özellikler ve ihlaller arasındaki ilişkide 
(F(3,122) = 9.67, p<.05) ve hatalar ile arasındaki ilişkide (F(3,122) = 4.99, p<.05) düzenleyici rol oynamıştır. 
Ayrıca, ihlal ve hatalardaki kişilerarası ilişki kurma tarzları ile ilgili değişim kadınlar ve erkekler arasında anlamlı 
derecede farklılaşmaktadır. Daha kuvvetli negatif kişiler arası ilişki kurma tarzına sahip erkeklerin ihlal yapma 
sıklıkları (ß =.43,p<.05, 95%CI [.24,62]) ve hata yapma sıklıkları (ß =.28,p<.05, 95%CI [.11,44]) kadınlara 
göre daha fazla bulunmuştur.  
YORUM: Yapılan analizler sonucunda, kişilerarası ilişki kurma tarzlarındaki negatif özelliklerin cinsiyetin 
düzenleyici etkisiyle ve trafikteki olumsuz sürücü davranışlarıyla (ihlaller ve hatalar) ilişkili olduğu, bu ilişkinin 
de erkek sürücüler için daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Bulgular literatürle bağlantılı olarak tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kişiler arası ilişkiler, cinsiyet, sürücü davranışları 
 
Kaynakça: Akyunus, M. & Gençöz, T. (2016). Kişilerarası Problemler Envanteri-Döngüsel Ölçekler Kısa Formu 
Psikometrik Özellikleri: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler 
Dergisi. Constantinou, E., Panayiotou, G., Konstantinou, N., Loutsiou-Ladd, A., & Kapardis, A. (2011). Risky and 
aggressive driving in young adults: Personality matters. Accident Analysis & Prevention, 43(4), 1323-1331. 
Harris P. B., Houston, J. A., Vazquez, J. A., Smither, J. A., Harms, A., Dahlke, J. A., & Sachau, D. A. (2014). 
The Prosocial and Aggressive Driving Inventory (PADI): A self-report measure of safe and unsafe driving 
behaviors. Accident Analysis and Prevention, 72, 1-8. Oltedal, S., & Rundmo, T. (2006). The effects of 
personality and gender on risky driving behaviour and accident involvement. Safety Science, 44(7), 621-628. 
Reason, J., Manstead, A., Stradling, S., Baxter, J., & Campbell, K. (1990). Errors and violations on the roads: a 
real distinction?. Ergonomics, 33(10-11), 1315-1332. 
 
 
 
 
 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

64 
 

[Özet:0253] 

BENLİK KONTROLÜNDE DAYANMA GÜCÜ MODELİNİN 

SINANMASI 
Gonca Çi ffi li z Kınay 

Adıyaman Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Adıyaman 
 

 

Benlik kontrolünün sınırlı bir kaynağı olduğunu öne süren Benlik Kontrolünde Dayanma Gücü Modeli’ne 

(Baumeister ve ark., 1998) ilişkin çalışmalar (Örn. Baumeister ve ark., 2006; Hagger ve ark., 2010) benlik 
kaynaklarının tükenmesi temel etkisine işaret etse de, son yıllarda bu etkinin çeşitli düzenleyici değişkenlerden 
kaynaklanabileceğine yönelik bulgular ve tartışmalar öne çıkmaktadır (Örn. Clarkson, Hirt, Jia ve Alexander, 
2010; Inzlicht, Schmeichel ve Macrae, 2014; Job, Dweck ve Walton, 2010). Çalışmanın amacı, bu 
tartışmalardan hareketle benlik kaynaklarının tükenmesine ilişkin hipotezin sınanmasıdır.  
 
Çalışma, görevi tamamlamayanlar ve uç değerler çıkarıldıktan sonra kontrol koşulunda 17, deney koşulunda 19 
kişi ile yürütülmüştür. Çalışmada Benlik Kontrolü Kapasitesi Ölçeği (Tangney, Baumeister ve Boone, 2004; 
Türkçesi: Coşkan, 2010) ve Özbayrak’ın (2006) duygu listelerinden çalışmanın konusuna uygun olanlar ile veri 
toplanmıştır. Çalışmada ikili görev paradigması kullanılmış ve katılımcıların benlik kontrolü içeren bir görevi 
(bağımsız görev: bazı harfleri yazmadan bir metin yazma) yaptıktan sonraki benlik kontrolü görevinde (bağımlı 
görev: bir el yayını sıkarak tutma) gösterdiği performans ölçülmüştür.  
 
Deney ve kontrol grupları arasında benlik kontrolü kapasitesi [t(34)=-.22, p>.05] ve cinsiyet [t(23)=-0.45, 
p>.05] açısından bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Değişimleme kontrolünde, bağımsız görevin ardından 
deney grubunun kontrol grubundan daha stresli [t (34)= 6.47, p<.05], sıkılmış [t (34)= 5.01, p<.05] ve 
tükenmiş [t (34)= 10.56, p<.05] hissettikleri gözlenmiştir. Bağımlı görev performansları açısından ise kontrol 
koşulundaki katılımcıların deney koşulundakilerden daha düşük performans gösterdiği [t (34)=-2.25, p<.05] 
görülmüştür. 
 
Elde edilen bulgu, modelin beklentilerine uygun olmamakla birlikte alanyazındaki son tartışmaları destekler 
niteliktedir. Seeley ve Gardner’ın (2003) ilişkisel örneklemde elde ettikleri benzer sonuç ve Türkiye’nin 
ilişkiselliğe yakınlığı (İmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün, 2004; Kağıtçıbaşı, 1996) açısından bu bulgu 
anlaşılabilir görünmektedir. Locke ve Latham (1990, 2006) tarafından geliştirilen Hedef Belirleme Kuramı’na 
dayanarak, kontrol grubundaki katılımcıların yapmış oldukları bağımsız görevi çaba göstermeye değer 
bulmamaları; deney grubundaki katılımcıların görevi daha anlamlı ve daha zor bulmaları bir başka açıklama 
olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik Kontrolü, Benlik Kaynaklarının Tükenmesi, Benlik Kontrolünde Dayanma Gücü 
Modeli 
 
Kaynakça: Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., ve Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active 
self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1252–1265. Baumeister, R. F., 
Gailliot, M. T., DeWall, C. N., ve Oaten, M. (2006). Self-regulation and personality: How interventions increase 
regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of Personality, 74, 
1773–1801. Clarkson, J. J., Hirt, E. R., Jia, L., ve Alexander, M. B. (2010). When perception is more than 
reality: the effects of perceived versus actual resource depletion on self-regulatory behavior. Journal of 

personality and social psychology, 98(1), 29. Coşkan, C. (2010). The effects of self-control and social influence 
on academic dishonesty: An experimental and correlational investigation. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi. Hagger, M. S., Wood, C., Stiff, C., ve Chattzisarantis, N. L. D. (2010). Ego depletion 
and the strenght model of self-control: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 495-525. Inzlicht, M., 
Schmeichel, B. J., ve Macrae, C. N. (2014). Why self-control seems (but may not be) limited. Trends in 
cognitive sciences, 18(3), 127-133. İmamoğlu, E. O. ve Karakitapoğlu-Aygün, Z. 2004. Self-construals and 
values in different cultural and socioeconomic contexts. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 
130 (4): 277-306. Job, V., Dweck, C. S., ve Walton, G. M. (2010). Ego depletion—Is it all in your head? Implicit 
theories about willpower affect self-regulation. Psychological science. Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel 
benlik: Yeni bir sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11, 36-44. Locke, E. A., ve Latham, G. P. (2006). New directions 
in goal-setting theory.Current directions in psychological science, 15(5), 265-268. Locke, E. A., ve Latham, G. 
P. (1990). A theory of goal setting ve task performance. Prentice-Hall, Inc. Özbayrak, C. (2006). Türkiye 
örnekleminde duygular ve bilişsel-duygu değerlendirme süreci. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 
Üniversitesi. Seeley, E. A., ve Gardner, W. L. (2003). The “selfless” and self-regulation: The role of chronic 
other-orientation in averting self-regulatory depletion. Self and Identity, 2(2), 103-117. Tangney, J. P., 
Baumeister, R. F., ve Boone, A. L. (2004). High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better 

grades, and interpersonal success. Journal of personality, 72(2), 271-324. 
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SİYASAL GÖRÜŞ VE AHLAK İLİŞKİSİNDE DÜŞÜNME İHTİYACI 
VE TANINMA İHTİYACININ ARACI ROLLERİ 
Burcu Tekeş, Emine Olcay İmamoğlu, Fatih Özdemir, Demet İslambay, Bengi Öner Özkan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 
 

 

Bu çalışmada, motivasyonel değişkenlerin kişilerin siyasal görüşleri ve ahlaki eğilimleri arasındaki ilişki 
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ahlakın temelleri teorisi (Haidt & Graham, 2007), farklı 
siyasal görüşlere sahip olan kişilerin ahlakla ilgili temel noktalarda gösterdikleri farklılıkların, ahlakın farklı 
boyutlarına atıf yapmalarından kaynaklandığını vurgulamaktadır (Graham, Haidt, Nosek, 2009). Bu bağlamda, 
motivasyonel değişkenler olan düşünme ihtiyacı ve tanınma ihtiyacının ilgili literatürde siyasal görüş ile olan 
ilişkileri göz önünde bulundurularak, kişilerin siyasi görüşleri ile ahlakın temelleri teorisi çerçevesinde belirlenmiş 
olan beş ahlaki boyut (zarar/bakım verme, adalet/karşılıklılık, içgrup/sadakat, otorite/saygı ve saflık/kutsallık) 
arasında aracılık etmeleri beklenmektedir. Veriler web tabanlı çevrimiçi bir yazılım olan www.surveey.com 
aracılığı ile yaş ortalaması 24.70 (SS = 6.89) olan 219 kadın (% 71.6) ve 87 erkek (% 28.4) olmak üzere 
toplam 306 kişilik bir gruptan toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler hipotezleri desteklemektedir. Yapılan 
paralel medyatör analizi sonucunda, siyasi görüş ile ahlakın sosyal bağlamla ilgili boyutları (içgrup/sadakat, 

otorite/saygı ve saflık/kutsallık) arasındaki ilişki üzerinde tanınma ihtiyacının aracı rol oynadığı görülmüştür. Öte 
yandan, düşünme ihtiyacı ise ahlakın zarar/bakım verme ve otorite/saygı boyutları ile ilişkili bulunmuştur. 
Bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlakın Temelleri Teorisi, Siyasal Görüş, Düşünme İhtiyacı, Tanınma İhtiyacı 
 
Kaynakça: Graham, J., Haidt, J., & Nosek, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of 
moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96(5), 1029. Haidt, J., & Graham, J. (2007). 
When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize. Social 
Justice Research, 20(1), 98-116. 
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AYNI AİLENİN KADINLARININ ÇOCUKLUK ANILARI: KIZ 
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Sosyalleşme süreci vasıtasıyla çocuklar ebeveynlerinin otobiyografik hatırlama stillerini edinmekte ve bir anlatı 

benliği geliştirmektedirler (örn., Fivush, Habermas, Waters, & Zaman, 2011; Haden, Ornstein, Eckerman, & 
Wang, 2001; Zaman & Fivush, 2011). Ancak alanyazında, otobiyografik hatırlama stillerini içeren ve bu 
bağlamda üç nesli inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.  
Bu çalışmanın amacı kız çocukları, anneler ve anneannelerin erken çocukluk anılarının aile içi benzerliklerini ve 
nesiller arası farklarını kıyaslamaktır. Kız çocuklarının, annelerine ve anneannelerine kıyasla, anılarının daha 
erken yaşlara ait, daha detaylı, daha belirgin olması ve daha az başkaları ile ilgili sözcük içermesi 
beklenmektedir. Bunun yanında, aynı aileye ait üyelerin de bu anı karakterlerinde benzer özellikler göstermesi 
beklenmektedir. 
Bu çalışmada üniversitede eğitim gören 85 kız öğrenci, 84 anne ve 81 anneanneden veri toplanmıştır. 
Katılımcılardan hatırladıkları en erken çocukluk anılarını yazmaları istendikten sonra, bu anılar, yaş, detay 
düzeyi, kullanılan sözcük sayısı, belirlilik, anının yaşı, benlikle ilgili sözcüklerin sayısı ve başkaları ile ilgili 
sözcüklerin sayısı bakımından kodlandı. Çalışmanın sonucunda hem aile içi benzerlikle hem de nesiller arası 
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farklar gözlendi. Aileler detay düzeyi, kullanılan sözcük sayısı, belirlilik ve anının yaşı değişkenlerinde 
istatistiksel düzeyde anlamlı bir benzerlik gösterdiler. Bunun yanında detay düzeyi, sözcük sayısı ve anının yaşı 
değişkenlerinde nesiller arası farklar bulundu. En yaşlı nesle kıyasla en genç neslin anılarının istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde daha detaylı, daha erken yaşlara ait olduğu ve daha çok sözcük içerdiği bulundu. 

Bu çalışma aynı aileden 3 nesli bir arada inceleyen ilk anı çalışması olması nedeniyle alanyazına önemli bir katkı 
yapmıştır. Çalışma sonucunda nesiller arasında erken çocukluk anılarının özelliklerinde farklılık bulunmasının 
yanında aile içi benzerliklerin de gözlemlenmiş olması ise sosyal çevrenin üç nesil üzerinden nasıl geliştiğini ve 
ayrıca nesil farkından nasıl etkilendiğini de göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk anıları, aile içi benzerlikler, nesiller arası farklılıklar 
 
Kaynakça: Fivush, R., Habermas, T., Waters, T. E., & Zaman, W. (2011). The making of autobiographical 
memory: Intersections of culture, narratives and identity. International Journal of Psychology, 46, 321–345. 
doi: 10.1080/00207594.2011.596541. Haden, C.A., Ornstein, P.A., Eckerman, C.O., & Didow, S.M. (2001). 
Mother-child conversational interactions as events unfold: Linkages to subsequent remembering. Child 
Development, 72, 1016–1031. doi: 10.1111/1467-8624.00332. Zaman, W. & Fivush, R. (2011). When my 
mom was a little girl…: Gender differences in adolescents' intergenerational and personal stories. Journal of 
Research on Adolescence, 21, 703–716. doi: 10.1111/j.1532-7795.2010.00709.x. 
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Kadın ve erkekliğin toplumsal olarak belirlenen özellikleri zaman içinde toplumsal yapının değişimine paralel 

farklılaşma gösterir. Toplumsal cinsiyet olarak nitelendirdiğimiz bu kadın ve erkek olmaya atfedilen özellikler 
sosyal bilimlerin hemen her alanında yakında izlenen bir olgudur (Lindsey, 2010; Haig, 2004). Burada sonuçları 
sunulacak olan çalışmanın amacı Türkiye’de kadınlık ve erkekliğe atfedilen kimi özelliklerin ülkedeki aile, çalışma 
ve siyaset dünyamızdaki yansımalarını değerlendirmektir. Bu yansımalar çoğunlukla ülkenin “kadın sorunu” 
olarak adlandırılıyor olsa da bu sorunların hiçbir zaman sadece kadınlarla sınırlı kalmayıp, ülkedeki tüm birey ve 
kurumların yaşantı ve işleyişini etkilediğinin altını çizmek gerekir. Hayatımızın böylesine merkezinde olan bu 
kavramın 2016 Türkiye’sinde nasıl bir şekle büründüğüne bir bakış sunmak araştırmanın amacıdır. Burada 
sunulan sonuçlar, 2016’nın Şubat ayında 26 il merkezinde rastlantısal olarak seçilmiş 1200 (600 kadın, 600 
erkek) katılımcı ile yüz yüze yapılan bir anket çalışması sonucunda elde edilmiştir (güven düzeyi %95, hata 
payı:3,0). Anket çerçevesinde katılımcılara, erkeklerin ev işlerine ve çocuk bakımına katkıları, aile içi şiddetin 
boşanma ile olan ilişkisi, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği, kürtaj, ve çocuk gelinler konularında tutumlarını 
belirlemek amacı ile bir seri soru sorulmuştur. Burada teklif edilen sunumda, alınan cevapların hayat 
memnuniyeti, ilişkisel hayat memnuniyeti ve toplumsal cinsiyet rolleri (Altınova ve Duyan, 2013) ile ne şekilde 
ilişkilendiği sorgulanarak bu sonuç değişkenlerinin toplumsal cinsiyet konulu algılar ile ilişkisi irdelenecektir. 
Yapılan ilk analizler kadınların genelde erkeklerle göre daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına sahip 
olduklarını ve bu algı arttıkça genel hayat memnuniyetinin düşmekte olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, tutumlar, roller 
 

Kaynakça: Altınova, H.H. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24 (2), 9-22. Haig, David (2004). "The Inexorable Rise of Gender and the 
Decline of Sex: Social Change in Academic Titles, 1945–2001" Archives of Sexual Behavior33 (2): 87–96. 
Lindsey, Linda L. (2010). The Sociology of gender. Gender Roles: A Sociological Perspective. Pearson: New 
York. 
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TÜRKİYE’DE PSİKOTERAPİNİN GELECEĞİ: 10 YIL SONRASINA 
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, Orçun Yorulmaz

3
 

1
Ege Üniversitesi 

2
Katip Çelebi Üniversitesi 

3
Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

 

Uzmanların bir alandaki gelecek öngörülerini incelemek üzere kullanılan Delphi yöntemi, ilk defa Prochaska ve 

Norcross (1982) tarafından psikoterapi alanına uyarlanmış ve uzmanlar arası görüş birliğini temel alarak onar 
yıllık dilimler halinde tekrarlanmıştır (Norcross, Alford ve DeMichele, 1992; Norcross, Hedges ve Prochaska, 
2002). Ancak ilgili çalışmalarda da belirtildiği gibi, çoğunlukla ABD’deki gidişat ele alınmış ve diğer kültürlerde 
de tekrarlanması önerilmiştir. Bu çalışmada, Delphi yönteminden esinlenilerek ülkemizde 10 yıl içerisinde 
psikoterapi alanında gerçekleşebilecek değişimlere ilişkin uzmanların görüşlerini almak hedeflenmiştir.  
E-posta listeleri başta olmak üzere internet üzerinden bu çalışmaya ilişkin duyurular yapıldıktan sonra, 
çalışmaya katılanlardan Klinik Psikoloji alanında en az yüksek lisans ve üzerinde bir dereceye sahip, 107 
katılımcının (86’sı kadın; yaş ortalaması 33,92; çalışma süresi ortalaması 9,39) verisi incelenmiştir. 
Katılımcılardan alınan demografik bilgilerin ardından, Türkçe’ye uyarlanan ve psikoterapinin geleceği ile ilgili en 
son Norcross ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları çalışmadaki 5 temel başlıktaki (psikoterapi yaklaşımları, terapi 
yöntemleri, terapist kimliği, terapi formatı ve öngörülen senaryolar) gelecek öngörülerinde değişime dair 
görüşleri 7’li Likert tipi bir derecelendirmede (1= büyük oranda düşüş, 7= büyük oranda artış) istenmiştir.  
Elde edilen verilerle yapılan betimsel analiz sonuçlarına göre genel olarak katılımcılar, 10 yıl içinde psikanalitik 
terapi ve Adler terapisinin kullanım sıklığı azalırken eklektik terapi, aile terapileri ve çözüm odaklı terapilerin 
artış göstereceği; çevirim içi kendine yardım terapileri, çözüm odaklı yöntemler ve akıllı telefon uygulamaları 
artarken hipnoz ve itici koşullama gibi yöntemlerin azalacağı; alanda yüksek lisansa sahip terapistlerin sayısının 
artmasına karşın, psikiyatrist ve manevi danışmanların sayısının azalacağı; terapi formatı olarak krize müdahale 
ve kısa süreli terapiler daha fazla tercih edilirken, uzun süreli terapilerin tercihinin azalacağı ve son olarak 
sadece psikopatolojileri tedavi etmek yerine danışanı güçlendirme, internet/telefon tabanlı yaklaşımlar ve ilaç 
tedavisi ile birlikte psikoterapi uygulamalarının görülme sıklığının da artacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 
çalışmada ayrıca elde edilen sonuçların, orijinal araştırma bulgularıyla örtüşen ve farklılaşan yönlerinin 
ayrıntılarıyla ele alınarak tartışılması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Delphi havuzu, psikoterapi, psikoterapinin geleceği, uzman psikologlar 
 
Kaynakça: Norcross, J. C., Alford, B. A., & DeMichele, J. T. (1992). The future of psychotherapy: Delphi data 
and concluding observations. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 29(1), 150. Norcross, J. C., 
Hedges, M., & Prochaska, J. O. (2002). The face of 2010: A Delphi poll on the future of psychotherapy. 

Professional Psychology: Research and Practice, 33(3), 316. Norcross, J. C., Pfund, R. A., & Prochaska, J. O. 
(2013). Psychotherapy in 2022: A Delphi poll on its future. Professional Psychology: Research and Practice, 
44(5), 363. Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1982). The future of psychotherapy: A Delphi poll. Professional 
Psychology, 13(5), 620. 
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Kuramsal gerekçe 
Geçmişten bu güne olumlu sosyal davranışların altında yatan mekanizmaları açıklamak için pek çok kuramsal 
yaklaşım öne sürülmektedir. Bu kuramsal yaklaşımlardan biri olan Kendini Belirleme Kuramı (KBK) çerçevesinde 
yürütülen araştırmalarda kuramın eğitim, yakın ilişkiler, din, çevre, sağlık, iş ve organizasyon, psikopatoloji, 

spor, egzersiz, beden eğitimi, sanal ortam, olumlu sosyal davranışlar gibi farklı alanlarda sınandığı (Ryan & 
Deci, 2000) ve daha ziyade olumlu sosyal davranışlara bir bütün olarak odaklanıldığı görülmektedir (Gagne, 
2003; Ryan & Connell, 1989; Weinstein & Ryan, 2010). Bu çalışmada olumlu sosyal davranışların iki farklı turu 
olan gizli ve kamusal olumlu sosyal davranışların KBK temelinde Batı kültüründen farklı bir kültürde test 
edilmesi amaçlanarak, ergenin anneden ve üniversite hocasından algıladığı özerklik desteğinin temel psikolojik 
ihtiyaçların tatmini üzerinden sırasıyla içsel ve dışsal kaynaklı olarak tanımlanabilecek gizli ve kamusal alanda 
olumlu sosyal davranışlarla ilişkisi incelenmiştir.  
 
Yöntem 
Gencin anneden ve üniversite hocasından algıladığı özerkliği destekleyici uygulamaların ve psikolojik ihtiyaç 
tatmininin gizli ve kamusal alandaki olumlu sosyal davranışları yordamasına ilişkin kız ve erkekler için ayrı ayrı 
yapılan hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmaya, Sivas Cumhuriyet üniversitesinin farklı 
bölümlerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan toplam 421 genç katılmıştır.  
 
Bulgular ve yorum 
Kız ve erkekler için ayrı ayrı yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi sonuçları gencin anne ve üniversite 
hocasından algıladığı özerklik desteği arttıkça temel psikolojik ihtiyaç doyumunun arttığı ve bu yolla gençlerin 
daha fazla gizli olumlu sosyal davranış sergilediklerini göstermiştir. Buna karşı anne ve üniversite hocasından 
algıladığı özerklik desteği ve temel psikolojik ihtiyaç doyumunun kamusal alanda sergilenen olumlu sosyal 
davranışı yordamadığı görülmüştür. Sonuçlar Kendini Belirleme Kuramı çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Özerklik Desteği, Temek Psikolojik İhtiyaç Tatmini, Olumlu Sosyal Davranış 
 
Kaynakça: Gagné, M. (2003). The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior 
engagement. Motivation and Emotion, 27, 199-223. Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of 
causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social 
Psychology, 57, 749–761. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic 
definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. Weinstein, N., & Ryan, R. M. 
(2010). When helping helps: autonomous motivation for prosocial behavior and ıts ınfluence on well-being for 
the helper and recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98 (2), 222-244. 
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Yoksulluk, birçok ülke için olduğu gibi Türkiye için de önemli bir sorundur. Yoksulluğun, çocukları çeşitli 

gelişimsel alanlarda olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Bradley ve Corwyn, 2002). Literatürde, yoksulluğun 
çocuklar üzerindeki etkilerinde, ev ortamının özellikleri ve ebeveynlik kalitesi gibi çeşitli faktörlerin aracı rolü 
olduğu bildirilmektedir (Ayoub ve ark., 2009; Newland ve ark., 2013). Bu çalışmada, yoksulluğun, 5 yaş 
çocuklarının okul olgunluğu üzerine etkisinde, ev ortamının karmaşıklığı ve uyarıcılığı gibi özellikleri ile annenin 
depresyonu ve ebeveynlik kalitesi gibi faktörlerin aracı rolü incelenmiştir.  
Literatürde, yoksulluğun ölçülmesinde çok yönlü olunması tavsiye edildiği için (Akindola, 2009), bu çalışmada, 
ailenin geliri, ebeveynlerin eğitim düzeyi, hanenin gıda güvencesizliği (Gıda Güvencesi Endeksi) ve hanedeki 
materyal sıkıntısı (demografikler) temel alınmıştır. Aracı değişkenler olarak ev ortamının uyarıcılığı (Ev Ortamı 
Anketi), ev ortamındaki kaos (Aile Çevresi Kaos Ölçeği), annenin depresyon düzeyi (Kısa Semptom Envanteri) 
ve ebeveynlik kalitesi (Erken Çocukluk Kabul-Red Ölçeği) incelenmiştir. Okul olgunluğu kapsamında ise 
çocukların alıcı kelime bilgileri (TIFALDI), matematik becerileri (bu çalışma için geliştirilen bir test aracılığıyla) 
ve sesbilgisel farkındalıkları (Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı) değerlendirilmiştir. 
Çalışmaya, Ankara ve Mersin’in düşük sosyo-ekonomik bölgelerinde yaşayan 184 anne-çocuk çifti katılmıştır. 
Çalışmanın verileri, yapısal eşitlik modeli kullanılarak “Path” analizi aracılığıyla test edilmiştir. Ailenin gelir 
düzeyi pozitif, gıda güvencesizliği ise negatif yönde ev ortamının karmaşıklığı, uyarıcılığı ve annelerin 
saldırgan/düşmanca ebeveynliği ile ilişki bulunmuştur. Ayrıca, ev ortamının uyarıcılığı, çocukların kelime bilgileri 
ve matematik becerileri ile pozitif, annelerin saldırgan/düşmanca ebeveynliği ise çocukların kelime bilgileri, 
matematik becerileri ve sesbilgisel farkındalıkları ile negatif yönde ilişkilidir. Ailenin gelir düzeyi ve gıda 
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güvencesizliği ile çocukların okul olgunluğu arasındaki ilişkiye, ev ortamının karmaşıklığı, uyarıcılığı ve annelerin 
saldırgan/düşmanca ebeveynliğinin aracılık ettiği görülmüştür. 
Çalışma sonuçlarına göre, yoksulluk, çocukların okul olgunluğunu ev ortamının özellikleri ve ebeveynlik kalitesi 
aracılığı ile etkilemektedir. Çalışmanın bulguları, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik 

müdahale programlarının hazırlanması ve sosyal politikaların geliştirilmesi için yol göstermesi açısından 
önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: yoksulluk, okul olgunluğu, ev ortamı, ebeveynlik 
 
Kaynakça: Akindola, R. B. (2009). Towards a definition of poverty poor people’s perspectives and implications 
for poverty reduction. Journal of Developing Societies, 25, 121-150. Doi: 10.1177/0169796X0902500201. 
Ayoub, C., O’Connor, E., Rappolt-Schlictmann, G., Vallotton, C., Raikes, H., & Chazan-Cohen, R. (2009). 
Cognitive skill performance among young children living in poverty: Risk, change, and the promotive effects of 
Early Head Start. Early Childhood Research Quarterly, 24, 289-305. Doi:10.1016/j.ecresq.2009.04.001. 
Bradley, R. H.,& Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of 
Psychology, 53(1), 371-399. Newland, R. P., Crnic, K. A., Cox, M. J., & Mills-Koonce, W. R. (2013). The family 
model stress and maternal psychological symptoms: Mediated pathways from economic hardship to parenting. 
Journal of Family Psychology, 27, 96-105. Doi: 10.1037/a0031112. 
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Bu araştırmayla internet liderliğinin Kimlik Liderlik Modeli çerçevesinde incelenmesi hedeflenmektedir. 

Günümüzde, internet kullanımıyla kolektif eylem ilişkisi ilgi çeken bir konudur. Gezi Parkı eylemlerinde sosyal 
medyanın oynadığı rol tartışılmıştır. Eyleme katılanlar, eylem sürecini sosyal medya hesaplarından takip etmiş 
ve bu hesapların çağrılarıyla eylemlere katılmışlardır. İnsanların tanımadıkları, sahte olduğunu bildikleri 
hesaplardan yapılan çağrılarla eylemlere katılmaları, sosyal psikoloji açısından irdelenmesi gereken bir 
konudur.  
Gezi Parkı eylemleri süresince, eylem çağrısı yapan sosyal medya hesapları birer lider olarak düşünülebilir. 
Haslam vd. (2011), liderliği, izleyenlerin ve liderlerin birlikte ürettiği bir grup süreci olarak görmektedir. Bir 
liderin, lider olarak benimsenmesi için o liderin grubun temsilcisi (birörneği) olması, grup çıkarlarını ilerletiyor 
şeklinde algılanması (kimlik ilerleticisi) ve grubun ne olduğuna ilişkin anlayış geliştirmesi (kimlik girişimcisi) 
gerekmektedir (Steffens vd., 2014). Kimlik Liderlik Modeli olarak adlandırılan bu yaklaşımla, bazıları anonim 
(örn. ÖtekilerinPostası), bazıları sahte (örn. ÇapulcuPrens) olan hesapların, hangi özellikleri dolayısıyla kolektif 
eylem lideri kabul edildikleri ve eylem çağrılarına uyulduğu daha anlaşılır hale gelmektedir.  
Araştırmanın amacı doğrultusunda, örneklemini Gezi Parkı eylemlerine katılmış bireylerin oluşturduğu 
retrospektif anket çalışması düzenlenmiştir, veri toplamaya devam edilmektedir(N=113; yaş aralığı=18-64, 
M=27.74, SD=10.06). Katılımcılara, Cameron’un (2003) Grupla Özdeşleşme Ölçeği (α=.80), Steffens vd.’nin 
(2014) Kimlik Liderlik Envanteri (grup birörnekliği, α=.85; kimlik ilerleticiliği, α=.86; kimlik girişimciliği, α=.83), 
Sosyal Medya Hesapları Ölçeği’nden oluşan anket formu uygulanmıştır. Bütün sorular 5’li likert tipindedir.  
Sosyal medya hesaplarından çağrılarla eyleme katılmayı hangi değişkenlerin yordadığını saptamak üzere 
hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Cinsiyet ve grupla özdeşleşme, analize kontrol amacıyla dahil 
edilmiştir. Analizlere sonucunda, sahte hesapların çağrılarıyla eyleme katılımı, liderin grup birörnekliği 
yordarken (β=.39, SD=.19, p<0.1); anonim hesapların çağrılarıyla eyleme katılımı grupla özdeşleşme (β=.34, 
SD=.18, p<0.05) ve grup birörnekliği (β=.24, SD=.21, p<0.08); sendika vs. hesaplarının çağrılarıyla katılımı, 
liderin grup çıkarlarını ilerletmesi ( β=.29, SD=.18, p<0.05); siyasi parti hesaplarının çağrılarıyla katılımı, liderin 
grup çıkarlarını ilerletmesi (β=.25, SE=.19, p<0.05); müzisyen/oyuncu/sanatçı hesaplarının çağrılarıyla katılımı 
liderin grup birörnekliği (β=.31, SE=.20, p<0.05) yordamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: kolektif eylem, kimlik, liderlik, sosyal kimlik kuramı, gezi parkı eylemleri, özdeşleşme 
 
Kaynakça: Cameron, J. E. (2004). A three-factor model of social identity. Self and Identity, 3, 239-262. 
Haslam, S. A., Reicher, S. D., Platow, M. J. 2011. The new psychology of leadership: Identity, influence and 
power. London: Psychology Press. Steffens, N. K., Haslam, S. A., Reicher, S. D., Platow, M. J., Fransen, K., 
Yang, J., Ryan, M. K., Jetten, J., Peters, K., Boen, F. (2014). Leadership as Social Identity Management: 
Inroducing the Identity Leadership Inventoryy (ILI) to Asses and Validate a Four-Dimensonal Model. The 
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Türkiye, kültürel bir sendrom olarak, namus kültürüne (honor culture) sahiptir (Uskul, Oyserman ve Schwarz, 

2010). Namus kültürlerinde sosyal saygınlık, kadının saflığı, erkeklik ve şiddet temel konular arasında yer alır 
(Fiske, Kitayama, Markus ve Nisbett, 1998). Bu bağlamda, namus kültürlerinde ilgili namus kodları ihlal 
edildiğinde şiddetli tepkiyle karşılık verilir. Örneğin, namus kültürlerinde bir erkek başka bir erkek tarafından 
hakarete uğradığında, erkeğin namusu ve erkekliği tehdit edilmiş olur. Böyle bir durumda, o erkeğin namusunu 
ve erkekliğini müdafaa etmek için hakaret eden erkeğe karşı genelde şiddetli tepkide bulunması beklenir 
(Bosson ve Vandello, 2011; Nisbett ve Cohen, 1996). Türkiye bağlamında namus kültürüyle ilgili yapılan 
çalışmaların ağırlığını kadının saflığı ile ilgili çalışmalar oluştururken (örn., Işık ve Sakallı-Uğurlu, 2009), mevcut 
çalışmada Türkiye’deki namus kültürü konusu ilk defa erkek merkezli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, sosyal 
saygınlık kavramıyla ele alınan namus konusu ile erkeklik ve ‘erkek-erkeğe hakarete karşı tepki’ konuları 
arasındaki ilişkiler ilk defa namus kültürü yazınında birlikte ve detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmaya büyük 
çoğunluğu birinci sınıfa giden ve yaş ortalaması 19.47 (S = 1.34) olan 356 üniversite öğrencisi (126 erkek ve 
230 kadın) katılmıştır. Çalışmanın bulguları, namus, erkeklik ve erkek-erkeğe hakarete karşı tepkinin güçlü bir 
şekilde birbirleriyle ilişkili olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bulgular, erkekliğin, namus ve erkek-erkeğe 
hakarete karşı tepki arasında aracı değişken olarak rol oynadığını göstermiştir. Çalışma, bahsi geçen değişkenler 
arasındaki tüm ilişki dinamiklerini yazında ilk defa ampirik bir araştırma ile göstermesi bakımından önemlidir. 
Ayrıca yurtdışındaki yazında sıklıkla erkeği merkeze alarak yürütülen namus kültürü çalışmaları, bu mevcut 
çalışma ile ilk defa Türkiye’de de incelenmiştir. Aynı zamanda, çalışma bulgularının Türkiye’de görece yeni ve az 
çalışılan erkeklik yazınına da katkı yapması beklenmektedir. Bununla birlikte, mevcut bulgular ışığında, 
Türkiye’de sıkça rastlanan erkek-erkeğe hakarete karşı tepki konusu ile ilgili atılabilecek adımlar konusunda 
öneriler sunulmuştur. Çalışmanın bulguları ve gelecek çalışmalar namus kültürü çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Namus kültürü, Namus, Erkeklik, Hakaret, Şiddet, Türkiye 
 
Kaynakça: Bosson, J. K. ve Vandello, J. A. (2011). Precarious manhood and its links to action and aggression. 
Current Directions in Psychological Science, 20, 82-86. Fiske, A. P., Kitayama, S., Markus, H. R. ve Nisbett, R. 
E. (1998). The cultural matrix of social psychology. D. T. Gilbert, S. T. Fiske ve G. Lindzey (Ed.), Handbook of 
social psychology (4. baskı, 915–981). New York: McGraw-Hill. Işık, R. ve Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namus ve 
namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12, 1-9. 
Nisbett, R. E. ve Cohen, D. (1996). Culture of honor: The psychology of violence in the south. Boulder, CO: 
Westview. Uskul, A. K., Oyserman, D. ve Schwarz, N. (2010). Cultural emphasis on honor, modesty or self-
enhancement: Implications for the survey response process. J. Harkness ve ark. (Ed.), Survey methods in 
multinational, multiregional and multicultural contexts (191-201). New York: Wiley. 
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Duygusal yaşantılar duygusal olmayanlara göre bazen daha fazla hatırlanırken bazen de tam tersi 
unutulmaktadır. Örneğin, bir suça tanıklık eden kişi, suçlunun yüzünü hatırlamıyorken, kullanılan silahı canlı bir 
biçimde hatırlayabilmektedir (1). Duygusal Uyarılmışlık Yanlılığı Kuramı’na (2; Arousal-Biased Competition 
Theory) göre yaşantılar biliş üzerinde sürekli bir çekişme halindedir. Duygular, bu çekişmeyi kazanan olaya 

yönelik algı ve dikkati arttırırken, kaybeden tarafı ise daha da azaltacaktır. Böylece, birincil önceliğe sahip 
duygusal yaşantıları hatırlama olasılığımız artarken, daha az önceliğe sahip olanları unutma eğilimindeyiz. 
Burada öncelik, aşağıdan yukarıya belirginlik ya da yukarıdan aşağıya amaçlar tarafından belirlenebilir.  
 
Bu çalışmada, duygusal uyarılmışlık halinin bellek güdümlü dikkat (3) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
Araştırmada, uyarılmışlık halinin bireylerin uzamsal belleklerinde meydana gelen temsillerin ne kadar güçlü 
olduğuna bağlı olarak dikkat üzerindeki etkisini değiştireceği öngörülmüştür. Katılımcılardan bir seri doğal hayat 
görseli içindeki bir hedefi bulmaları ve yerini öğrenmeleri istenmiştir (öğrenme evresi). Görsellerin yarısında 
hedef mevcutken (geçerli bellek), diğer yarısında herhangi bir hedef yoktur (nötr bellek). Yaklaşık 24 saat sonra 
tekrar laboratuvara geldiklerinde benzer bir görevi bu kez korku koşullaması eşliğinde tamamlamışlardır. Buna 
göre, katılımcıların duydukları iki tondan biri elektrik şokuna yol açarken (CS+), diğeri elektrik şokuna yol 
açmamıştır (CS-). Katılımcıların uyarılmışlık hali galvanik deri tepkisi (GSR) ile ölçülmüştür. Bu testte, geçerli 
bellek görsellerinin yarısında hedef yer alırken, diğer yarısında hedef yer almamıştır. Aynı şekilde, nötr bellek 
koşulunda yer almış olan görsellerin yarısında hedef bulunurken (uyuşmayan), diğer yarısında hedef 
bulunmamaktadır (uyuşan). Katılımcılardan istenen her bir görselde hedef bulunup bulunmadığını 
belirtmeleridir. 
 
Veriler karmaşık etkiler modeli (4) ile analiz edilmiştir. Bulgular uyarılmışlık halinin (CS+), nötr bellek-
uyuşmayan koşulunda tepki süresini yavaşlattığını göstermiştir; yani daha az temsil gücü bulunan ve dolayısıyla 
daha az önceliğe sahip olan görsellere verilen dikkat duygu değişimlemesi tarafından azaltılmıştır. Bu sonuç, 
Duygusal Uyarılmışlık Yanlılığı Kuramı’nı doğrulamanın yanı sıra, belleğin dikkat üzerindeki etkilerine uyarılmışlık 
halinin aracılık ettiğini göstererek, konuyla ilgili literatürü genişletmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: bellek güdümlü dikkat, uyarılmışlık yanlılığı, öncelik, korku koşullaması, duygular 
 
Kaynakça: (1) Steblay, N. M. (1992). A meta-analytic review of the weapon focus effect. Law and Human 
Behavior, 16(4), 413-424. (2) Mather, M., & Sutherland, M. (2011). Arousal-biased competition in perception 
and memory. Perspectives on Psychological Science, 6, 114-133. (3) Summerfield, J. J., Lepsien, J., Gitelman, 
D. R., Mesulam, M. M., & Nobre, A. C. (2006). Orienting attention based on long-term memory experience. 
Neuron, 49(6), 905-916. (4) Baayen, R. H., Davidson, D. J., & Bates, D. M. (2008). Mixed-effects modeling 
with crossed random effects for subjects and items. Journal of memory and language, 59(4), 390-412. 
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Psikoloji literatürü, günümüze dek yapılan çalışmalarda narsisizmin birden fazla tipini belirlemiştir: Daha iyi 
bilinen büyüklenmeci (grandiyöz) narsisizm ve daha az tanıdık olan, daha az kabul gören gizli (örtük) narsisizm 
(Luchner, vd., 2008). Araştırmalar bu iki narsisizm türünün kişilik özellikleri, benlik değerlendirmeleri, kişiler 
arası ilişkiler ve psikopatoloji ile bağlantıları açısından farklılık gösterdiğini söylemektedir (Wink, 1991; 
Heiserman ve Cook, 1998; Ra, vd., 2013). Öte yandan narsisizm etiyolojisi üzerine psikanalistlerden gelen pek 
çok teorik yorum olmasına karşın, bu alanda sistematik niceliksel araştırma eksikliği belirgindir. (Otway ve 
Vignoles, 2006: 106). Bu araştırmanın amacı kırılgan ve grandiyöz narsisizmi ebeveynlik tarzları, psikolojik 
uyum ve akran ilişkileri açısından incelemektir. 
Çalışmaya 12-16 yaş arasındaki 525 (264 kız, 261 erkek) öğrenci katılmış ve katılımcılara bir dizi ölçek sınıf 
ortamında uygulanmıştır.  
Analiz sonuçlarına göre ebeveyn kabul/ilgisi grandiyöz narsisizmi anlamlı şekilde yordamıştır. Diğer yandan 

ebeveynin sıkı denetim/kontrolü kırılgan narsisizmi pozitif yönde yordar iken, baba kabul/ilgisi negatif yönde 
yordamıştır. Ebeveynlerini izin verici/şımartan algılayan ergenlerin hem izin verici/ihmalkar hem de otoriter 
ebeveynleri olanlara kıyasla daha çok grandiyöz narsisistik özelliklere sahip oldukları bulunmuştur. Aynı 
zamanda açıklayıcı otoriter ebeveynlerin çocuklarının anneler için hem izin verici/ihmalkar hem de otoriter 
ebeveynlerin çocuklarına göre, babalar için ise yalnızca izin verici/ihmalkar tarzdakilere göre daha çok grandiyöz 
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narsisistik özellikte oldukları bulunmuştur. Bulgular annelerini otoriter algılayan ergenlerin izin verici/şımartan 
ve izin verici/ihmalkar anneleri olan ergenler ile karşılaştırıldığında daha kırılgan narsisistik özellikleri olduğunu 
göstermiştir. Benzer şekilde, otoriter babaların çocuklarının izin verici/şımartan ve demokratik babaların 
çocuklarına göre daha kırılgan narsisistik özellikleri olduğu bulunmuştur. Araştırmaya ilişkin diğer bulgular, 

grandiyöz narsisizmin prososyal davranışı ve olumlu akran ilişkilerini pozitif yönde anlamlı şekilde yordarken içe 
yönelim problemlerini negatif şekilde yordadığını göstermiştir. Aynı zamanda kırılgan narsisizmin içe yönelim 
sorunlarını pozitif yönde yordadığı bulunmuştur. 
Genel olarak bakıldığında çalışmanın bulguları literatür ile tutarlı bulunmuştur. Ergen örneklemlerinde az 
çalışılmış bir konu olması nedeniyle araştırmanın alana katkı sağlaması umulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: akran ilişkileri, ebeveynlik stilleri, narsisizm, içe yönelim sorunları, dışa yönelim sorunları 
 
Kaynakça: Heiserman, A. ve Cook, H. (1998). Narcissism, affect, and gender an empirical examination of 
Kernberg's and Kohut's Theories of narcissism.Psychoanalytic Psychology, 15 (1), 74-92. Luchner, A. F., 
Mirsalimi, H., Moser, C. J., Jones, R. A. (2008). Maintaining Boundaries in Psychotherapy: Covert narcissistic 
personality characteristics and psychotherapists. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training,45 (1),1-
14. Otway, L. J. ve Vignoles, V. L. (2006). Narcissism and childhood recollections: A quantitative test of 
psychoanalytic predictions. Society for Personality and Social Psycholog, 32 (1),104-116. Ra, Y. S.,Cha, S. Y., 
Hyun, M. H. ve Bae, S. M. (2013). Forgivenessandovert-covertnarcissism: Themediatingeffects of 
attributionstyle. Social Behavior and Personality: An International Journal, 41 (6), 881-892. Wink, P. (1991). 
Two faces of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4),590-597. 
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Bu çalışmada kadın cinayetlerine yönelik atıfların, cinsiyetle özdeşleşme, çelişik duygulu cinsiyetçilik ve 
demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Hewstone ve Jaspars (1984) tarafından önerilen atıf 
modelinden faydalanılmış, erkeklerin ve kadınların kendi cinsiyet gruplarını kayıran atıfları tercih etmeleri 

beklenmiştir. Çelişik duygulu cinsiyetçiliğin aile içi şiddetten kadını sorumlu tutmayla (Yamawaki ve ark., 2009), 
kadına yönelik şiddeti haklı görmeyle (Glick ve ark., 2002) ve tecavüz mitleriyle (Chapleau ve ark., 2007) ilişkili 
olduğu yönündeki literatür bulgularından hareketle, bu çalışmada, çelişik duygulu cinsiyetçiliğin kurbana yönelik 
atıfları yordayacağı beklenmiştir. Ulaşılabileni örnekleme yoluyla çalışmaya gönüllü katılan 18-27 yaş arasındaki 
(Ort.=21.07) 256 üniversite öğrencisine, 32 maddelik atıflar ölçeği, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Sakallı-
Uğurlu, 2002), Cameron’un (2004) Özdeşleşme Ölçeği (Ventura, 2012) ve demografik sorulardan oluşan anket 
formu uygulanmıştır. Bütün ölçekler Likert tarzındadır.  
 
Açımlayıcı faktör analizi sonuçları atıfların kurbana yönelik, katile yönelik ve sosyal yapıya yönelik olmak üzere 
üç grupta toplandığını göstermiştir. Demografik değişkenlerin bu boyutlarla ilişkisi MANOVA ile incelenmiştir. 
Sonuçlar, cinsiyet [F(1, 239)=14.65, p<.01] ve gelir düzeyi [F(1, 239)=2.69, p<.01] bakımından kadın 
cinayetlerine yönelik atıfların farklılaştığını; kurbana yönelik atıfların erkekler tarafından, [F(1, 239)=4.47, Ort. 
Farkı=.24, SH=.11, p<.05], katile ve sosyal yapıya yönelik atıfların ise kadınlar tarafından daha fazla 
kullanıldığını [sırasıyla F(1, 239)=24.91, Ort. Farkı=.55, SH=.08, p<.01 ve F(1, 239)=22.97, Ort. Farkı=.55, 
SH=.08, p<.01]; posthoc analizi sonucuna göre yüksek gelir grubunun, düşük gelir grubuna göre daha fazla 
katile yönelik atıf yaptığını göstermektedir (Ort. Farkı=.68, SH=.17, p<.01). Kadın cinayetlerine yönelik 
atıfların, cinsiyet grubuyla özdeşleşme ve çelişik duygulu cinsiyetçilik değişkenleri tarafından yordanacağı 
beklentisiyle, cinsiyet ve gelir düzeyinin etkisi kontrol edilerek üç farklı hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 
Sonuçlara göre kurbana yönelik atıflar, düşmanca cinsiyetçilik tarafından marjinal şekilde yordamaktadır 
(β=.15, SH=.01, p=.06). Katile yönelik atıflar cinsiyet grubuyla özdeşleşme tarafından (β =-.19, SH=.08, 
p<.05), sosyal yapıya yönelik atıflar ise tamamlayıcı cinsiyetçilik tarafından (β =.24 SH=.03, p<.001) anlamlı 
şekilde yordanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Atıf, çelişik duygulu cinsiyetçilik, kadın cinayetleri 
 
Kaynakça: Cameron, J. E. (2004). A three-factor model of social identity. Self and Identity, 3 (3), 239- 262. 
Chapleau, K. M., Oswald, D. L. ve Russell, B. L. (2007). How ambivalent sexism toward men and women 
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support rape myth acceptance. Sex Roles, 57, 131-136. Glick P., Sakalli-Ugurlu N., Ferreira M. C., de Souza M. 
A. (2002). Ambivalent sexism and attitudes toward wife abuse in Turkey and Brazil. Psychology of Women 
Quarterly, 26, 292-297. Hewstone, M. ve Jaspars, J.M.F. (1984). Social dimensions of attribution. H. Tajfel, 
(Ed.), The social dimension: Volume 2: European developments in social psychology içinde (379-404). New 

York: Cambridge University Press. Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği: Geçerlik ve 
güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 47-58. Ventura, K. (2012). Sanal marka topluluklarında 
topluluk üyelerinin marka ile özdeşleşme düzeylerinin öncülleri ve sonuçları: Yapısal bir model önerisi. Yönetim 
ve Ekonomi, 19 (2), 197-218. Yamawaki, N., Ostenson, J. ve Ryan Brown, C. (2009). The functions of gender 
role traditionality, ambivalent sexism, injury, and frequency of assault on domestic violence perception: A study 
between Japanese and American college students. Violence Against Women, 15 (9), 1126–42. 
 
 
 
 
 

[Özet:0314] 

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEMELERİNDE 

ANNE VE BABALARININ DUYGU SOSYALLEŞTİRME 
UYGULAMALARININ ROLÜ 
Dilek Saritas Atalar, Emine Kaya 
Ankara Üniversitesi 
 

 

Ebeveynlerin çocuklarının olumsuz duygularına gösterdiği tepkiler onların duyguları anlama, ifade etme ve 
düzenleme becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998). 
Literatüre bakıldığında ebeveyn uygulamalarına dair yapılan çalışmaların çoğunlukla sadece annelerle yapıldığı 
ve çok azının hem annelerin hem de babaların rolünü birlikte ele aldığı görülmektedir (McElwain, Halberstadt ve 
Volling, 2007). McElwain ve arkadaşları anne babaların olası etkilerini üç farklı model (ekleyici, tamponlama ve 
uyuşmazlık) üzerinden ele almışlardır. Ekleyici model anne babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının 
çocuğun duygusal gelişiminde kümülatif etkisini savunurken, tamponlama modeli ebeveynlerden birinin 
destekleyici yaklaşımının diğerinin destekleyici olmadığı durumda çocuk üzerinde koruyucu bir etki sağlayacağını 
savunmaktadır. Bu modele göre eveynlerden birinin destekleyici olduğu durumda, diğer ebeveynin destekleyici 
olmasının çocuğun duygusal gelişimine etkisi yoktur. Uyuşmazlık modeli ise ebeveynlerin farklı uygulamalarının 
çocuklarının duygusal gelişimleri için gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi 
çocukların duygu düzenlemelerinde anne-babalarının duygu sosyalleştirme uygulamalarının rolünü incelerken 
hangi modelin geçerli olduğunu araştırmaktır. 
 

Araştırmada okul öncesi çocuğu olan 149 anne ve baba yer almıştır. Çocukların 74’ü kız ve 75’i erkektir ve yaş 
ortalaması 55 aydır. Anne babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarını ölçmek için çocukların olumsuz 
duyguları ile başetme ölçeği (Fabes, Eisenberg ve Bernzweig, 1990) kullanılmıştır. Çocukların duygu düzenleme 
becerileri (Shields ve Cicchetti, 1999) ise anne-baba beyanları üzerinden ölçülmüş ve bileşim puanları elde 
edilmiştir.  
 
Aiken ve West (1991) tarafından önerilen ilkeler doğrultusunda hiyerarşik regresyon analizleri yapılarak 
babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarında annelerin düzenleyici rolü incelenmiştir. Bulgulara göre, 
annelerin destekleyici duygu sosyalleştirme uygulamalarının düşük olduğu ailelerde, babaların destekleyici 
duygu sosyalleştirme yaklaşımlarının artması okul öncesi çocuklarının duygu düzenleme becerilerini 
arttırmaktadır (β=.43, p<.001). Ancak, annelerin destekleyici duygu sosyalleştirme uygulamalarının yüksek 
olduğu ailelerde, babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarının çocuğun duygu düzenleme becerisine etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (β =.07, p=.50).  
 
Bu sonuçlar McElwain ve arkadaşlarının (2007) önerdiği tamponlama modelini desteklemekte ve babanın duygu 
sosyalleştirme uygulamalarının önemine dikkat çekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları, Okul Öncesi Çocukluk, Duygusal gelişim 
 
Kaynakça: Aiken, L. S., ve West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. 
Newbury Park, CA: Sage. Eisenberg, N., Cumberland, A.ve Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of 
emotion. Psychological Inquiry, 9(4), 241-273. Fabes, R. A., Eisenberg, N., ve Bernzweig, J. (1990). Coping 
with Children’s Negative Emotions Scale (CCNES): Description and scoring. Tempe, AZ: Arizona State 
University (unpublished manuscript). McElwain, N. L., Halberstadt, A. G., ve Volling, B. L. (2007). Mother‐and 

Father Reported Reactions to Children’s Negative Emotions: Relations to Young Children’s Emotional 
Understanding and Friendship Quality. Child Development,78(5), 1407-1425. Shields, A., ve Cicchetti, D. 
(1997). Emotion regulation among school-age children: the development and validation of a new criterion Q-
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sort scale.Developmental psychology, 33(6), 906-916.  
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Değişen nüfus oranı demans hastalarının artmasına neden olmaktadır (akt. Boots, de Vugt, van Knippenberg, 

Kempen, ve Verhey, 2014) ve demans hastalarının büyük bir kısmı günlük hayatları engellendiği için bakım 
veren kişiyle beraber yaşamaktadırlar (örn: Rosa ve ark., 2010; Diehl-Schmid ve ark., 2013). Demans 
hastalarına bakım veren aile üyelerinin tükenmişlik yaşadıkları bir çok çalışma tarafından desteklenmiştir (örn. 
Almberg, Grafstrom, ve Winblad, 1997; Truzzi ve ark., 2008; Takai ve ark., 2009; Truzzi ve ark., 2012; 
Matsuda, 2001). Bu süreçte, bakım verenin tükenmişliğini erken dönem uyumsuz şemaların, şema baş etme 
biçimlerinin, ebeveynlik stillerinin ve algılanan sosyal desteğin etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu sebeple, bu 
çalışmada bu değişkenlerin tükenmişlik ile olan ilişkileri ve yordayıcı rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
Demans hastasına temel bakım veren 99 yetişkin evladın katıldığı çalışmada, Young Şema Ölçeği, Young 
Ebeveynlik Ölçeği, Young Telafi Ölçeği, Young Kaçınma Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Tükenmişlik, erken dönem uyumsuz şemaları (r =.28, p<.01), 
ebeveynlik stilleri (r =.44, p<.01), telafi şema baş etme biçimi (r =.26, p<.01) ve algılanan sosyal destek (r = -
.32, p<.01) ile anlamlı ilişkiler göstermiştir. Erken dönem uyumsuz şemalarının ebeveynlik stilleri ile 
tükenmişlik arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu bulgulanmıştır. Başka bir deyişle, negatif ebeveynlik 
stillerine maruz kalmak erken dönem uyumsuz şemaların artmasına, bu durum da tükenmişliğin artmasına 
neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat, erken dönem uyumsuz şemaları ile tükenmişlik arasındaki ilişkide 
algılanan sosyal destek, kaçınma ve telafi şema baş etme biçimleri düzenleyici role sahip değildir. Bu bulgu hem 
stres-tampon hipotezi (Cohen ve Wills, 1985) ile hem de şema baş etme biçimlerinin, şemaların yarattığı yoğun 
duygularla baş etmek için geliştirildiği (Young ve ark., 2003) bilgisi ile çelişmektedir. Araştırmanın bulguları, 
güçlü ve sınırlı yanları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bakım Vermek, Erken Dönem Uyumsuz Şemaları, Ebeveynlik Stilleri, Algılanan Sosyal 
Destek, Tükenmişlik 
 
Kaynakça: Almberg, B., Grafstrom, M., & Winblad, B. (1997). Caring for a demented elderly person burden 
and burnout among caregiving relatives. Journal of Advance Nursing, 25, 109–116. Boots, L. M. M., de Vugt, M. 
E., van Knippenberg, R. J. M., Kempen, G. I. J. M., & Verhey, F. R. J. (2014). A systematic review of Internet–
based supportive interventions for caregivers of patients with dementia. International Journal of Geriatric 
Psychiatry, 29, 331–344. Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. 
Psychological Bulletin, 98(2), 310–357. Diehl–Schmid, J., Schmidt, E., Nunnemann, S., Riedl, L., Kurz, A., 
Förstl, H., …Cramer, B. (2013). Caregiver Burden and Needs in Frontotemporal Dementia. Journal of Geriatric 
Psychiatry and Neurology, 26(4), 221–229. Matsuda, N. (2001). For the betterment of the family care for the 
aged with dementia. Kobe Journal of Medical Sciences, 47, 123–9. Rosa, E., Lussignoli, G., Sabbatini, F., 
Chiappa, A., Di Cesare, S., Lamanna, L., & Zanetti, O. (2010). Needs of caregivers of patients with dementia. 
Archieves of Gerontology and Geriatrics, 51, 54–58. Takai, M., Takahashi, M., Iwamitsu, Y., Ando, N., Okazaki, 
S., Nakajima, K., …Miyaoka, H. (2009). The experience of burnout among home caregivers of patients with 
dementia: relations to depression and quality of life. Archives of Gerontology and Geriatrics, 49, 1–5. Truzzi, A., 
Souza, W., Bucasio, E., Berger, W., Figueira, I., Engelhardt, E., & Laks, J. (2008). Burnout in a sample of 
Alzheimer's disease caregivers in Brazil. European Journal of Psychiatry, 22, 151–60. Truzzi, A., Valente, L., 
Ulstein, I., Engelhardt, E., Laks, J., & Engedal, K. (2012). Burnout in familial caregivers of patients with 
dementia. Revista Brasileira de Psiquiatria, 34, 405–412. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). 
Schema therapy: a practitioner’s guide. New York: The Guilford Press. 
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Handedness is a heritable trait (Lien et al., 2015) that has been related to both cognitive ability (Somers et al., 
2015) and psychopathology (Hirnstein & Hugdahl, 2014). Handedness was initially thought to be determined by 
a single gene (Annett, 2008). This idea has been refuted by the fact that genome wide associations studies 
consistently failed to identify any gene that explains enough phenotypic variance to qualify as a single-gene 
explanation (Armour et al., 2014; Eriksson et al., 2010). Thus, most authors today agree that handedness is 
likely to be a multifactorial trait that is determined by several different genetic and non-genetic factors (e.g., 
McManus et al., 2013; Ocklenburg et al., 2013, 2014; Rentería et al. 2012). However, genome-wide studies 
typically are not capable of detecting influences of rare mutations on handedness. 
Here, we used whole exome sequencing in a Turkish family with history of consanguinity and 

overrepresentation of left-handedness and performed quantitative trait analysis with handedness lateralization 
quotient as phenotype.  
While rare variants on different loci showed significant association with the phenotype (p-values of at least 
p<0.01), none was functionally relevant for handedness. This finding was further confirmed by gene ontology 
group analysis. Additional exploratory analysis of InDels in known handedness candidate genes yielded further 
evidence for an association of PCSK6 and handedness. Five InDels differing from the reference genome were 
observed. 
Taken together, our results add further evidence to the suggestion that there is no major gene or mutation that 
causes left-handedness. As rare variants might be highly cohort-specific, more studies in cohorts with diverse 
ethnic backgrounds are needed to completely exclude a possible influence of major rare variants on 
handedness. 
 
Anahtar Kelimeler: Handedness, Hemispheric asymmetries, genetics, ontogenesis, consanguineous marriage 
 
Kaynakça: Annett M (2008). Tests of the right shift genetic model for two new samples of family handedness 
and for the data of McKeever (2000). Laterality, 13, 105-123. Armour JA, Davison A, McManus IC (2014). 
Genome-wide association study of handedness excludes simple genetic models. Heredity (Edinb), 112:221-225. 
Eriksson N, Macpherson JM, Tung JY, Hon LS, Naughton B, Saxonov S, Avey L, Wojcicki A, Pe'er I, Mountain J. 
(2010) Web-based, participant-driven studies yield novel genetic associations for common traits. PLoS 
Genetics, 6, e1000993. Hirnstein M, Hugdahl K. (2014) Excess of non-right-handedness in schizophrenia: 
meta-analysis of gender effects and potential biases in handedness assessment. British Journal of Psychiatry, 
205, 260-267. Lien YJ, Chen WJ, Hsiao PC, Tsuang HC. (2015) Estimation of heritability for varied indexes of 
handedness. Laterality, 20, 469-482. McManus IC, Davison A, Armour JA. (2013) Multilocus genetic models of 
handedness closely resemble single-locus models in explaining family data and are compatible with genome-
wide association studies. Annals of the New York Academy of Sciences, 1288, 48-58. Ocklenburg S, Beste C, 
Güntürkün O. (2013) Handedness: a neurogenetic shift of perspective. Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 37, 2788-2793. Rentería ME (2012) Cerebral asymmetry: a quantitative, multifactorial, and plastic 
brain phenotype. Twin Research in Human Genetics, 15, 401-413. Somers M, Shields LS, Boks MP, Kahn RS, 
Sommer IE. (2015b) Cognitive benefits of right-handedness: a meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 51, 48-63.  
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Akran zorbalığı, “bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka öğrenciyi/öğrencileri tekrarlayan bir şekilde birden çok 

kez olumsuz etkilere maruz bırakması” şeklinde tanımlanmaktadır (Olweus, 2004). Araştırmalar akran 
zorbalığının özellikle okullarda sık karşılaşılan sorunlardan olduğunu ve hem uygulayan hem de maruz kalan 
çocuklar için olumsuz sonuçlara yol açtığını ortaya koymuştur. Bu nedenle özellikle son yıllarda akran 
zorbalığının nedenlerini ve ilişkili faktörleri araştırmaya yönelik çalışmalar artmıştır. Bu faktörlerden biri basitçe 
diğerlerinin duygularını anlama becerisi olarak tanımlanan empatidir. Zorbalıkla empati arasındaki ilişkiyi 
araştıran çalışmalar çelişkili sonuçlar ortaya koymuştur. Çalışmaların bir kısmı zorbalık yapan çocukların empati 
düzeylerinin düşük olduğunu (Jolliffe ve Farrington, 2006); bir kısmı tam tersine zorbalık eğilimindeki çocuk ve 
ergenlerin yüksek empatiye sahip olduğunu (Caravita ve Di Blasio, 2009; Muñoz ve ark., 2011); bir kısmı ise, 
zorbalık yapan ve yapmayan çocukların empati düzeylerinde farklılaşma olmadığını (Espelage, Mebane ve 
Adams, 2004) bildirmiştir. Basitçe duyguları tanımlama ve açıklama konusunda yetersizlik olarak tanımlanan 
aleksitimi empati ile ilişkili bir kavramdır. Ancak aleksitimi ile zorbalık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar az 
sayıda ve çok yenidir (Garisch ve Wilson, 2010; Guzzo ve ark., 2013). 
Bu çalışmanın temel amacı ortaokul çocuklarında akran zorbalığı ile empati ve aleksitimi arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Bunun yanı sıra çalışmanın bir başka amacı ise, akran zorbalığı statüleriyle yaş, cinsiyet vb. gibi 
sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  
Araştırmanın örneklemini İzmir’in farklı merkez ilçelerinden altı devlet okulunun 5.-8. sınıflarından 1740 öğrenci 
oluşturmuştur. Örneklemin 907’si kız, 833’ü erkek öğrencidir. 
Çalışmada Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği - Çocuk Formu, Çocuklar Ve Ergenler İçin Empati Ölçeği, Toronto 
Aleksitimi Ölçeği ve sosyodemografik bilgi formu kullanılmıştır.  
Analiz sonuçları akran zorbalığı ile empati arasında negatif yönde, akran zorbalığı ile aleksitimi arasında ise 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin akran zorbalığının farklı 
boyutlarında daha yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, aleksitimi, empati 
 
Kaynakça: Caravita, C.S., & Di Blasio, P. (2009). Unique and interactive effects of empathy and social status 
on involvement in bullying. Social Development, 18(1). Espegale, D. Mebane, S., & Adams, R.S. (2004). 
Empathy, caring, and bullying: toward an understanding of complex of associations. Bullyıng in American 
Schools- a Social-Ecological Perspective on Prevention and İntervention. D. Espelage ve S. Swearer (Ed.). New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Garisch, J. A. & Wilson, M. S. (2010). Vulnerabilities to deliberate self-
harm among adolescents: The role of alexithymia and victimization. British Journal of Clinical Psychology, 49, 
151–162. Guzzo, G., Pace, U., Lo Cascio, V., Craparo, G. & Schimmenti, A. (2014). Bullying victimization, post-
traumatic symptoms, and the mediating role of alexithymia. Child Indicators Research, 7,(1), 141-15. Jolliffe, 
D., & Farrington, D. P. (2006). Examining the relationship between low empathy and bullying. Aggressive 
Behavior, 32, 540–550. Muñoz, L.C., Qualter, P., & Padgett, G. (2011). Empathy and bullying: exploring the 
influence of callous-unemotional traits. Child Psychiatry and Human Development, 42(2), 183-196. Olweus, D. 
(2004). Bullying at school, 9. Baskı. UK: Blackwell. 
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Kronik rahatsızlıklar kişinin kendi psikolojik iyilik durumunun yanı sıra, yakınlarına da negatif etkide bulunabilir 

(Monin ve Shulz, 2009). Geçmiş araştırmalar ağrısı olan bireylerin eşlerinde depresif semptomların arttığını 
göstermiştir (Polenick ve ark.,2015). Depresif semptomların kişilerarası sonuçlarından biri negatif davranışlardır 
(Hames, Hagan ve Joiner, 2013). Bu çalışmada kronik ağrısı olan bireylerin eşlerinin negatif davranışları ve 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

77 
 

depresif semptomları arasındaki ilişki üç zamanlı boylamsal bir çalışma ile incelenmiştir. Depresif semptomların 
yol açtığı davranışların kişinin depresif semptomlarına katkıda bulunduğuna ilişkin teorilerden yola çıkarak (örn., 
Hammen, 1991), negatif eş davranışları ve depresif semptomların birbirini pekiştirerek bir döngü oluşturduğu 
hipotez edilmektedir. 

YÖNTEM: Yerel bir hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimlerinde tedavi gören hastaların eşleri (N=130) 
çalışmaya katılmışlardır. Katılımcılara altı aylık aralarla toplam üç kez anket gönderilmiştir. Seksen sekiz kişi üç 
ankete de katılmıştır. Katılımcılar depresif semptomlarını, ve eşlerinin ağrısı olduğu zamanlarda sergiledikleri 
negatif davranışların (örn., görmezden gelmek, rahatsız olduğunu göstermek) sıklığını belirtmişlerdir. 
BULGULAR: Gecikmeli panel desen analizlerinde Zaman 1’deki (Z1) depresif semptomların Zaman 2’deki (Z2) 
depresif semptomlara etkisi kontrol edildikten sonra (β =.50, p <.001), Z1 negatif davranışların Z2 depresif 
semptomlarını yordadığı bulunmuştur (β =.26, p <.05). Ters yönde ise etki bulunmamıştır. Z2 negatif 
davranışların Zaman 3’deki (Z3) negatif davranışlara etkisi kontrol edildikten sonra (β =.09, p >.05), Z2 
depresif semptomların Z3 negatif davranışları yordadığı bulunmuştur (β =.36, p <.01). Ters yönde ise etki 
bulunmamıştır. 
YORUM: Bulgulara göre negatif davranışlar depresif semptomlarda artışı, depresif semptomlar da negatif 
davranışlarda artışı yordamaktadır. Kronik ağrısı olan bireylerin eşlerinin negatif davranışları ve depresif 
semptomları arasında döngüsel bir ilişki olduğu görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Depresif Semptomlar, Eş Davranışları, Kronik Ağrı 
 
Kaynakça: Hames, J. L., Hagan, C. R., & Joiner, T. E. (2013). Interpersonal processes in depression. Annual 
review of clinical p sychology, 9, 355-377. Hammen, C. (1991). Generation of stress in the course of unipolar 
depression. Journal of abnormal psychology, 100(4), 555. Monin, J. K., & Schulz, R. (2009). Interpersonal 
effects of suffering in older adult caregiving relationships. Psychology and aging, 24(3), 681. Polenick, C. A., 
Martire, L. M., Hemphill, R. C., & Stephens, M. A. P. (2015). Effects of change in arthritis severity on spouse 
well-being: The moderating role of relationship closeness. Journal of Family Psychology, 29(3), 331. 
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KURAMSAL GEREKÇE: 

Suç yaşantısının terk edilmesi ve bireylerin toplumsal beklentilerle paralel yeni bir hayat inşa etmeleri, düşünce 
yapılarında, tutumlarda ve duygularda bir takım dönüşümleri beraberinde getirmektedir (Maruna, 2001). 
Araştırmalar, suç yaşantısını terk etme ile suç işlemeyi etkileyen faktörlerin birbirlerinden oldukça farklı 
olduğuna işaret etmektedir (Laub & Sampson, 2001).  
 
YÖNTEM-BULGULAR:  
Bu çalışma, kontrol odağı, baş etme stratejileri ile mahkumların suç ve cezaevi yaşantılarına ilişkin atıflarının 
motivasyonel değişim basamakları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya, çeşitli yaşlardaki 
200 erkek mahkum katılmıştır (yaş = 18-66, Ort = 34.16, SS = 9.81). Hiyerarşik regresyon analizleri 
sonucunda, duygular ve baş etme stratejilerinin değişim basamakları arasında farklılaştığı görülmüştür. 
Bulgular, “niyet öncesi” basamağındaki katılımcıların cezaevine girdikten sonra yaşadıkları kayıp duygusu ve 
benlik saygılarındaki düşüş ile baş etme çabası içerisinde olduklarına işaret etmektedir. “Niyet” ve “eylem” 
basamaklarındaki katılımcıların ise aktif baş etme stratejileri ve olumlu duygulanımda artış sergiledikleri 
görülmektedir. Öte yandan değişim için gösterilen çabaların pozitif kazanımlarını deneyimleme imkanının sınırlı 
oluşu, değişime yönelik motivasyonu olumsuz etkilemektedir. Nitekim “değişimi sürdürme” basamağında, 
problem odaklı baş etme stratejilerinin terk edildiği ve hem olumlu hem de olumsuz duyguların bir arada rapor 
edildiği görülmüştür. Bu bulgular, katılımcılardan elde edilen niteliksel bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, 
katılımcıların tüm çabalarının boşa gideceğinden, tahliye olduktan sonra çabalarının karşılığını alamamaktan ve 
eski hayatlarına geri dönmekten endişe duyduklarına işaret ettiği olarak açıklanmıştır.  

 
TARTIŞMA:  
Bulgular, suç yaşantısını terk etme sürecinin her bir aşamasına farklı duyguların, ihtiyaçların ve zorlanımların 
eşlik ettiğini ortaya koymaktadır. Rehabilitasyon çalışmalarının da bu faktörleri ele alacak şekilde düzenlenmesi 
önerilmektedir (Serin & Lloyd, 2009). Örneğin, “niyet öncesi basamağında” kayıp ve çaresizlik duygularının ele 
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alınması önemli görülmektedir. “Niyet” ve “eylem” aşamalarında değişim için sarfedilen çabaların 
desteklenmesi, özellikle cezaevi ortamı içerisinde büyük önem taşımaktadır. “Değişimi sürdürme” 
basamağındaki bireylerin ise umutsuzluk duygularının ele alınması ve bu bireylerin “değişimlerini” 
deneyimleyebilecekleri imkanların sağlanması, bu dönüşümlerin kalıcı hale gelmesine imkan sağlayacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Cezaevi Psikolojisi, Kontrol Odağı, Motivasyonel Değişim Basamakları, Rehabilitasyon, Suç 
Yaşantısını Terk Etme 
 
Kaynakça: Laub, J. H. & Sampson, R. J. (2001). Understanding desistance from crime. Crime and Justice, 1-
69. Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. Washington, DC: 
American Psychological Association. Serin, R. C. & Lloyd, C. D. (2009). Examining the process of offender 
change: The transition to crime desistance. Psychology, Crime & Law, 15(4), 347-364. 
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Türkiye genelinde evli kadınların %35.5’i fiziksel, %12’si cinsel, %43.9’u psikolojik ve %30’u ekonomik şiddete 

maruz kalmaktadır (Yüksel-Kaptanoğlu ve Çavlin, 2015). Önleyici müdahaleler geliştirebilmek için algılanan 
sosyal destek gibi şiddet türleri ile ilişkili olabilecek faktörleri belirlemek önem taşımaktadır. Sosyal destek 
“kişinin beğenildiğine ve sevildiğine, saygın ve değerli olduğuna ve karşılıklı yükümlülüklerin olduğu bir sosyal 
ağın üyesi olduğuna inanmasını sağlayan bilgi’ olarak tanımlanmaktadır (Cobb, 1976) ve pek çok çalışmada da 
sosyal desteğin koruyucu rolüne değinilmektedir (Carlson, McNutt, Choi ve Rose, 2002; Thompson ve ark., 
2000; Coker, Watkins, Smith ve Brandt, 2003). Bu çalışmanın amacı kadına yönelik fiziksel şiddet, psikolojik 
şiddet ve yaralanma ile aileden, arkadaştan ve özel birinden algılanan sosyal desteğin ilişkilerini saptamaktır. 
315 kadının web anket üzerinden katıldığı çalışmada, Psikolojik İstismar Profili Ölçeği (Boyacıoğlu, Uysal ve 
Erdugan, yayına hazırlanmakta), Yeniden Gözden Geçirilen Çatışma Taktikleri Ölçeği (Turhan, Guraksin ve 
Inandi, 2006) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Eker, Arkar ve Yaldız, 2001) kullanılmıştır.  
Psikolojik şiddet aileden (r = -.16, p <.01) ve arkadaştan (r = -.22, p<.001) algılanan sosyal destek ile anlamlı 
ilişkiler gösterirken, fiziksel saldırı ve yaralanma ile farklı kaynaklardan algılanan sosyal destek arasında anlamlı 
bir ilişkiye ulaşılamamıştır. Bulgular, aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek arttıkça psikolojik şiddetin 
azaldığına işaret etmektedir. Ancak asıl dikkat çekici olan, fiziksel saldırı ve yaralanma ile algılanan sosyal 
desteğin anlamlı ilişki göstermemesidir. Bu bulgu, fiziksel şiddet söz konusu olduğunda kadının sosyal çevresinin 
sunduğu desteğin yetersiz olduğuna veya toplumun farklı kesimlerinin farklı türde tutum ve davranışlar 
gösterdiğine işaret ediyor olabilir. Bu nedenle, fiziksel şiddet ile algılanan sosyal destek ilişkisinde etkili 
olabilecek başka parametrelerin ilerleyen araştırmalarda değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca 
kadının sosyal çevresince sağlanan destek somut çözümlere dönüşmede farklılıklar gösteriyor ve bu nedenle 
kadınlar çevrelerince sunulan sosyal desteği farklı şekillerde algılıyor olabilir. Araştırmanın bulguları, ilgili 
alanyazın ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Algılanan Sosyal Destek, Fiziksel Saldırı, Psikolojik Şiddet, Yaralanma 
 
Kaynakça: Carlson, B. E., McNutt, L., Choi, D. Y., & Rose, I. M. (2002). Intimate partner abuse and mental 
health: the role of social support and other protective factors. Violence against Women, 8(6), 720–745. Cobb, 
S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300–314. Coker, A. L., 
Watkins, K. W., Smith, P. H., & Brandt, H. M. (2003). Social support reduces the impact of partner violence on 
health: application of structural equation models. Preventive Medicine, 37(3), 259–267. Eker, D., Arkar, H., & 
Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, 
geçerlilik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17–25. Thompson, M. P., Kaslow, N. J., Kingree, J. B., 
Rashid, A., Puett, R., Jacobs, D., & Matthews, A. (2000). Partner Violence, Social Support, and Distress Among 
Inner‐City African American Women. American Journal of Community Psychology, 28(1), 127-143. Turhan, E., 

Guraksın, A., & Inandı, T. (2006). Validity and reliability of the Turkish version of the revised Conflict Tactics 
Scales. Turkish Journal of Public Health, 4(1), 1-12. Yüksel-Kaptanoğlu, İ. & Çavlin, A. (2015). Kadına yönelik 
şiddet yaygınlığı. Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması içinde (s. 81–122). Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık. 
 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

79 
 

 
 
 
 

[Özet:0342] 

HÜKÜMLÜLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNE GÖRE 

DEPRESYON SEVİYELERİNİN VE BAŞETME STRATEJİLERİNİN 
İNCELENMESİ 
Umut Çıvgın, Zübeyit Gün 
 

 

Cezaevleriyle ilgili alan yazın incelendiğinde depresyon hükümlülerde en sık görülen psikolojik problemler 

arasındadır (Fazel ve Danesh, 2002). Depresyonla ilişki olan ve korucu faktörlerden biri olarak görülen baş etme 
kavramı, kişinin hem içsel hem de dışarıdan kaynaklanan ihtiyaç ve problemleri organize edip, çözebilmek için 
gösterdiği bilişsel ve davranışsal çaba olarak tanımlanmıştır (Lazarus, 1993). Weiten, Dunn ve Hummer (2011) 
hükümlülerin olumsuz olaylarla baş edebilmek için dışarıdaki kişiler kadar çeşitli başetme stratejilerinin 
olmadığını tespit etmiştir. Bu bağlamda, yapılan çalışma ile demografik değişkenlerin, depresyon seviyesi ve 
başetme stratejileri ile ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca hükümlülerin depresyon seviyeleriyle başetme stratejileri 
arasında bir ilişkinin olup olmadığı sorgulanmıştır. 
 
Çalışmanın hipotezleri kapsamında:  
 
1. Demografik değişkenlerin depresyon seviyesi ve başetme stratejileri açısından farklılık oluşturması, 
2. Depresyon seviyesi ve başetme stratejileri arasında bir ilişkinin var olması beklenmektedir.  
 
Hipotezleri test etmek için İzmir’de bulunan 3 tip cezaevinden 494 kadın ve erkek hükümlü katılımcı olarak 
kabul edilmiştir. Katılımcılardan bilgi toplamak için demografik bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri ve 
Başetme Yolları Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verinin incelenmesinde Bağımsız Örneklemler T-Testi, MANOVA 
ve Regresyon analizi kullanılmıştır.  
 
Çalışmanın sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 
- Depresyon seviyesi ve başetme stratejilerinde demografik değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
yarattığı,  
- Depresyon seviyesi ile başetme stratejilerinin arasında bir ilişki olduğu ve 
- Kendine saklama, sorumluluğu kabul etme ve problem çözme başetme stratejilerinin depresyon seviyesini 
yordadığı tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Başetme, Depresyon, Cezaevi, Hükümlü 
 
Kaynakça: Fazel, S. & Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23.000 prisoners: A systematic review of 
62 survesys. The Lancet, 359, 545-550. Lazarus, R. (1993). Coping theory and research: Past, present, and 
future. Psychosomatic Medicine, 55, 234-247. Weiten, W., Dunn, D. S, & Hammer, E. Y. (2011) Psychology 
Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century. Belmont: Wadsworth 
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Evlilikte mutluluğu belirleyen faktörler, ilgili alan yazında sıklıkla araştırılmaktadır. Çift uyumu ve evlilikten 
alınan doyum, evliliğin başarısını değerlendirmede temel alınan kriterler arasındadır (Burgess, Locke ve 
Thomes, 1963). Evlilik uyumu ve doyum sıklıkla birbiri yerine kullanılmaktadır ancak farklı kavramlardır. Evlilik 
uyumu çiftin evlilik ile ilgili konularda anlaşması anlamına gelirken (Spanier, 1976); evlilik doyumu mevcut 

evliliğin bireyin gereksinimlerinin ne kadarını karşıladığı ile ilgilidir (Burr, 1970). Alan yazında bireylerin ilişkide 
kullandıkları mizahın niteliğinin evlilik uyumu ve evlilikten alınan doyum ile ilişkisini ayrı ayrı gösteren 
çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise mizah ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik uyumunun aracı 
rolü sınanmıştır. Araştırmanın örneklemini 155 evli çift oluşturmaktadır. Katılımcıların mizah stilleri İlişkisel 
Mizah Envanteri ile, evlilik uyumları Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği ile, evlilik doyumları ise İlişki Doyumu Ölçeği 
ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde LISREL 8.5 programı kullanılarak ayırt edilebilir çiftler için Aktör-
Partner Karşılıklı Bağımlılık Modeli (Kenny, Kashy ve Cook, 2006) sınanmıştır. Elde edilen modelin uyum 
indeksleri modelin veriye uyumunun oldukça iyi olduğunu göstermiştir. [χ2 (13, N= 155)= 7.03, p>.05, GFI 
=.99, RMSEA =.00]. Bulgulara göre, bireylerin kendi olumlu ve olumsuz mizah kullanımı kendi evlilik uyumunu 
yordamaktadır. Mizah stilleri ile evlilik uyumu arasındaki ilişkideki partner etkileri incelendiğinde ise yalnızca 
erkeklerin kullandığı olumlu mizahın eşinin evlilik uyumunu pozitif yönde yordadığı görülmektedir. Ek olarak 
aracılık testi sonuçlarına göre kadınlarda mizah stilleri (olumlu ve olumsuz mizah) ile ilişki doyumu arasındaki 
ilişkide evlilik uyumu tam aracılık yapmaktadır. Erkeklerde ise evlilik uyumu yalnızca olumsuz mizah stili ile 
evlilik doyumu arasındaki ilişkide tam aracılık rolü oynamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aktör partner etkisi, evlilik uyumu, olumlu mizah, olumsuz mizah 
 
Kaynakça: Burgess, E. W., Locke, H. J., ve Thomes, M. M. (1963). The Family from institution to 
companionship. New York: American Book Company. Burr, W. R. (1970). Satisfaction with various aspects of 
marriage over the life cycle: A random middle class sample. Journal of Marriage and Family, 32(1), 29-37. 
Kenny, D. A., Kashy, D. A. ve Cook, W. L. (2006). Dyadic Data Analysis. New York, NY: The Guilford Press. 
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and 
simimlar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 15-28. 
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Orta yaş, ölümün ve yaşamak için kalan zamanın daha fazla farkına varıldığı ve böyle bir farkındalığa tepki 

olarak da bireylerin iş ve aile yaşamını gözden geçirdiği bir dönemdir (Lachman, 2004). Bu bağlamda, bazı 
araştırmacılar, hayatın anlamını keşfetmenin olumlu gelişimsel sonuçlarla ilişkili olduğunu ve hayatın anlamının 
kanser gibi doğrudan yaşamı tehdit eden bir yaşam olayı ile yüzleşildiği zaman daha da önemli hale geldiğini 
öne sürmektedirler (Dezutter, Luyckx ve Wachholtz, 2015; Park, 2010; Scrignaro ve ark., 2014). Bu doğrultuda 
bu araştırmanın temel amacı, meme kanseri tanısı almış orta yaş dönemindeki kadın bireylerde hayatın 
anlamını yordayan faktörleri ve benlik saygısı ile psikososyal uyum arasındaki ilişkide hayatın anlamının 
boyutlarının (anlamın varlığı ve aranması) aracı rolünü incelemektir. 
Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı ayaktan tedavi ünitesinde tedavi alan 
veya ilaçsız takip edilen meme kanseri tanısı almış 40-65 yaş arası 127 kadın birey ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada katılımcılara Hayatın Anlamı Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve 
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. 
Hayatın anlamını yordayan faktörlere ilişkin bulgular, anlamın varlığını sırasıyla sosyal destek, yaş, tanı süresi 
ve algılanan gelir düzeyinin pozitif yönde; anlam aranması için ise yine sırasıyla sosyal destek, yaş ve tanı 
süresinin negatif yönde yordadığını göstermiştir. Tüm değişkenler birlikte anlamın varlığı puanındaki toplam 
varyansın %29’unu açıklarken; anlam aranması puanındaki toplam varyansın %34’ünü açıklamaktadır. Bununla 
birlikte, aracı rollere ilişkin analiz sonuçları, benlik saygısı ve psikososyal uyum arasındaki ilişkide anlamın 
varlığının aracı bir role sahip olduğunu gösterirken, anlam aranmasının aracı bir rolünün olmadığını göstermiştir. 
Elde edilen bu yöndeki bulgular, benlik saygısı ve psikososyal uyum arasındaki ilişkide hayatın anlamı açısından 
alt boyutların farklı bir örüntüye sahip olduğuna işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hayatın anlamı, benlik saygısı, psikososyal uyum, orta yetişkinlik dönemi, meme kanseri 
 
Kaynakça: Dezutter, J., Luyckx, K. ve Wachholtz, A. (2015). Meaning in life in chronic pain patients over time: 
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Associations with pain experience and psychological well-being. Journal of Behavioral Medicine, 38, 384–396. 
Lachman, M. E. (2004). Development in midlife. Annual Review of Psychology, 55, 305-331. Park, C. L. (2010). 
Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment 
to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257-301. Scrignaro, M., Bianchi, E., Brunelli, C., 

Miccinesi, G., Ripamonti, C. I., Magrin, M. E., ve Borreani, C. (2014). Seeking and experiencing meaning: 
Exploring the role of meaning in promoting mental adjustment and eudaimonic well-being in cancer patients. 
Palliative and Supportive Care, 1-9. 
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Sonia Amado, Mehmet Koyuncu, Gülin Kaça 
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir 
 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sürücülerin psikoteknik değerlendirilmesinde kullanılan üç farklı test sisteminin 

(ART2020: Bukasa, Wenninger, & Brandstatter, 1990; Trafikent: Sümer, Ayvaşık ve Er, 2009, Viyana Test 
Sistemi: Schuhfried, 1996) karşılaştırılması ve bu sistemlerin doğal trafik ortamındaki sürücü davranışları 
gözlenerek geçerliliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla en az bir yıldır ehliyet sahibi ve en az 5000 km araç 
kullanmış olan 19 – 63 yaş aralığında, farklı eğitim düzeylerinden 176 sürücü, üç farklı test sisteminde 
psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bununla birlikte trafik ortamındaki sürücü davranışları uzman 
sürücü eğitmeni gözlemciler tarafından gözlenmiştir. Sürücü örneklemi Türk sürücü profilini temsil etmesi 
açısından profesyonel, amatör, ehliyetine el konulmuş (alkol, hız veya ceza puanları nedeniyle) ve eş 
konulmamış heterojen bir sürücü grubu oluşturulmuştur. Yol sürüş gözlemi İzmir kenti içerisinde çeşitli yol 
türlerini içeren 45 km’lik bir güzergâhı içermiş, yaklaşık 80 dakika sürmüştür. Gözlemciler hem araç içerisinde 
10 yol bölümünü ve 35 hata türünü içeren sistematik gözlem formlarını doldurmuş, hem de ayrıntılı genel 
değerlendirmeler yapmışlardır. Katılımcılar ise kendi sürüşlerini değerlendirmenin yanında bilişsel ve psikomotor 
becerilerin ölçümü için üç farklı test bataryasını iki veya üç gün içerisinde tamamlamışlardır.  
Elde edilen bulgular analiz edildiğinde, yapılan gözlem çalışmasının güvenirliğinin yüksek olduğu, üç test 
sisteminin bazı bilişsel psikomotor özellikleri ölçmede daha eşdeğer bazılarında ise farklılıklar gösterdikleri 
bulunmuştur. Örneğin muhakeme, görsel bellek ve dikkat testlerinde daha fazla benzerlerikler görülürken, tepki 
zamanı, görsel süreklilik, koordinasyon, hız mesafe tahmini ve görme alanı ölçümlerinde ise daha az benzerlik 
olduğu bulunmuştur. Psikoteknik değerlendirme bataryalarının yol gözlemindeki hata sayısını yordama oranları 
%25-26 düzeyinde bulunmuş, yordama düzeyleri açısından sistemler arası farklılaşma gözlenmemiştir. Elde 
edilen bulgular ülkemizde trafik güvenliğine katkıda bulunması açısından tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur 
(Amado, Koyuncu, Kaça, 2013). 
 
Anahtar Kelimeler: Viyana Test Sistemi, ART2020, TRAFİKENT, Psikoteknik Değerlendirme, Geçerlik, Doğal 
Yol Gözlemi 
 
Kaynakça: Amado, S., Koyuncu, M., Kaça, G. (2013) Türkiye'de Kullanılan Sürücü Psikoteknik Değerlendirme 
Test Sistemlerinin Karşılaştırılması Ve Doğal Trafik Ortamındaki Sürücü Davranışları Gözlenerek Geçerliklerinin 
Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Proje No: 110K428. Bukasa, B., Wenninger, U., Brandstatter, C.. 1990. 
“Validierung verkehrpsychologischer Testverfahren”, Kleine Fachbuchreihe, 25, Austrian Road Safety Board, 
Vienna:Listeras edition. Schuhfried, G. (1996). Vienna Test System. Mödling, Austria Sümer, N., Ayvaşık, H.B., 
Er, N. 2009.”Trafikent Psikoteknik Sürücü Değerlendirme Sistemi Kullanıcı El Kitabı”, Ankara. 
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ERGENLERDE ÖZERKLİĞİN YARATICILIĞA ETKİSİNİN 

DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 
Ozan Kayar, Hamit Coşkun 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bolu 
 

 

GİRİŞ: Özerklik, bireyin davranışlarını gönüllü olarak gerçekleştirmesidir. Yaratıcı bir birey olmanın temeli ise, 

düşüncelerinde ve davranışlarında özgür olmaya dayanır (Feist, 1999). Buna ek olarak Baas ve arkadaşları 
(2008), önerdikleri İkili Yaratıcılık Modeli’nde kişilik özelliklerinin nasıl ve hangi koşullar altında yaratıcılığa etki 
ettiğini açıklamaya çalışmışlardır. Modele göre yaratıcılığa yol açan iki yol bulunmaktadır. Bunlar esneklik ve 
kararlılıktır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, ergenlerde özerklik ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri 
incelemek ve özerklik ve yaratıcılık arasındaki ilişkide bilişsel esneklik ve kararlılığın aracı rolünü sınamaktır. 
 
YÖNTEM: Toplam 266 ergenden oluşan bu deneysel çalışmada öncelikle deney ve kontrol grubu olmak üzere 
katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya başlamadan her iki grubun da duygudurumları yazım hızı görev 
manipüle edilmiştir. Ardından deney grubuna beş farklı nesnenin yer aldığı fotoğraflar gösterilmiş ve kendilerine 
uygulamacı tarafından olabildiğince çok sayıda fikir üreteceklerini düşündükleri bir nesneyi seçme yetkisi 
tanınmıştır. Kontrol grubuna ise seçme yetkisi tanınmamış, deney grubundakilerin seçtikleri nesneler eşleme 
yöntemiyle sunulmuş ve kontrol grubundakilerin sunulan nesneyle fikir üretmeleri istenmiştir. Çalışmada 
yaratıcılık nesne kullanım formuyla, özerklik ise uygulamacı tarafından oluşturulan ‘nesne seçimi’ koşuluyla 
ölçülmüştür. Çalışmada esneklik puanı üretilen fikirlerin oluşturduğu kategori sayısıyla, kararlılık ise toplam 
üretilen fikir sayısının kategori sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Grupların yaratıcılık puanları özerklik 
verme ve vermeme durumuna göre karşılaştırılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sürecinde, tek 
yönlü varyans analizi ve aracılık analizi uygulanmıştır. 
 
BULGULAR ve YORUM: Çalışmada özerklik verilen ergenlerin yaratıcılık puanları (x=6.67), özerklik verilmeyen 
ergenlerin yaratıcılık puanlarından (x=4.79) yüksektir ve bu fark anlamlıdır [F(1,264 )=32.59, p<.01]. Ayrıca, 
yapılan aracılık analizi sonucuna göre hem bilişsel esnekliğin (Z=-3.02, P<.01) hem de kararlılığın (Z=-2.48, 
P<.05) özerklik ve yaratıcılık ilişkisinde aracı olduğu bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Esneklik, Kararlılık, Özerklik, Yaratıcılık 
 
Kaynakça: Baas, Matthijs, De Dreu, Carsten K. W., Nijstad, Bernard A. (2008). “A meta-analysis of 25 years of 
research on mood and creativity: Hedonic tone, activation, or regulatory focus?” Psychological Bulletin 134: 
739–756. Feist, G. J. (1999). Autonomy and independence. In M.A. Runco & S. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of 

Creativity (pp.157-163). San Diego, CA: Academic Press.  
 
 
 
 
 

[Özet:0371] 

BARIŞI KONUŞMAK: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE 

BARIŞIN SOSYAL TEMSİLLERİ 
Sercan Balım

1
, Aslı Aydemir

1
, Büşra Alparslan

1
, Canan Çelikadam

1
, Tuğçe Gündüz

2
 

1
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

2
Mersin Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Mersin 

 

 

Sosyal temsil teorisi; kişinin bireysel tarihiyle beraber içinde yaşadığı grubun tarihini içeren, toplumun 

paylaşılan kodları üzerinden iletişim kurmaya yarayan bir değer sistemi, fikir ve pratikler bütününü kapsar 
(Sammut ve Howarth, 2013). Galtung’a göre barışın sosyal temsilleri ise pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılır; 
barışın negatif sosyal temsili doğrudan savaşın olmayışını belirtirken pozitif barış temsili yapısal şiddetin 
olmadığı durumları, toplumsal eşitliği ve adaleti destekleyen faktörleri içerir (Gibson, 2012). Bu çalışmada 
barışın sosyal temsillerinin ortaöğretim öğrencileri tarafından nasıl inşa edildiği incelenmiştir. 
Çalışmanın verilerine, 48 ortaöğretim öğrencisiyle yapılan toplamda 30 yarı yapılandırılmış (bireysel-odak grup) 
görüşme ile ulaşılmıştır. Önceden belirlenen görüşme soruları üç tema altında yer almaktadır: barış kavramı ve 
barışın yeri, barış ve sorumluluk, barış ve eğitim. Yapılan görüşmeler yazıya dökülmüş ve açık yaklaşım 
tekniğiyle tematik içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Analiz sonucunda; huzur teması altında barış farklılıklara saygı ve hoşgörü, farklılıkları değil ortaklıkları 
vurgulama ya da aynı olmak olarak konuşulmuştur. Düzen temasında barış, temelde kaosun yokluğu olarak inşa 
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edilip insanların kendilerini kısıtlamaları, otorite tarafından sağlanan özgürlük ve ortak ahlaki değerlerin 
varlığıyla oluşmaktadır. Barış daha çok devletlerin sorumluluğunda ancak herkesin bireysel, kişilerarası ve 
toplumsal ilişkileriyle katkı sağlayacağı bir çabadır. Barış, negatif barış ve pozitif barış kavramlarıyla hem içinde 
hem dışında olunan bir kavram olarak inşa edilmiştir. Barıştan ziyade aktarılan savaş tarihinin olması ve hatta 

barışın kendine tarihsel olarak yer bulamaması ise barışı hafızasız kılmaktadır. Tüm bu temalarla barışın 
olabileceği, oldurulabileceği ve bunun için gösterilen çabadan vazgeçilmemesi gerektiği konuşulurken aslında 
saldırganlık, hırs, bencillik gibi insan doğasının parçası olarak gözüken özellikler ve kaynak paylaşımı dolayısıyla 
barışın mümkün olmadığı tartışılmıştır. Tespit edilen bu temalar üzerinde katılımcıların sosyal çevreleri ve 
görüşmelerin yapıldığı zaman diliminde ülkedeki sosyopolitik koşulların etkisinin olabileceği söylenebilir zira 
barışın işaret ettikleri, içinde bulunulan grubun özelliklerine göre şekillenebilir (Valsiner, 2013). 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal temsil, tematik içerik analizi, barış 
 
Kaynakça: Gibson, S. (2012). Social Representations of Peace and Conflict: Introduction to the Special Issue. 
Papers on Social Representations, 21, 1-8. Sammut, G. and Howarth, C., (2013). Social Representations. T. 
Teo (Ed.) Encyclopedia of Critical Psychology içinde, (s. 1794-1798). New York: Springer-Verlag. Valsiner, J., 
(2013). Creating sign hierarchies: social representation in its dynamic context. Papers on Social 

Representations Peer Reviewed Online Journal. Volume 22, 16.1-16.32  ISSN 1021-5573. 

http://www.psych.lse.ac.uk/psr/ 
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TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI 

UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ 
Sevim Şahan 
Gediz Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Göç, insanlık tarihi kadar eskidir ve tarih boyunca bireyleri ve toplumları sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik 
açıdan etkilemiştir (Erol ve Ersever, 2014). Göç; savaş, ekonomik ve siyasal sebeplerle olabileceği gibi daha iyi 
yaşam koşulları ve daha iyi eğitim olanakları için de gerçekleşebilmektedir (Akdeniz ve Öz, 2009). OECD’nin 
2008 yılında yayımladığı raporla yabancı uyruklu öğrencilerin sayısının 1975’ten 2006’a kadar beş kat artarak 3 
milyona ulaştığı görülmüştür (Kıroğlu, Kesten, Elma, 2010). Günümüzde ise bu sayının çok daha fazla olduğu 
söylenebilir. Benzer bir şekilde ülkemizde de yabancı uyruklu öğrencilerin sayısında önemli artışların olduğu 
belirtilebilir.  
Bu çalışma ile öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin göçten kaynaklı 
yaşabilecekleri (dil, ekonomik, barınma ve sosyo-kültürel farklılıklar) sorunlar ile depresyon düzeyleri, benlik 
saygıları, yaşam doyumları ve kültürleşme düzeyleri ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Gediz Üniversite’sinde seçkisiz örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. 
17-24 yaş arası, 41 kız 41 erkek öğrenci olmak üzere 3 farklı kıta Asya, Afrika ve Amerika olmak üzere 32 farklı 
ülkeden 82 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda Beck Depresyon Ölçeği, Rosenberg 
Benlik Saygısı Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kültürleşme Düzeyi Ölçeği kullanılmışken, elde edilen verilerin 
incelenmesinde ise Ki Kare, t testi, ANOVA ve regresyon analizi kullanılmıştır.  
Araştırma sonucunda dil ve sosyo- kültürel farklılıktan kaynaklı problemlerin gelinen ülkeye göre anlamlı 
farklılıklar gösterdiği ve iletişim probleminin Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe bilip/bilmeme durumuna göre 
farklılaştığı görülmüştür. Katılımcıların eğitim için Türkiye’ye gelmeden Türkçe bilip bilmemelerinin benlik 
saygıları üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik problemlerin aylık gelir durumuna göre 
değiştiği sonucuna varılırken, dil bilme düzeyleri ile kültürleşme düzeyleri arasında da anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Diğer yandan yaşam doyumunun kıtalara göre farklılık gösterdiği de bulunan sonuçlardan biridir. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Depresyon, Göç, Kültürleşme, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Yaşam Doyumu 
 
Kaynakça: Akdeniz, E. B., & Öz, F. (2009). Koruyucu ruh sağlığı açısından göç ve kadın. Kriz Dergisi, 17(1), 
27-36. Akman, E., & Şeker, B. D. (2015). Farklı ülkelerden üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma ve yaşam 
doyumları üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 106-119. Beck, A. T., 
Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory-II.San Antonio. Berry, J. W., Kim, U., Power, S., 
Young, M., & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural societies. Applied psychology, 38(2), 185-206. 
Berry, J. (2005), ‘Acculturation: Living successfully in two cultures’, International Journal of Intercultural 
Relations, 29(6), 697-712. Bhugra, D. (2003). Migration and depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 
108(418), 67-72. Bhugra, D. (2004). Migration and mental health. Acta Psychiatrica Scandinavica, 109(4), 243-
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258. Brilliant, J. J. (2000). Issues in counseling immigrant college students.Community College Journal of 
Research & Practice, 24(7), 577-586. Buchanan, J. L. (2012). Prevention of depression in the college student 
population: a review of the literature. Archives of Psychiatric Nursing, 26(1), 21-42. Butcher, J. N., Mineka, S., 
& Hooley, J. M. (2013). Anormal Psikoloji. (Çev: Gündüz, O.). İstanbul: Kaknüs Yayınları (Özgün çalışma 2011) 

Campbell J. D., & Lavalee L.F. (1993). Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the 
behavior of people with low esteem. In R.F. Baumeister (Ed.), Self –esteem. The puzzle of low self-regard. 
(pp.3-20). New York: Pleneum Cárdenas, M., Di Maro, V., & Sorkin, I. (2009). Migration and life satisfaction: 
Evidence from Latin America. Journal of Business Strategies, 26(1), 9. Çam, Y. (2002). Kafkasya'dan Türkiye'ye 
Göçler ve Kocaeli Yöresine İskanlar Dost, M. T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı 
değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 132-142. Erol, M., & 
Ersever, O. G. (2014). Göç krizi ve göç krizine müdahale. KHO Bilim Dergisi, 24(1), 47-68 Gül, V., & Kolb, S. 
(2009). Almanya'da yaşayan genç Türk hastalarda kültürel uyum, iki kültürlülük ve psikiyatrik bozukluklar. Türk 
Psikiyatri Dergisi, 20(2), 138-143. Gün, Z., & Bayraktar, F. (2008). Türkiye’de iç göçün ergenlerin uyumundaki 
rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 167-176 Jong, G. F., Chamratrithirong, A., & Tran, Q. G. (2002). For Better, 
For Worse: Life Satisfaction Consequences of Migration1. International Migration Review,36(3), 838-863. 
Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin 
sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39. Kuşdil, M. E. 
(2014). Göçün incelenmesinde sosyal psikolojik bakışın önemi: Bulgaristan göçmenleri örneği. Eğitim Bilim 
Toplum, 12(48), 149-168. Lee, J. S., Koeske, G. F. ve Sales, E. (2004), “Social support buffering of 
acculturative stress: A study of mental health symptoms among Korean international students”, International 
Journal of Intercultural Relations, 28(5), 399-414. Mori, S. (2000). Addressing the mental health concerns of 
international students. Journal of Counseling & Development, 78(2), 137–144. Oh, Y., Koeske, G. F., & Sales, 
E. (2002). Acculturation, stress, and depressive symptoms among Korean immigrants in the United States. The 
Journal of social psychology, 142(4), 511-526. Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B., & Şirin, A. (2002). Türkiye’de 
öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı 
arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi [Educational Sciences: 
Theory & Practice], 2(1), 477-499. Porter, J. R., & Washington, R. E. (1993). Minority identity and self-esteem. 
Annual review of sociology, 139-161. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, 
NJ: Princeton University Press. Rosenberg, M., & Simmons, R. G. (1971). Black and White self-esteem: The 
urban school child. Washington, D. C: The Arnold and Caroline Rose Monograph Series. Sevim, O. (2014). 
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ekev Akademi 
Dergisi, 60(60), 389-401 Sır, A., Bayram, Y., & Özkan, M. (1998) Zoraki iç göçün ruh sağlığına etkileri üzerine 
bir ön çalışma. Klinik Psikiyatri 2(1), 83-88 Tekin, T. (1978). Türk Dilleri Ailesi I. Türk Dili, 37(318), 173-183. 
Tuzcu, A., & Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1) 56-66. 
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Suzan Çen, Arife Berna Aytaç 
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Ekokültürel kuram (Weisner, 1997; 2002a; 2002b) ailenin destek kaynakları gibi ailesel faktörler, ya da 

değerler gibi kültürel faktörlerin ailenin aktivitelerini organize ettiğini ve şekillendirdiğini, engelli çocuğun 
gelişimsel çıktılarını etkilediğini varsayar (Nihira, Weisner, & Bernheimer, 1994; Weisner, 2002b). Bu nedenle, 
ailesel ve kültürel faktörlerin çocuğun davranış sorunlarıyla olan etkileşiminin ekokültürel kuram çerçevesinde 7-
14 yaş arası öğrenme güçlüğü (ÖG) olan çocuklarda incelenmesi bu çalışmada hedeflenmiştir. 112 ÖG olan 
çocuğun annesi ve öğretmeni çalışmaya katıldı. Katılımcılar Aile Destek Ölçeği, Portre Değerler Ölçeği, Özel 
Öğrenme Güçlüğü Ölçeği (Öğretmen formu) ve Problem Davranış Ölçeği (Öğretmen formu) ve sosyodemografik 
formunu doldurdu. Analizlerde, Pearson korelasyon analizi, regresyon analizi ve Hayes’in (2013) düzenleyici 
değişken analizi yapıldı. Bu çalışmada Weisner’ın ekokültürel kuramı test edildikten sonra, analizler ÖG düzeyi 
kontrol edilerek tekrarlanmıştır. Algılanan bilgi desteği, ÖG düzeyi kontrol edildiğinde içselleştirme sorunlarını 
marjinal olarak (adjusted R² =.12, F (1, 85) = 2.98, p =.08), edilmediğinde anlamlı olarak yordamıştır 
(adjusted R² =.09, F (1, 85) = 3.75, p <.05.). Algılanan duygusal destek ise dışsallaştırma sorunlarını ÖG 
düzeyini kontrol edildiğinde marjinal olarak (adjusted R² =.09, F (2, 85) = 3.44, p =.06), edilmediğinde anlamlı 
(adjusted R² =.07, F (1, 85) = 5.14, p <.05) olarak yordamıştır. Ancak algılanan bakım veren desteği anlamlı 
(adjusted R² =.07, F (1, 87) = 4.57, p <.05) ve finansal destek marjinal olarak (adjusted R² =.05, F (1, 87) = 
2.87, p =.09) dışsallaştırma sorunlarını yordarken, ÖG düzeyi kontrol edildiğinde anlamsız hale gelmiştir. 
Ayrıca, ÖG düzeyi kontrol edildiğinde, hem muhafazacılık hem de yeniliğe açıklık değerleri yüksek olan 
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ebeveynlerin çocuklarında içselleştirme sorunlarının en düşük olma eğiliminde olduğu bulunmuştur (adjusted R2 
=.07, F (1, 84) = 3.23, p =.07). Sonuç olarak, çocuğun gelişiminin kültürel ve bireysel faktörlerden etkilendiği, 
kültürel anlayışın özellikle ÖG olan çocuklara yönelik etkili müdahale programları geliştirmede araştırmacılara 
yol gösterebileceği görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Güçlüğü, Algılanan Aile Desteği, Değerler, İçselleştirme Sorunları, Dışsallaştırma 
Sorunları. 
 
Kaynakça: Hayes, A. F. (2013). Moderation and mediation analysis. Erişim: 16.3.2012, 
http://afhayes.com/index.html Nihira, K., Weisner, T. S., Bernheimer, L. P. (1994). Ecocultural assessment in 
families of children with developmental delays: construct and concurrent validities. American Journal on Mental 
Retardation, 98, 551-566. Weisner, T. S. (1997). The ecocultural project of human development: why 
ethnography and its findings matter. Ethos, 25(2), 177–190. Weisner T. S. (2002a). Ecocultural understanding 
of children developmental pathways. Human Development, 45(4), 275-281. Weisner, T. S. (2002b). Essay 
review making a good thing better: ways to strengthen sociocultural research in human development essay 
review of children’s engagement in the world: sociocultural perspectives by Artin Göncü. Human Development, 
45, 372– 380. 
 
 
 
 
 

[Özet:0380] 
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Yasemin Karslı, Şerife Sema Karakelle 
İstanbul Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

İki dilliliğin bilişsel faaliyetler üzerindeki etkisini inceleyen pek çok araştırma mevcuttur (örn. Ransdell, Barbier 

ve Niit, 2006). Son dönemlerde elde edilmeye başlanan bilimsel kanıtlar, iki dilliliğin bilişsel işlevler üzerinde 
sistematik ve anlamlı bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir (Bialystok, Craik, Green ve Gollan, 2009). İki 
dillilerin tek dillilere göre üstünlüklerinin çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konduğu en önemli bilişsel 
özelliklerden birisi bilişsel esnekliktir (örn. Bialystok ve Martin, 2004; Bialystok, 1999). Bu araştırmada iki dilli 
ve tek dilli çocukların, bilişsel esneklik ve üstbilişsel kararların doğruluğu açısından incelenmesi ve bilişsel 
esneklik düzeylerinde üstbilişsel kararların doğruluğunun düzenleyici rolü olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır.  
 
Araştırmaya 45-77 ay arası 75 iki dilli ve 75 tek dilli çocuk dahil edilmiştir. Öğrenme Kararları ve Bilme Hissi 
Kararlarının doğruluğu araştırmacı tarafından hazırlanmış bir düzenekle ölçülmüştür. Bilişsel esneklik, Boyut 
Değiştirerek Kart Eşleme Görevi (BDKE) ile çocukların Türkçe alıcı dil becerileri TİFALDİ-AD testi ile 
değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında, iki dilli çocuklara ayrıca Ermenice alıcı dil becerilerini değerlendirmek 
için Peabody Resim Kelime Testi’nin Ermenice’ye çevrilmiş hali uygulanmıştır.  
 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları, eşit düzeyde ve eşit olmayan düzeyde iki dilli olan gruplar arasında bilişsel 
esneklik, üstbilişsel kararların doğruluğu ve Türkçe alıcı dil becerileri açısından anlamlı farklılaşma olmadığını 
göstermiştir. İki dilli her iki grubun da tek dilli grup ile arasında bilişsel esneklik düzeyleri ve üstbilişsel 
kararların doğruluğu açısından anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu, iki dilli grupların bilişsel esneklik düzeyi ve 
üstbilişsel kararların doğruluğu açısından tek dillilerden yüksek performans gösterdikleri bulunmuştur. İki dilli ve 
tek dilli grupta üstbilişsel kararların bilişsel esneklik düzeyi üzerindeki düzenleyici rolünün incelenmesi için çoklu 
hiyerarşik doğrusal moderatör regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular tek dilli grupta öğrenme kararlarının 
doğruluğunun bilişsel esneklik düzeyini anlamlı şekilde açıkladığını göstermiştir. İki dilli grupta ise bilişsel 
esneklik düzeyi üzerinde ise üstbilişsel kararların doğruluğunun bir rolü olmadığı bulunmuştur. 
 
Bulgular temsilsel yeniden tanımlama açıklaması doğrultusunda tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel esneklik, bilme hissi kararları, iki dillilik, iki dilli çocuklar, öğrenme kararları, 
üsbilişsel kararlar. 
 
Kaynakça: Ransdell, S., Barbier, M. L., & Niit, T. (2006). Metacognitions about language skill and working 
memory among monolingual and bilingual college students: When does multilingualism matter?. International 
Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9(6), 728-741. Bialystok, E., Craik, F. I., Green, D. W., & 
Gollan, T. H. (2009). Bilingual minds. Psychological Science in the Public Interest, 10(3), 89-129. Bialystok, E., 
& Martin, M. M. (2004). Attention and inhibition in bilingual children: Evidence from the dimensional change 
card sort task. Developmental science, 7(3), 325-339. Bialystok, E. (1999). Cognitive complexity and 
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attentional control in the bilingual mind. Child development, 70(3), 636-644. 
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Kurum bakımında çocukların kalabalık gruplar halinde yaşamaları, pek çok bakıcı değiştirmeleri ve bireysel ilgi 

görememeleri gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (Ainsworth ve Thoburn, 2014). Daha önce yapılan pek çok 
çalışmada çocukların bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişiminin olumsuz etkilendiği bulunmuştur (Groza ve 
Ryan, 2002; Smyke ve ark., 2007; Yağmurlu, Berument, ve Celimli, 2005). Bunların yanında çocukların benlik 
gelişiminin de olumsuz etkilenmesi beklenmektedir fakat literatürde 2-3 yaş çocuklarla ilgili dünyada bir tane 
(Andeeava 2009), Türkiye’de ise yapılan bir çalışma yoktur.  
 
Yuva bakımının olumsuz etkilerini azaltmak için Ülkemizde 2005 yılından beri sevgi evleri ve çocuk evleri 
açılmaktadır. Fakat bu modellerin hangisinin çocukların gelişimi için daha iyi olduğu bilimsel olarak 
araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı farklı bakım çeşitlerinde kalan (yuva, sevgi evi, çocuk evi, koruyucu aile) 
2-3 yaş arası çocukların benlik gelişimini karşılaştırmaktır. Ayrıca karşılaştırma grubu olarak ta aile yanında 
fakat düşük sosyo-ekonomik çevrede büyüyen çocuklar alınmıştır.  
 
Araştırmaya toplamda 118 çocuk alınmıştır (yuva= 41, sevgi evi= 10, çocuk evi= 17, koruyucu aile= 17, aile= 
33). Çocukların benlik gelişimlerini ölçmek için Benlik Gelişim Envanteri (Stipek, Gralinski, ve Kopp, 1990) 
kullanılmıştır. Ayrıca benlik gelişimini ölçmek için çocuklara üç farklı task uygulanmıştır (aynada kendini tanıma, 
battaniyenin üzerinden kalkma ve fotoğrafta kendini tanıma). Çocuk Davranış Anketi de çocukların mizacını 
ölçmek için kullanılmıştır (ECBQ: Putnam, Gartstein, ve Rothbart, 2006).  
 
ANOVA sonuçlarına bakıldığında yuvalarda kalan çocukların (M= 3.83) sevgi evi (M= 5.30), çocuk evi (M= 
6.41), koruyucu aile (M= 6.70), ve biyolojik aile (M= 8.67) de kalan çocuklara göre benlik gelişimlerin (kendini 
tanımlama ve değerlendirme alt boyutları için) geri olduğu bulunmuştur. Aile yanında büyüyen çocukların da 
koruyucu aile, çocuk evi, ve sevgi evinde ki çocuklara göre daha iyi oldukları bulunmuştur. Ayrıca mizacın alt 

boyutu olan yatıştırılabilirliğin (soothability) bakım çeşitleri ve çocukların gelişimi arasında düzenleyici rolü 
olduğu bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: bakım çeşitleri, benlik gelişimi, devlet bakımı, mizaç. 
 
Kaynakça: Ainsworth, F., & Thoburn, J. (2014). An exploration of the differential usage of residential childcare 
across national boundaries. International Journal of Social Welfare, 23, 16–24. doi:10.1111/ijsw.12025 
Andeeava, N. N. (2009). Development of Self Image in Orphanage Children during the First Three Years of Life, 
Психологическая наука и образование, 3, 13–24. Groza, V., & Ryan, S. D. (2002). Pre-adoption stress and its 
association with child behavior in domestic special needs and international adoptions. 
Psychoneuroendocrinology, 27, 181–97. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11750778 
Putnam, S. P., Spritz, B. L., & Stifter, C. a. (2002). Mother-Child Coregulation During Delay of Gratification at 
30 Months. Infancy, 3, 209–225. doi:10.1207/S15327078IN0302_6 Smyke, A. T., Koga, S. F., Johnson, D. E., 
Fox, N. a, Marshall, P. J., Nelson, C. a, & Zeanah, C. H. (2007). The care giving context in institution-reared 
and family-reared infants and toddlers in Romania. Journal of child psychology and psychiatry, and allied 
disciplines, 48, 210–8 Stipek, D. J., Gralinski, J. H., & Kopp, C. B. (1990). Self-Concept Development in the 
Toddler Years. Developmental Psychology, 26, 972–977. http://doi.org/10.1037/0012-1649.26.6.972 
Yagmurlu, B., Berument, S. K., & Celimli, S. (2005). The role of institution and home contexts in theory of mind 
development. Journal of Applied Developmental Psychology, 26, 521–537. 
http://doi.org/10.1016/j.appdev.2005.06.004 
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Öz-duyarlılık (self-compassion), zihnimizi öfke, korku, kıskançlık, intikam gibi yıkıcı duyguların etkisinden 

koruyarak, yaşanan olayları insanlık hali olarak değerlendirip kişinin yaptığı hataların, ıstıraplarının, 
yetersizliklerinin ve tüm yaşantılarının şefkati hak ettiğini kabul etmesini sağlar (Neff, 2003; Goleman, 2003 
akt. Gilbert, 2005). Literatürde öz-duyarlılığın gelişememesinin olası nedenleri olarak düşük ilgi ve kötüye 
kullanım/ihmal yaşantıları (Bowlby, 1980, Gilbert, 2007 akt. Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2011) ve öz-
eleştiri (Gilbert & Procter, 2006) gösterilmiştir. Neff ve McGehee (2010) yaptıkları çalışmada anneden algılanan 
ilginin yüksek öz-duyarlılığa yol açarken, anneden algılanan eleştirinin daha düşük öz-duyarlılığa neden 
olduğunu bulmuşlardır. Ancak literatürde baba boyutunun eksik olduğu görülmüştür. Ayrıca literatür ışığında 
kendine dönük olumsuz duygulardan olan ve benliğin sevilmeyen yönlerine gösterilen tepki olarak tanımlanan 
(Giner-Sorolla, Piazza, & Espinosa, 2011), ebeveyn tutumlarıyla da ilgili bulunan utanç ve suçluluğun (Magai, 
Distel, & Liker, 1995; Lopez et al., 1997; Claesson & Sohlberg, 2002; Deniz, 2006; Akbağ & İmamoğlu, 2010) 
öz-duyarlılık üzerinde de farklı etkileri olabileceği düşünülmüştür. Verilen literatür ışığında bu çalışmanın amacı, 
demografik değişkenlere (cinsiyet, eğitim, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama, terapi deneyimi) göre 
ebeveyn tutumları, utanç, suçluluk ve öz-duyarlılığın nasıl farklılaştığını ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi 
saptamaktır. Çalışmaya internet kullanan, 18 yaşını doldurmuş bireyler katılmıştır. Veriler, demografik form, 
Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği, Öz-Anlayış Ölçeği ve Suçluluk-Utanç Ölçeği ile internet üzerinden toplanmıştır. 
Tek yönlü MANOVA, tek yönlü ANOVA, bağımsız örneklem t-testi ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Buna 
göre, boşanmış bireyler, annenin kabul/ilgisini evli ve bekârlara göre anlamlı olarak daha düşük algılamaktadır. 
Çocuğu olan bireyler annenin kabul/ilgisini diğer gruplardan anlamlı derecede düşük algılarken annenin sıkı 
denetim/kontrolünü anlamlı derecede daha yüksek algılamaktadırlar. Kadınların utanç ve suçluluk düzeyleri 
erkeklerden anlamlı derecede daha yüksektir. Son olarak, terapi deneyimi olmayanların öz-duyarlılığı olanlardan 
anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn tutumları, öz-duyarlılık, suçluluk, şefkat, utanç 
 
Kaynakça: Akbağ, M. & İmamoğlu, S. E. (2010). The prediction of gender and attachment styles on shame, 
guilt, and loneliness. Educational sciences: Theory & Practice, 10(2), 669-682. Claesson, K. & Sohlberg, S. 
(2002). Internalized shame and early interactions characterized by indifference, abandonment and rejection: 
Replicated findings. Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 277-284. Deniz, M. E. (2006). Ergenlerde 
bağlanma stilleri ile çocukluk istismarları ve suçluluk-utanç arasındaki ilişki [The Relationships Between 
Attachment Styles with Child Abuses and Guilt-Shame in Adolescence]. Eurasian Journal of Educational 
Research, 22, 89-99. Gilbert, P. (2005). Introduction and outline. In P. Gilbert (Ed.) Compassion: 
Conseptualisations, Research and Use in Psychotherapy (pp. 1-6). East Sussex, UK: Routledge. Gilbert, P. & 
Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: Overview and 
pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 353-379. Gilbert, P., 
McEwan, K., Matos, M., & Rivis, A. (2011). Fears of compassion: Development of three self-report measures. 

Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84, 239-255. Giner-Sorolla, R., Piazza, J., & 
Espinosa, P. (2011). What do the TOSCA guilt and shame scales really measure: Affect or action? Personality 
and Individual Differences, 51, 445-450. Lopez, F. G., Gover, M. R., Leskela, J., Sauer, E. M., Schirmer, L., & 
Wyssmann, J. (1997). Attachment styles, shame, guilt, and collaborative problem-solving orientations. Personal 
Relationships, 4, 187-199. Magai, C., Distel, N., & Liker, R. (1995). Emotion socialisation, attachment, and 
patterns of adult emotional traits. Cognition and Emotion, 9, 461-481. Neff, K. (2003). Self-compassion: An 
alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-101. Neff, K. D. & 
McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self 
and Identity, 9(3), 225-240. 
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Kaygı bozuklukları, erken çocukluk döneminde sıkça görülmekte ve birçok faktörle ilişkilendirilmektedir 

(Wichstrom, Belsky, & Berg-Nielsen, 2013). Kaygı problemleri üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki, 
ebeveynlik ve çocuklardaki mizaç özellikleri bu faktörlerin başında gelmektedir (Lindhout, Markus, Hoogendijk, 
& Boer, 2009). Bu çalışma kapsamında, ebeveynlik boyutları olarak annenin aşırı korumacılığı ve duygusal 
sıcaklığı ile çocuğun mizaç özellikleri olarak çekingenlik (behavioral inhibition) ve olumsuz duygulanımın 
(negative emotionality), çocukların kaygılarıyla ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, anne-
çocuk bağlanma stillerinin (özellikle güvenli ve kaygılı bağlanma stilleri) aracı rolü de incelenmiştir. Çalışmanın 
amacına yönelik olarak, ev ziyaretleri yapılmış ve 100 anne-çocuk çifti çalışmaya katılmıştır. Çocukların yaşları 
18 ile 36 ay aralığındadır. Annelere, ebeveynlik, çocuğun mizaç özellikleri ve kaygısını değerlendiren çeşitli 
ölçekler uygulanmıştır. Annelerin değerlendirme sonuçlarına ek olarak, yarı-yapılandırılmış gözleme dayalı, 
erken çocukluk dönemi anne-çocuk bağlanma ölçme aracı olan TTAS60 (Turkish Toddler Attachment Sort 60) 
kullanılmıştır. 
Elde edilen hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, beklendiği gibi, annenin aşırı korumacılığı, çocuğun 
çekingenliği ve olumsuz duygulanımının, erken çocukluk dönemindeki bireylerde kaygı bozukluklarını anlamlı 
ölçüde yordadığı görülmüştür. Ancak, beklenenin aksine annenin duygusal sıcaklığının çocukların kaygı düzeyleri 
üzerinde koruyucu etkisine rastlanmamıştır.  
Bunun yanı sıra, bağlanmanın aracı rolüne bakıldığında ise, anne- çocuk arasındaki kaygılı bağlanma türünün, 
annenin aşırı korumacılığı ve çocuğun çekingen mizacı ile çocuğun kaygı bozukluklarına yatkınlığı arasında 
anlamlı ölçüde aracı rol oynadığı görüşmüştür. Öte yandan, güvenli bağlanma türünün de annenin aşırı 
korumacılığı ve çocuğun çekingen mizacı ile kaygı bozuklukları arasında negatif yönde bir aracı rol oynaması 
beklenmişse de, bu hipotez doğrulanmamış, güvenli bağlanmanın koruyucu etkisine rastlanmamıştır. Yapılan 
analiz sonuçları gösteriyor ki, annenin aşırı korumacılığı, çocuğun özellikle çekingen mizacı ve aynı zamanda 
olumsuz duygulanımı, erken çocukluk dönemindeki kaygı bozukluklarını güçlü bir şekilde yordamakta; annenin 
duygusal sıcaklığı ve anne-çocuk arasındaki güvenli bağlanma bu negatif etkiyi ortadan kaldırmamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kaygı, ebeveynlik, mizaç, anne-çocuk bağlanma stilleri, erken çocukluk dönemi 
 
Kaynakça: Lindhout, I. E., Markus, M. T., Hoogendijk, T. H., & Boer, F. (2009). Temperament and parental 
child-rearing style: Unique contributions to clinical anxiety disorders in childhood. European Child & Adolescent 
Psychiatry, 18, 439-446. Wichstrom, L., Belsky, J., & Berg-Nielsen, T. S. (2013). Preschool predictors of 
childhood anxiety disorders: A prospective community study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 
1327–1336. 
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Örtük Markov (ÖM) model kategorik boylamsal verilerin analizinde kullanılan bir örtük değişken modelidir 

(Collins & Lanza, 2010). Ölçme modeli ve Markov model olmak üzere iki alt kısımdan oluşan ÖM model 
kapsamında madde tepki olasılıkları, örtük statü olasılıkları ve geçiş olasılıkları olmak üzere üç temel parametre 
tahminlenmektedir. Örtük statüler, gözlenen maddelerin örtük statü olasılıkları olan ilişkisinin gücü(madde tepki 
olasılıkları) göz önünde bulundurularak tanımlanmaktadır. ÖM model ile t zamanında A örtük statüsünde yer 
alan bir gözlemin t+1 zamanında aynı örtük statüde kalma ya da örneğin B örtük statüsüne geçiş olasılıkları da 
elde edilmektedir. ÖM model tek gözlenen değişken varlığında kullanılabilirken, birden fazla değişken, zamana 
göre değişen ya da sabit kodeğişkenler ve çoklu grup verilerin analizinde de kullanılmaktadır 
(Bartolucci,Farcomeni & Pennoni, 2013). 
Bu çalışmada 511 profesyonel sürücünün 2013, 2014 yıllarının tamamında ve 2015 yıllının ilk yarısında aldıkları 
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hız cezaları örtük Markov modelle, Latent Gold 5.0 (Vermunt&Magidson,2016) istatistik programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Cezalar yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olacak şekilde altı aylık dönemlere ayrılarak beş zaman 
dilimine ayrılmıştır. Geçiş olasılıklarının homojen olduğu başka bir deyişle zamana bağlı olarak değişmediği 
model ile geçiş olasılıklarının serbest bırakıldığı iki model test edilmiştir. Ki kare fark istatistikleri göz önünde 

bulundurulduğunda geçiş olasılıklarının farklı olduğu model daha iyi model olarak kabul edilmiştir. Bu modele 
göre hız cezası alanlar statüsünde yer alanların ceza yeme olasılıkları.70 iken diğer statüde olanların.05 olarak 
bulunmuştur. Katılımcıların ceza almayan statü olarak tanımlanabilecek Statü-1’de yer alma örtük statü olasılığı 
ilk zaman diliminde.98 olarak bulunmuştur. Beş ölçümün sonunda ise bu olasılık.95’e düşmüştür. Geçiş 
olasılıklarında en çarpıcı sonuç beşinci zaman diliminde ceza almayanların, ceza alanlar statüsüne geçiş 
olasılıklarının.30 olmasıdır. 
Bu çalışmanın temel amacı ÖM model ile bir örnek uygulama sunmaktır. Tek değişken kullanılarak yapılan 
analizler ile parametrelerin tahmini ve yorumlanmasının daha sade bir örnek ile açıklanması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: boylamsal, kategorik veri, örtük Markov model 
 
Kaynakça: Bartolucci, F., Farcomeni, A., & Pennoni, F. (2013). Latent markov models for longitudinal data. 
Boca Raton: Chapman and Hall/CRC press. Collins, L. M., & Lanza, S. T. (2010). Latent class and latent 
transition analysis: With applications in the social, behavioral, and health sciences. New Jersey: John Wiley & 
Sons. Vermunt, J. K., & Magidson, J. (2016). Technical Guide for Latent GOLD 5.1: Basic, Advanced, and 
Syntax. Belmont, MA: Statistical Innovations Inc. 
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Sosyal normlara uymanın yanında, normdan sapma da kişileri belli şekillerde davranmaya itebilen 

motivasyonlardandır. Normdan sapma davranışı, Normdan Sapmayı Düzenleme Teorisi (NSDT, Deviance 
Regulation Theory, Blanton & Christie, 2003) tarafindan kişilerin sosyal ortamda farklılıklarını ve biricikliklerini 
gösterme eğilimi ile açıklanırken, Normatif Çatışma Modeli (Normative Conflict Model, Packer, 2008) ise kişinin 
ait olduğu grubun yararına olacak şekillerde de normdan sapabileceğini savunur. NSDT araştırmalarında, belirli 
davranışların yaygınlığı ve toplumsal onaylanırlığına ilişkin katılımcıların algıları manipüle edilerek, farklı mesaj 
yapılarından hangisinin bireylerin hedef davranışı yapma niyetini artırıp azalttığı araştırılmaktadır. Bu çalışmada 
üç farklı örneklemde, otostopçu alma (grup odaklı), kampüs içinde hız yapma (kişi odaklı ve aktif) ve emniyet 
kemeri kullanımı (kişi odaklı ve pasif) davranışları bağımlı değişken olarak kullanılmış ve katılımcıların norm 
algısı ile davranışın toplumsal onaylanırlığı konusundaki mesaj yapısı manipüle edilerek norma uyma ya da 
normdan sapma niyetleri ölçülmüştür. Otostop çalışmasında 2 norm koşulu (otostopçu alma ya da almama) ve 
4 mesaj koşulu (olumlu biriciklik, olumsuz biriciklik, olumlu grup faydası, olumsuz grup faydası), hız ve emniyet 
kemeri çalışmalarında ise 2 norm koşulu ve 2 mesaj koşulu (olumlu biriciklik, olumsuz biriciklik) kullanılmıştır. 
Otostop çalışmasında norm otostopçu almak olduğunda olumlu biriciklik mesajının otostopçu alma niyetini 
artırdığı, hız çalışmasında norm kampüste hız yapmamak olduğunda olumsuz biriciklik mesajinin hiz yapmama 
niyetini artırdığı görülmüştür. Emniyet kemeri çalışmasında, literatüre paralel olarak (Calisir & Lehto, 2002), 
herhangi bir mesaj ya da norm manipulasyonunun etkisi görülmemiştir. Üç çalışmanın farklı sonuçlar vermesi, 
davranışlarının doğalarının farklı olduğu ve farklı motivasyonlarla tetikleneceği hipotezini dogrulamistir. 
Otostopçu almak başkalarına faydalı bir davranış olarak görüldüğü için olumlu biriciklik mesajı etkili olmuştur. 
Öte yandan, bireysel ve gösterişe uygun bir davranış olan hız ihlali, normdan sapmayı düzenleme teorisini 
destekleyerek olumsuz biriciklik vurgulu mesaj yapısında en çok norma uyum göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Norm, normdan sapma, norma uyum, biriciklik 
 
Kaynakça: Blanton, H., & Christie, C. (2003). Deviance regulation: A theory of identity and action. Review of 
General Psychology, 7(2), 115 – 149. Calisir, F., & Lehto, M. R. (2002). Young drivers’ decision making and 
safety belt use. Accident Analysis and Prevention, 34, 793–805. Packer, D.J. (2008). On being with us and 
against us: a normative conflict model of dissent in social groups. Personality and Social Psychology Review. 
12, 50–72. 
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Bu çalışma kapsamında 35 yaşında, görme engelli bir kişinin öğretmenliğe giden yolculuğu anlatılacaktır. 
Türkiye’de engellilerin iş yaşamı ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır ve daha çok psikoloji dışındaki alanların 
(örn. ekonomi, istatistik) bakış açısıyla sunulmuştur. Engel çalışmaları kapsamında kişisel anlatıların (personal 
narrative) önemli bir yeri vardır. Bu çalışma kapsamındaki engel tanımı, yeni ve devrimci nitelikteki sosyal 
model çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre, engeli yaratan kişinin fiziksel problem değil, toplumun sunduğu 
imkanlar ya da imkânsızlıklardır (Barnes & Mercer, 2003; Morris, 1993).  
Hakan genetik bir rahatsızlık dolayısıyla görmesini giderek kaybetmiştir. Yapılan görüşme yaklaşık bir saat 
sürmüş ve yazıya aktarıldıktan sonra katılımcıyla paylaşılarak doğrulanmıştır (respondent validation). 
Görüşmenin analizinde engel modelleri ve pozitif psikolojini iş tanımları temel alınmıştır.  

Hakan’ın işportacılık ile başlayan iş yaşamı, beş yıl süren bir santral operatörlüğü işiyle devam etmiştir, katılımcı 
şu anda öğretmenlik yapmaktadır. İş, yetişkin hayatının önemli bir parçasıdır. Türkiye’de engelliler iş yaşamı 
oldukça zor ilerlemektedir. Hâlihazırda üniversite mezunu pek çok görme engelli, santral operatörlüğü 
yapmaktadır. Katılımcının anlatıları ile Türkiye’deki engel algısı arasında paralellikler mevcuttur. Ülkemizde 
hayırseverlik temelli bir engel anlayışı kabul ettirilmek istenmektedir (Bezmez, 2013). Seligman (2003) üç 
değişik iş yöneliminden bahseder. Bunlar, iş, kariyer ve tutkuyla bağlı olunan meslektir. İş, yalnızca para 
kazanmak için yapılır. Para kesildiğinde iş de terkedilir. Kariyer, paranın yanında prestij ve güç de getirir. Bu 
nedenle nispeten daha derin bir kişisel bağlılık söz konusudur. Tutkuyla bağlı olunan meslekte ise kişi yaptığı 
işin kendisi sever. Paradan, güç ve prestijden bağımsız olarak onu devam ettirir. Hakan işportacılığı ve santral 
operatörlüğünü bir iş olarak görmüştür. Öğretmenlik ise, bir kariyer olarak değerlendirilmekte tutkuyla yapılan 
bir mesleğe dönüşememektedir. Bunun en önemli nedeni toplum tarafından yeterli desteğin sunulmamasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de engel, engel modelleri, iş yaşamı, pozitif psikoloji 
 
Kaynakça: Barnes, C. & Mercer, G. (2003). Disability. Oxford: Blackwell Publishers. Bezmez, D. (2013). Urban 
citizenship, the right to the city and politics of disability in Istanbul. International Journal of Urban and Regional 
Research, 37(1), 93-114. Morris, J. (1993). Independent lives. Community care and disabled people. London: 
Macmillan Press. Seligman, M. E. P. (2003). Authentic happiness. London: Nicholas Brealey Publishing.  
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Çocukların hem geçtiği bilişsel süreç hem de dışarıdan aldıkları cinsiyet normları onların cinsiyet rolleri üzerinde 
etkilidir. Bilişsel teoriler içerisinde cinsiyet gelişimi üzerine en çok bilinenlerden biri de Cinsiyet Şemaları 

Teorisi’dir. Cinsiyet şemaları dinamik yapılardır; kültüre ve deneyimlere göre değişiklik gösterir (Barbera, 2003). 
Bu çalışmada, annenin, geleneksel “annelik” konsepti rolüne yakınlığı çalışma kapsamında geliştirilen Annelik 
Rolüne Övgü ölçeğiyle ölçülmüştür. Geleneksel annelik rolünü yordaması beklenen feminenlik-maskülenlik 
seviyesi ise Bem Cinsiyet Rolü envanteriyle (1981) ölçülmüştür. Annenin ve çocuğun birlikte sohbet esnasında 
kullandıkları geleneksel ve geleneksel olmayan ifadeler de anne-çocuk sohbeti kodlanarak mevcut literatüre 
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göre incelenmiştir. 
Altmış-beş Türk anne-çocuk çifti yer almıştır. Çocukların 32’si kız 33 tanesi erkek çocuğudur ve yaş aralığı 45-
69 ay arasıdır. Annelerin yaş aralığı ise 25 ile 44 arasındadır. Çalışmada kapsamında, bu anne-çocuk çiftleri 
ODTÜ’de bulunan laboratuvarımıza gelmişlerdir. Annelerden çocuklarıyla, çocuklarının cinsiyeti hakkında, 2 

dakikalık bir sohbet etmeleri istenmiş, ardından da anketler verilmiştir. 
Çalışmamız, anne ve çocuk sonuçları arasında uyumlu bir model bulmuştur. Cinsiyet üzerine sohbet esnasında, 
hem annelik övgüsü yüksek olan anne hem de bu annenin çocuğu daha çok geleneksel ifade kullanmıştır. Buna 
ek olarak, genç anneler ve onların çocukları da daha çok geleneksel olmayan ifadelerle çocuğun kendi cinsiyeti 
hakkında konuşmuşlardır. 
Bu çalışmanın literatüre katkısı annelerin, geleneksel annelik rolünü ne kadar kimliklerine entegre ettiklerinin, 
cinsiyet normları açısından ne kadar eşitlikçi ya da geleneksel olduklarının, Annelik Rolü Övgüsü ölçeğinin, daha 
kültüre özgü maddeleri (ör. Çocuğumu ayrılmaz bir parçam gibi görürüm) ve daha evrensel sayılabilecek 
annelik özelliklerini yansıtan maddeleri (ör. Çocuk sahibi olmayan arkadaşlarımın beni anlayabildiğini 
sanmıyorum) ile ölçülebilmiş olmasıdır. Ayrıca, anneler ve çocukları arasındaki geleneksel ve geleneksel ifade 
kullanımının aynı örüntüde olması, annelerin çocuklarının cinsiyet sosyalizasyonundaki önemini ortaya 
koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Feminenlik, Maskülenlik, Annelik, Cinsiyet rolleri, Toplumsal cinsiyet rolleri, Sohbet 
 
Kaynakça: Barbera, E. (2003). Gender schemas: Configuration and Activation Processes. Canadian Journal of 
Behavioral Science, 35, 176-184. Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. 
Psychological Review, 88, 354–364.  
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DİNDARLIĞIN VE ETNİK ÖZDEŞİMİN SURİYELİLERİ İNSAN 

OLARAK ALGILAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Meral Gezici Yalçın, Erman Günal, Mert Çil 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 

 

İnsanların iç-gruplarını daha fazla, dış-gruplarını ise daha az insan olarak algıladığı gösterilmektedir (örn. Bain 

v.d., 2009; Haslam v.d., 2008a). Haslam ve arkadaşlarının (Haslam, 2006; Haslam v.d., 2008b) 
insandışılaştırma olarak kavramsallaştırdığı bu sosyal psikolojik süreç iki şekilde yapılmaktadır: İnsanları öteki 
canlılardan ayıran özelliklerin atfedilmemesi ya da insanın doğasına ait özelliklerin inkar edilmesi. Bu 
araştırmanın temel amacı, savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin toplumdaki yerleşik gruplar (Türkler, 
Kürtler) tarafından ne ölçüde insan olarak algılandığını incelemektir. Bu amaçla, 260 kişiden (140 Türk, 120 
Kürt) veri toplanmıştır. Yaşamlarının büyük kısmını şehirde (%92,8) geçirdiğini belirten katılımcıların %37,7’si 
erkek, %62,3’ü kadındır. Katılımcıların yarısından fazlası Sünni (%53) inanışı benimseyen genç yetişkinlerdir 
(yaş X = 24.41, SS = 5.41). Katılımcıların eğitim düzeyi görece yüksektir (%56,6 lisans ve %17,9’u lisanüstü 
öğrencisi). 37 farklı şehirden katılımcı çalışmada yer almıştır. Katılımcılara insanlık algısı, etnik grup özdeşimi ve 
dindarlık ölçekleri uygulanmıştır. Verilere 2 (algılanan insanlık: insan doğası, insanın özgünlüğü) x 2 (değer: 
negatif, pozitif) x 2 (etnisite: Türk, Kürt) tekrarlı ölçüm ANCOVA analizi yapılmıştır. Algılanan insanlık ve bunun 
değeri denek-içi değişkenler, etnisite denekler-arası değişken, dindarlık düzeyi ise karıştırıcı değişken olarak 
analiz edilmiştir. İnsanlık algısının değeri (F(1,256) = 26.19, p =.000, ɳ2 =.09) ve dindarlık (F(1,256) = 5.38, p 
=.021, ɳ2 =.02) temel etkileri anlamlı; etnisitenin temel etkisi (F(1,256) = 3.55, p =.06, ɳ2 =.01) ise marjinal 

bulunmuştur. Biri hariç tüm ikili etkileşimler anlamlıdır. Türkler (X = 10.19, SS = 5.67) Kürtlere göre (X = 
12.38, SS = 4.86) insan doğası boyutunda yer alan pozitif özellikleri ve insanın özgünlüğü boyutunda yer alan 
pozitif özellikleri (Türkler X = 9.36, SS = 5.81; Kürtler X = 10.94, SS = 5.30) Suriyelilere daha az atfetmiştir. 
Tüm bulgular, literatür ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, etnik özdeşim, insanlık algısı, Kürtler, Suriyeliler, Türkler 
 
Kaynakça: Bain, P., Park, J., Kwok, C., & Haslam, N. (2009). Attributing human uniqueness and human nature 
to cultural groups: Distinct forms of subtle dehumanization. Group Processes & Intergroup Relations, 12, 789-
805. Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology Review, 10, 
252-264. Haslam, N., Kashima, Y., Loughnan, S., Shi, J., & Suitner, C. (2008a). Subhuman, inhuman, and 
superhuman: Contrasting humans and nonhumans in three cultures. Social Cognition, 26, 248-258. Haslam, N., 
Loughnan, S., Kashima, Y., & Bain, P. (2008b). Attributing and denying humanness to others. European Review 
of Social Psychology, 19, 55-85. 
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DOGMATİZM, YETKECİLİK VE SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ 
YAŞAM DOYUMUNU NASIL YORDAR? 
Olcay Bozkuş, Serap Akgün 
Mersin Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
 

 

Sistemi meşrulaştırma kuramına göre insanlar içinde yaşadıkları sosyal, politik ve ekonomik sistemlerin iyi, adil, 
doğal, arzu edilir ve hatta kaçınılmaz olduğunu düşünme eğilimindedirler (Jost, Banaji ve Nosek, 2004). Sistemi 
meşrulaştırma insanların sosyal bağlamları durağan, tutarlı, anlamlı ve adil algılamalarına dolayısıyla da 
kendilerini iyi hissetmelerine hizmet etmektedir (Jost ve Banaji, 1994). Araştırmalarda politik muhafazakarlık, 
sağ kanat yetkeciliği, sosyal baskınlık yönelimi gibi inanç sistemleri sistemi meşrulaştırma eğilimi ile ilişkili 
bulunmuştur (Jost, Frederico ve Napier, 2009).  
Bu çalışmanın amacı, dogmatizm, sağ kanat yetkeciliği ve sosyal baskınlık yöneliminin sistemi meşrulaştırma 
aracılığı ile yaşam doyumunu yordayıp yordamadığı hipotezini test etmektir. Araştırma örneklemi 254 kişiden 
oluşmaktadır. Katılımcılara Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği, Dogmatizm Ölçeği, Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği ve 
Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların yaşam doyumu ise araştırmacılar tarafından hazırlanan 

beş soru ile değerlendirilmiştir.  
Elde edilen veriler LISREL’de analiz edilmiştir. Araştırma hipotezini test etmek için oluşturulan path analizinin 
bulguları, yaşam doyumunun; dogmatizm, sağ kanat yetkeciliği, sosyal baskınlık yönelimi değişkenleri ile 
ilişkisinde sistemi meşrulaştırmanın tam aracı rol üstlendiğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dogmatizm, Sağ Kanat Yetkeciliği, Sosyal Baskınlık Yönelimi, Sistemi Meşrulaştırma, 
Yaşam Doyumu 
 
Kaynakça: Jost, J. T.ve Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the 
production of false consciousness. British Journal of Social Psychology, 33(1), 1-27. Jost, J. T., Banaji, M. R. ve 
Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and 
unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25(6), 881-919. Jost, J. T., Federico, C. M. ve 
Napier J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. Annual Review Psychology, 
60, 307-337. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ 

ÇOCUKLARIN GENEL GELİŞİMİ 
Sevinç Akkaya, Sibel Kazak Berument, Seren Güneş, Şükran Okur 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Koruma altındaki çocukların gelişimsel olarak daha geride oldukları alanyazında sıklıkla rapor edilmektedir 

(Beckett, ve ark., 2006; Vorria ve ark., 2006). Kurum bakımından olumsuz etkilenmelerinin başlıca sebepleri, 
çocukların gelişimlerini destekleyecek yeterince uyaran olmaması ve yetişkinlerle sürekliliği olan birebir 
etkileşimden yoksun olmalarıdır (Johnson, Browne ve Hamilton-Giachritsis, 2006; Lee, 2000). Bu olumsuz 
koşullardan etkilenme oranı, mizaç gibi, çocukların bireysel farklılıklarına bağlı olarak değişebilir. Çalışmanın 
amacı, devlet korumasında farklı bakım türlerinde kalma ve çocukların mizacının, dil-bilişsel ve sosyal 
beceri/özbakım becerileri ile genel gelişimleri üzerindeki rolünün incelenmesidir.  
Türkiye’nin farklı illerinde yuva (N=54), sevgievi (N=41), çocukevi (N=36), ve koruyucu aile (N=29) yanında 
yetişen 3-5 yaşları arasındaki çocuklar ile düşük sosyo-ekonomik seviyedeki biyolojik aileleriyle yaşayan 
akranları (N=38) çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çocukların genel gelişimleri Ankara Gelişim Tarama 
Envanteri (AGTE) ile; mizaçları Çocuk Davranış Anketi ile ölçülmüştür.  
Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, bakım türleri arasında dil/bilişsel ve genel gelişim alanlarında 
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farklılıklar gözlenmiştir. Sevgievlerinde kalan çocuklar, çocukevi, koruyucu aile ve biyolojik ailesiyle kalan 
akranlarından; yuvada kalanlar ise biyolojik ailesiyle kalanlardan dil/bilişsel alanda daha geridedirler. Genel 
gelişim alanında, yuvada ve sevgievinde kalanlar koruyucu aile ve biyolojik ailesiyle kalanlardan daha geride 
bulunmuşlardır.  

Çocukların maruz kalmış olduğu risk faktörlerinin (koruma altına alınma sebebi, kuruma geliş yaşı, vb.) 
çocukların gelişimdeki etkisini görmek amacıyla; yuva, sevgievi ve çocukevlerinde kalan çocuklar için regresyon 
analizleri yapılmıştır. Algısal hassasiyeti daha yüksek olan çocukların, tüm gelişimsel sonuçlarda daha iyi 
performans sergiledikleri görülmüştür. Ayrıca, dil/bilişsel gelişimde engellenme mizaç özelliğinin yüksek olduğu 
çocuklarda; sevgievinde kalanlar, yuvada kalanlara kıyasla daha iyi düzeyde bulunmuşlardır. 
Sonuçlar sevgi evi ve yuvalarda kalan çocukların diğer gruplardan daha geride kaldığına işaret ederken, koruyu 
aile ve çocuk evi gibi alternatif bakım türlerinde kalan çocukların ailesi yanında kalanlardan farklılaşmadığını 
göstermektedir. Ayrıca, gelişimsel sonuçların yordanmasında çocukların mizacı önemli bir role sahiptir. Bulgular, 
sosyal politikalara olası katkıları ve çalışmanın sınırlıkları göz önünde bulundurularak tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: algısal hassasiyet, dil-bilişsel, engellenme, genel gelişim, sevgievi, yuva 
 
Kaynakça: Beckett, C., Maughan, B., Rutter, M., Castle, J., Colvert, E., Groothues, C., Kreppner, J., & Stevens, 
S. Do the effects of early severe deprivation on cognition persist into early adolescence? Findings from the 
English and Romanian adoptees study. Child Development, 77(3), 696-711. doi:10.1111/j.1467-
8624.2006.00898.x. (2006). Johnson, R., Browne, K., & Hamilton-Giachritsis, C. Young children in institutional 
care at risk of harm. Trauma, Violence & Abuse, 7(1), 34-60. doi:10.1177/1524838005283696. (2006). Lee, K. 
Crying patterns of Korean infants in institutiona. Child: Care, Health and Development, 26(3), 217-228. (2000). 
Vorria, P., Papaligoura, Z., Sarafidou, J., Kopakaki, M., Dunn, J., Van Ijzendoorn, M. H., & Kontopoulou, A. The 
development of adopted children after institutional care: A follow-up study. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 47, 12, 1246-1253. doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01666.x. (2006). 
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KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ VE MİZACIN 

ETKİSİ 
Yeşim Yavaşlar, Sibel Kazak Berument, Gizem Koç, Onur Cem Doğru, Seçil Karakaya 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Literatürde, devlet koruması altında kalan çocukların gelişimlerinin birçok alanda akranlarına göre daha geride 

olduğu bilinmektedir (IJzendoorn ve ark., 2011). Bunlardan biri de bilişsel gelişim alanıdır (Carter, 2005). Bu 
çalışmanın amacı, devlet korumasındaki farklı bakım türlerinde kalan çocukların (çocuk yuvası, çocukevi, 
sevgievi, koruyucu aile) dil gelişimlerinin incelenmesidir. 
 
Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki farklı bakım türlerinde yaşayan 2-5 yaş aralığındaki çocuklar 
ile düşük sosyo-ekonomik seviyede biyolojik aileleriyle yaşayan yaşıtları oluşturmaktadır (N= 208). Çocukların 
dil gelişimleri Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ; Berument ve Güven, 2010) Testi ve Türkçe İletişim 
Davranışları Gelişimi Envanteri (TİGE; Aksu-Koç ve ark., 2008) yardımıyla, mizaç özellikleri ise Çocuk Davranış 
Anketi ile ölçülmüştür. 
 
Tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde, dil gelişiminde bakım türleri arasında farklılıklar görülmüştür. 
Yuvada kalan çocukların alıcı ve ifade edici dil puanlarının, koruyucu aile ve biyolojik ailesiyle kalan 
akranlarından daha düşük olduğu bulunmuştur. 
 
Çocukların içinde bulunduğu risk faktörlerinin dil gelişimlerine etkisini incelemek amacıyla farklı bakım tipleri için 
regresyon analizleri yapılmıştır. Risk faktörleri arasında, özellikle bakım altında kaldıkları sürenin yaşlarına 
oranının çocukların dil gelişiminde önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu oran çocukların alıcı dil standart 
puanlarını olumsuz yönde yordamıştır.  
 
Mizaç özellikleri incelendiğinde, algısal hassasiyeti yüksek olan çocuklar, alıcı ve ifade edici dil alanlarında diğer 
çocuklara göre daha iyi performans göstermiştir. Yatıştırılabilirlik mizaç özelliğinin de çocukların alıcı ve ifade 
edici dil gelişimlerini marjinal biçimde olumlu yönde yordadığı görülmüştür. Ayrıca, algısal hassasiyeti ve 
yatıştırılabilirlik özelliği düşük olan çocuklarda; yuvada kalanlar, koruyucu ailede kalanlara göre alıcı dil 
konusunda daha geri düzeyde bulunmuşlardır. Öte yandan, engellenme mizaç özelliği yüksek olan çocuklarda; 
yuvada kalanlar koruyucu aile yanında kalanlara göre daha düşük alıcı ve ifade edici dil puanları almışlardır.  
 
Sonuçlar incelendiğinde, yuvada kalan çocukların diğer bakım tiplerinde kalan çocuklara göre dil gelişiminde 
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daha düşük puanlar aldıkları görülmüştür. Ayrıca, mizacın dil gelişiminde düzenleyici rolü gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Devlet koruması altında kalan çocuklar, Dil gelişimi, Mizaç 
 

Kaynakça: Aksu-Koç, A., Acarlar, F., & Küntay, A. (2008, June). TCDI (TİGE)-Measurement and evaluation of 
early communicative competence of Turkish children: The adaptation of MacArthur-Bates Communicative 
Development Inventory (CDI) into Turkish. In 12th Congress of the International Clinical Phonetics and 
Linguistics Association (pp. 25-28). Berument, S. K., & Guven, A. G. (2010). Turkish Expressive and Receptive 
Language Test: Receptive Vocabulary Sub-Scale (TIFALDI-RT). Turkish Psychological Society. Carter R. (2005). 
Family Matters: A study of institutional childcare in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. 
London: Everychild. IJzendoorn, M. H., Palacios, J., Sonuga‐Barke, E. J., Gunnar, M. R., Vorria, P., McCall, R. 

B.,. & Juffer, F. (2011). I. Children in institutional care: Delayed development and resilience. Monographs of the 
Society for Research in Child Development, 76(4), 8-30. 
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KLİNİK OLAN VE OLMAYAN ÖRNEKLEMDE DEPRESYONU 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR 
VE SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ 
Emre Özdemir, Emre Şenol Durak 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bolu 
 

 

Giriş 

Young, Kolosko & Weishaar (2003), şema teorisi çerçevesinde, erken dönem uyum bozucu şemaların, 
depresyon gibi birçok psikopataloji üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Beck (1983) de kendi depresyon 
modelinde, sosyotropi ve otonomi olmak üzere iki kişilik özelliği tanımlamıştır. Bu çalışmanın amacı, erken 
dönem uyumsuz şemaların ve sosyotropi - otonomi kişilik özelliğinin depresyon üzerinde etkisini klinik olan 
(depresyon hastaları) olmayan (sağlıklı bireyler) örneklemde açıklamaktır. 
Yöntem 
Katılımcılar 105 depresyon hastasından ve herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan 110 sağlıklı bireyden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada, Demografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri II, Young Şema Ölçeği Kısa 
Formu ve Sosyotropi Otonomi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda korelasyon analizleri, 
bağımsız gruplar t-testleri, tek yönlü ANOVA, faktöriyel ANOVA ve hiyerarşik çoklu regresyon analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 
Bulgular 
Depresyon hastalarında; sosyotropi kişilik özelliği, zedelenmiş özerklik ve kendini ortaya koyma şema alanı ve 
spesifik şemalardan bağımlılık, zarar görmeye karşı dayanıksızlık, yetersiz öz denetim ve duyguları bastırma 
depresyon ile ilişkili çıkmıştır. Klinik olmayan sağlıklı örneklemde ise; ayrılma ve reddedilme şema alanı, spesifik 
şemalardan kusurluluk, başarısızlık, kendini feda, karamsarlık, duyguları bastırma ve cezalandırıcılık şemaları 
depresyon ile ilişkili bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Kişilik 
 
Kaynakça: Beck, Aaron T. et al. (1983). Development of the Sociotropy- Autonomy Scale: A measure of 
personality factors in psychopathology. Philadelphia: University of Pennsylvania. Young, Jeffrey E., Klosko, 
Janet S. & Weishaar, Marjorie E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York, NY: Guilford Press. 
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ÇOCUKLARDA SÖYLETİMLİ ÖYKÜNME FARKLILIKLARI: BAKIM 

ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE MİZACIN 

DÜZENLEYİCİ ROLÜ 
Huri Gül Bayram Gülaçtı, Sibel Kazak Berument, Zeynep Ertekin, Gizem Çeviker Beki 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar incelendiğinde, yuvalarda verilen devlet bakımının çocukların bilişsel 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür (Nelson, Bos, Gunnar ve Sonuga-Barke, 2011; Vorria ve 
ark., 2006). Yuvalar halen dünyada görülen en yaygın bakım çeşidi olmasına rağmen, devletler genel olarak 
grup başına düşen çocuk sayısını düşürmeye çalışmakta ve daha aile temelli bakıma yönelmektedir (Ainsworth 
ve Thoburn, 2014). Ülkemizde de bu amaçla yeni modeller geliştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu 
modellerin çocukların gelişimini nasıl etkilediğini görmek ve bireysel farklılıkların etkisini araştırmaktır. Bu 
amaçla 3-5 yaş arası çocuklarda bilişsel gelişimi farklı bakım tipleri arasında karşılaştırılmıştır (yuva, sevgi evi, 
çocuk evi, koruyucu aile) ve kontrol grubu olarak düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki (SED) biyolojik 
aileleriyle yaşayan çocuklar alınmıştır.  
Çalışmaya toplam 259 çocuk katılmıştır (yuva = 54, sevgi evi = 50, çocuk evi = 44, koruyucu aile = 30, düşük 
SED = 39, orta SED = 42). Çocukların bellek gelişiminin bir alt boyutu olan söyletimli öykünme düzeylerini 
ölçmek amacıyla patates kafa görevi uygulanmıştır. Bu görev ile çocukların kendilerine gösterileni doğru bir 
biçimde (Puan A), sırada (Puan B) ve sıralı ikili kombinasyonlar ile taklit edip etmedikleri ölçülmüştür. Mizacı 
ölçmek için de bakıcılara ve annelere Çocuk Davranış Anketi uygulanmıştır.  
ANOVA sonuçlarına göre, yuvada (M =.86, SS =.15), sevgi evinde (M =.90, SS =.16) ve koruyucu ailede (M 
=.86, SS =.19) büyüyen çocukların orta SED grubundaki çocuklara göre (M =.98, SS =.05) Puan A’da anlamlı 
bir biçimde düşük puan aldıkları bulunmuştur. Yani, yuvada, sevgi evinde ve koruyucu ailede büyüyen 
çocukların orta SED grubundaki çocuklara göre daha fazla yanlış yaptıkları görülmektedir. Yapılan hiyerarşik 
regresyon analizleri sonuçlarına göre ise, mizaç özellikleri olarak değerlendirilen engellenmenin ve algısal 
hassasiyetin bakım çeşitleri ve söyletimli öykünme arasındaki ilişkide düzenleyici rolü üstlendikleri bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Algısal hassasiyet, Bakım çeşitleri, Engellenme, Mizaç, Söyletimli öykünme 
 
Kaynakça: Ainsworth, F., & Thoburn, J. (2014). An exploration of the differential usage of residential childcare 
across national boundaries. International Journal of Social Welfare, 23, 16–24. doi:10.1111/ijsw.12025 Nelson, 
C. A., Bos, K., Gunnar, M. R., & Sonuga‐Barke, E. J. (2011). V. The neurobiological toll of early human 

deprivation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 76, 127-146. doi:10.1111/j.1540-
5834.2011.00630.x Vorria, P., Papaligoura, Z., Sarafidou, J., Kopakaki, M., Dunn, J., Van Ijzendoorn, M. H., & 
Kontopoulou, A. (2006). The development of adopted children after institutional care: a follow-up study. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 47, 1246–53. doi:10.1111/j.1469-
7610.2006.01666.x 
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Bender Gestalt-II testi (BGT-II) Brannigan ve Decker (2003) tarafından geliştirilmiş, görsel-algısal-motor 

entegrasyon güçlükleri olan bireylerin tanınması ve uygun müdahalelerin erken yapılabilmesi bakımından klinik 
ve eğitsel alanlarda işlevsel bir psikolojik ölçme aracıdır. BGT-II’nin ilk sürümü, 4-11 yaş arası çocuklarda 
görsel-motor gestalt işlevinin olgunlaşmasını değerlendirmek için geliştirilmiştir (Bender, 1938). Sonraki 
yıllarda, bu testin, beyin işlevlerini, gelişimsel sorunları, akademik becerileri ve kişilik özelliklerini 
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değerlendirmeye yönelik farklı puanlama sistemleri geliştirilmiştir (Hutt, 1985; Koppitz, 1975, 2007; Lacks, 
1999; Pascal ve Suttel, 1951). BGT-II testi, bilinçli simülasyonu organik kısıtlanmadan ayırt etme, gelişimsel 
sorunları erken saptama ve kültürden bağımsız olma gibi birçok değerlendirme avantajına sahiptir. Ayrıca, BGT-
II, 4-85 yaşları arasında uygulanabilen, toplam 16 kart/figürden oluşan, motor ve algı testleri de içermektedir. 

Bu çalışmanın amacı 4-7 ve 8-18 yaş grupları aralığında BGT-II’nin norm ve standardizasyon çalışmalarını 
yürütmek, testin geçerlik ve güvenirlik incelemelerini yapmaktır. Araştırma normal ve klinik örneklemlerde 
yürütülmektedir. Norm örneklemini devlet veya özel okullara devam etmekte olan, 4-18 yaş aralığındaki 1668 
katılımcı (834 kadın, 834 erkek) oluşturacaktır. BGT-II‘nin ABD orijinal norm çalışmasında da olduğu gibi, yaş 
normları yapılacaktır (4 yaş grubunda 2’şer ay aralıkla, 5-17 yaş gruplarında 4’er aylık aralıkladır, 17-18 yaşlar 
ise birlikte ele alınmıştır). Klinik örneklem ise, ağır olmayan zihinsel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, 
işlevselliği olan otizm spektrum, dikkat eksikliği hiperaktivite, anksiyete/depresyon bozuklukları gibi psikiyatrik 
belirtileri olan 360 klinik vakadan oluşmaktadır. Klinik örneklem cinsiyet ve yaş dilimlerine göre normatif 
değerlendirmeyi içermemektedir, sadece normal örneklemle karşılaştırılması amacıyla ele alınmıştır. 
BGT-II’nin kriter geçerliği çalışmalarında; Gessell Gelişim Tarama, Bir Adam Çiz, Renkli Progresif Matrisler, 
TONI-3 Sözel Olmayan Zeka, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi A Formu (GİSD-A), Raven Progressif Matris testleri 
kullanılacaktır. BGT-II’nin güvenirlik çalışmalarında değerlendiriciler arası, iç tutarlık, test-tekrar test güvenirlik 
yöntemleri kullanılacaktır. Araştırmanın veri toplama uygulamaları 4-11 yaş aralığında devam etmekte olup, 
yaklaşık 700 kişilik örneklem üzerinden ön psikometrik analizler gerçekleştirilecek ve sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: BGT-II, Norm, Geçerlik, Güvenirlik 
 
Kaynakça: 1. Bender, L. (1938). Visual Motor Gestalt Test and Its Clinical Use. American Orthopsychiatric 
Association Research Monographs, No 3. New York. 2. Brannigan, G. G. ve Decker, S. L. (2003). Bender Gestalt 
II: Bender Visual Motor Gestalt Test Second Edition, Riverside Publishing, Itasca. 3. Hutt, M. L. (1985) The Hutt 
Adaptation of the Bender Gestalt Test.: Grune and Stratton, New York. 4. Koppitz, E. M. (1975) The Bender 
Gestalt Test for Young Children.Vol. 2., Grune and Stratton, New York. 5. Koppitz, E. M. (2007). KOPPITZ-2 
Developmental Scoring System for the Bender Gestalt Test Second Edition, Austin- Pro-Ed Inc 6. Lacks, P. 
(1999). Bender Gestalt Test for Brain Dysfunction, Wiley, New York. 7. Pascal. G. R., and Suttell, B. J. (1951). 
The Bender Gestalt Test: Quantification and Validation for Adults. Bender Gestalt Test for Grune and Stratton, 
New York. 
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AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı istismar ve ihmal türlerinin benlik algısı, mutlak bilgi ihtiyacı ve somatizasyon ile olan 
ilişkini açığa çıkarmaktır.  
 
YÖNTEM 
118 kişilik örnek grubuna Sosyodemografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travma Ölçeği, Somatizasyon Ölçeği, 
Benlik Algısı ve Mutlak Bilgi İhtiyacı Ölçekleri sunulmuştur. 18 yaş ve üstündeki kişiler örneklem olarak 
seçilmiştir. Veriler, ölçekleri internet ortamında paylaşılarak ve İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerine ders 
aralarında sunularak toplanmıştır. 
 
BULGULAR 
Örneklemin büyük bir kısmını oluşturan kadınların oranı %82.2 olduğu gözlemlenmektedir. Erkek oranı ise 
%17.8’dir. Araştırmaya katılanların %94.1’inin eğitim durumunun lisans/önlisans düzeyindeki kişiler oluştuğu 
görülmektedir. Örneklemin yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında 20-24 yaş arasında bir yoğunlaşmanın 
olduğu görülmektedir. 
 
TARTIŞMA 
Yapısal eşitlik modellemesinde gözlenen değişkenlerle yol analizi yapıldı. Yapılan araştırmada model data ile iyi 
uyum göstermiştir ( CFI; IFI; GFI > 0.95) ve iyi bir model olduğu ortaya çıkmıştır ( X2(5, N = 118) = 8.22, 
p=0.14 ). Araştırmanın bulguları duygusal istismar ile fiziksel ihmalin, benlik algısı ve somatizasyon arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiğini ortaya koymuştur.  
Araştırma sonuçlarına bakıldığında duygusal istismar ile fiziksel ihmalin mutlak bilgi ihtiyacı oluşmasında etkili 
olduğu görülmüştür. Bireyin çevresi ile olan olumsuz etkileşimi kendini gerçekleştirmesine ve kendisi hakkında 
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“öz bilgi” kazanmasına engel olmuştur. Bu durumu tehdit olarak algılayan birey kendisi hakkında tanımlama 
yapmaya ihtiyaç duyduğu ve olumsuz bir baş etme çabası olan ruminasyonu (bilişsel geviş getirme) kullandığı 
düşünülmektedir. 
Kaygı bozukluları ve depresyonun önemli bir sebebi olarak belirtilen ruminasyonun, mutlak bilgi ihtiyacı 

sonucunda geliştiği düşünülmektedir. Kendisi hakkındaki olumsuz düşüncelerini hayatının geneline yayma ve bu 
şekilde olguları açıklama çabası kişinin duygu durumunu düşürmektedir. Somatizasyon bozukluklarına 
baktığımızda en önemli etkenlerden birinin düşük duygu durumu olduğunu görmekteyiz. Duygusal istismar ve 
fiziksel ihmalin, mutlak bilgi ihtiyacı ile somatizasyon olguları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkiye 
bakacak olursak, mutlak bilgi ihtiyacının ruminasyon aracılığı ile somatik semptomlara sebep olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik, İhmal, İstismar, Somatizasyon 
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Durumsal beklentilere göre duyguları düzenleyebilme becerisi, etkili bilişsel, davranışsal ve sosyal uyumu 

kolaylaştırırken, duygu düzenleme becerilerindeki yetersizlikler ise birçok psikolojik rahatsızlıklara zemin 
hazırlamaktadır (Gross, 2006).  
Duyguların farkında olma uyarıcıya karşı cevap verebilmenin bir ön koşuludur. Bununla birlikte kişinin sahip 
olduğu duyguları nasıl deneyimlediği ve ifade ettiği duygu düzenleme stratejileri yardımıyla gerçekleşir ve 
duygu düzenleme, duygusal uyarıcıya cevap verme sürecinin son basamağıdır (Gross, 1998). Bu sebeple duygu 
farkındalığı etkili duygu düzenleme stratejilerinin kullanılmasında ön koşul olarak kabul edilmekte ve duygu 
farkındalığı düzeyinin artması ektin duygu düzenleme becerilerinin kullanılmasına sebep olmaktadır (Izard, 
2011). 
Etkili duygu düzenleme becerilerinin gelişimini, temel bakım veren ile güvenli bir ilişki deneyimlemek teşvik 
etmektedir (Cassidy,1994). Dolayısıyla, duygu düzenleme stratejileri açısından görülen bireysel farklılıklar, 
ebeveyn tarafından sergilenen model, ortaya çıkan duygu karşısında ebeveynin kullandığı takviye ve disiplin gibi 
yöntemlerle de ilişkili olarak şekillenir (Calkins,1994). Etkili duygu düzenleme stratejilerinin kullanımının 
çocukluk çağı yaşantılarıyla öğrenilen bir süreç olduğu göz önüne alındığında, ihmal ve istismar deneyimleyen 
kişilerin bu becerileri öğrenmeleri için uygun bir ortama sahip olmayabilecekleri beklenebilir.  
Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı aileleri tarafından çocukluk çağında istismar görmüş veya halihazırda 
görmekte olan ergenlerin kullandıkları bilişsel duygu düzenleme stratejileri, meta duygu özellikleri (duygu 
tanıma, duyguları tamir edebilme), sürekli öfke ve depresyon düzeyleri açısından farklılaşmayı incelemektir. Bu 
amaçla toplamda 564 lise öğrencisine (262 kız, 302 erkek) Çocukluk Çağı Travma Ölçeği, Meta-Duygu 
Özellikleri Ölçeği, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ve Beck Depresyon 
Envanteri ölçekleri uygulanmıştır. 175 öğrencinin (96 kız, 79 erkek) aileleri tarafından istismar edildiği tespit 
edilmiştir. İstismara uğrayan ve uğramayan kişilerin sürekli öfke, depresyon ve meta duygu özellikleri düzeyleri 
arasındaki farklar analiz edilmiştir. Ayrıca tüm gruplar için kullanılan bilişsel duygu düzenleme stratejileri 
incelenmiştir. Sonuçlar istismara uğrayan ve uğramayan grup arasında sürekli öfke, depresyon, duygu tanıma 
ve duygularını tamir edebilme düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Duygu Düzenleme, İstismar, Duygu Faklındalığı, Öfke, Depresyon 
 
Kaynakça: Calkins, S. D. (1994). Origins and outcomes of individual differences in emotion regulation. 
Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 53–73. Cassidy, J. (1994). Emotion 
regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child 
Development, 59, 228–249. Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: 

divergent consequences for expression, experience, and physiology. Journal of Personality and Social 
Psychology, 24, 224-237. Gross, J.J. (2006). Handbook of Emotion Regulation ( pp:1-3). New York: The 
Guilford Press. Izard, C. E., (2011). Emotion knowledge, emotion utilization, and emotion regulation. Emotion 
Review, 3, 44–52. 
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Depresyon, günlük aktiviteler ve bilişsel duygu düzenleme 65 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşamında önemli bir 

rol oynar ve sık karşılaştığımız kavramlardır. Bu araştırmanın amacı bilişsel duygu düzenlemenin ve günlük 
yaşam aktivitelerinin huzur evinde kalan ve kalmayan yaşlılarda depresyonla ilişkisini incelemektir. Araştırmada 
bağımsız değişken bilişsel duygu düzenleme ve günlük yaşam aktiviteleridir. Bağımlı değişken depresyondur. 
Bilişsel duygu düzenlemenin ve günlük yaşam aktivitelerinin huzurevinde kalan ve kalmayan yaşlılarda 
depresyonu yordayıp yordamadığı araştırılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, yaşlı bireylerin 
depresyon sıklığı evde yaşayanlar ve huzurevinde yaşayanlar arasında farklılık göstermektedir. Huzurevinde 
yaşayanlarda depresyon sıklığının daha yüksek bulguladığı ifade edilmektedir(Gül, Evcili, Karadaş, & Gül, 2012). 
Gümüş ve ark. (2012)’na göre ise 65 yaş ve üzerindeki bireylerin günlük yaşam aktivitelerini kullanma 
becerisinde yarı bağımlı bireylerin depresyon oranlarının, bağımsız olan bireylere göre fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Kahraman (2009)’ın çalışmasında depresyonun birçok değişken ile korelasyonuna bakıldığında 
kişinin temel yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmesinin ve huzurevinde kalmamasının 
depresyon oranını azalttığı görülmüştür. 
Araştırmanın çalışma örneklemini Ankara ilinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmaktadır. 
Huzurevinde kalan 150 kişi ve huzurevinde kalmayan 150 kişi olmak üzere toplam 300 kişi üzerinden veri 
toplanmıştır. Örneklem gönüllülük esasına göre oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak ‘Demografik form’, 
‘Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (BDDÖ)’, ‘Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (EGYAÖ) ve Geriatrik 
Depresyon Ölçeği (GDÖ)’ ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma tekniği olarak t-test ve regresyon analiz yöntemi 
kullanılmıştır. 
Regresyon analizine bakıldığında huzurevinde kalan yaşlılarda değişkenler depresyonu %33, kalmayanlarda ise 
%28 oranında yordamıştır. T- test sonucuna göre depresyon oranı huzurevinde kalanlarda yüksektir ve 
kadınlarda depresyon oranı her iki grupta erkeklere oranla fazla çıkmıştır. Günlük yaşam aktivitelerini yüksek 
düzeyde yapabilenlerde depresyon oranı az çıkmıştır ve olumsuz duygu düzenleme puanları daha düşüktür. 
Huzurevinde kalmayan katılımcılara baktığımızda olumlu duygu düzenleme yapabilenlerde depresyon oranı 
azdır. Aktiviteleri yapabilme oranı arttıkça depresyon azalmaktadır. Bulgulara göre BDD ve EEGA depresyonu 

yordamaktadır ve hipotezi desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel duygu düzenleme, depresyon, günlük aktiviteler. 
 
Kaynakça: Gül, H. L., Evcili, G., Karadaş, Ö., & Gül, E. S. (2012, 07 01). Geriatrik Depresyon İlişkili Risk 
Etkenleri: Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresif Belirti Düzeyi.{ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 3}, 
308-310. Gümüş, A. B., Keskin, G., & Orgun, F. (2012). Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı ve yaşam 
aktiviteleri: Depresyon, anksiyete ve somatizasyon yönünden bir inceleme. {Türk Geriatri Dergisi, 15}(3), 299-
305. Kahraman, C. (2009).{ Hospitalize Edilen Geriatrik Hastalarda Beslenme Bozukluğunun Kognitif 
Fonksiyonlar, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.}Tıpta Uzmanlık Tezi. İstanbul:Fatih Sultan Mehmet 
Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği. 
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Bu çalışmanın amacı bağışlama eğilimini yordayan kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve beş faktör kişilik 

özellikleri, narsistik kişilik özellikleri, bağışlama eğilimi, intikam ve adalete duyarlılık arasındaki ilişkilerin yapısal 
eşitlik modeli ile ortaya konmasıdır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. 151 kişilik öğrenci örneklemi ile 
gerçekleştirilen ön çalışma kapsamında asıl çalışmada kullanılmak üzere, Suç Öyküsü Ölçeği (Berry ve ark., 
2001) ve Adalete Duyarlılık Ölçeği Mağdur Formu’nun (Schmitt ve ark., 2005) Türkçe’ye uyarlaması yapılmış, 
böylelikle ülkemizde kullanılabilecek iki ölçek alanyazına kazandırılmıştır. Bulguları sunulacak olan asıl 
çalışmanın örneklemi ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi’nde farklı fakülte ve 
bölümlerde öğrenim görmekte olan 466 öğrenciden oluşmaktadır. 173 erkek ve 283 kadın katılımcıdan oluşan 
örneklemde erkek katılımcıların yaş ortalamaları 21,25 (ss=2.34), kadın katılımcıların yaş ortalamaları ise 
20,61’dir (ss=1.86). Katılımcılar Suç Öyküsü Ölçeği, İntikam Ölçeği, Adalete Duyarlılık Ölçeği Mağdur Formu, 
Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu, Narsistik Kişilik Envanteri'nden oluşan bir ölçek setini ve 
sosyodemografik özelliklerine ilişkin bir formu doldurmuşlardır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS ve LISREL 
programları kullanılarak analiz edilmiştir. Kişilik özelliklerinin adalete duyarlılık, intikam ve bağışlama eğilimiyle 
arasındaki ilişkileri belirlemek üzere kurulan yapısal eşitlik modelinin uyum indeksleri modelin kabul edilebilir 
olduğunu ortaya koymuştur. Uyum indeksleri incelendiğinde, GFI (Goodness-of-fit index, Uyum iyiliği 
indeksi).99, AGFI (Adjusted goodness-of-fit index, Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi).97, RMSEA (Root mean 
square error of approximation, Ortalama hataların karekök ortalaması).060, χ2 /df oranı ise 2.67 olarak 
bulunmuştur (p<.05). Model duygusal tutarsızlık ve narsistik kişilik özelliklerinin adalete duyarlılığı ve intikam 
güdüsünü olumlu yönde yordadıklarını, bunun yanı sıra adalete duyarlılığın intikam güdüsünü olumlu yönde 
yordadığını, intikam güdüsünün ise bağışlamayı olumsuz yönde yordadığını ortaya koymuştur. Araştırmadan 
elde edilen bulgular alanyazın bulguları ile karşılaştırılacak ve çalışmanın güçlü yanları, sınırlılıkları ve pratik 
doğurguları çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: bağışlama, intikam, adalete duyarlılık, duygusal tutarsızlık, narsistik kişilik özellikleri 
 
Kaynakça: Atay S (2009). Narsist Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 181-196 Atay, S. (2010). Çalışan Narsist,1. Baskı. İstanbul: Namar 
Yayınları. Benet-Martinez, V. ve John, O. P. (1998). ‘Los Cinco Grandes’ across cultures and ethnic groups: 
Multitrait-multimethod analyses of the Big Five in Spanish and English. Journal of Personality and Social 
Psychology, 75, 729–750. Berry, J. W., Worthington, E. L., Parrott, L., O’Connor, L. E., & Wade, N. G. (2001). 
Dispositional forgivingness: Development and construct validity of the Transgression Narrative Test of 
Forgivingness (TNTF). Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1277-1290. DeShea, L. (2003). A 
Scenario-Based Scale of Willingness to Forgive. Individual Differences Research, 1(3). Kamat, V. I., J Al-Mabuk, 
R. H., Dedrick, C. V. L. ve Vanderah, K. M. (1998). Attribution retraining in forgiveness therapy. Journal of 
Family Psychotherapy, 9, 11–30. Kaminer D, Stein DJ, Mbanga I, Zungu-Dirwayi N.(2000) Forgiveness. 
Towards an integration of theoretical models. Psychiatry, 63, 344–57. Satıcı, S. A., Can, G. ve Akın, A. (2012). 
The Vengeance Scale: The validity and reliability of the Turkish version. Internatıonal Counselıng And Educatıon 
Conference, May, 3-5, İstanbul, Türkiye. Schmitt, M. ve Dörfel, M. (1999). Procedural injustice at work, justice 
sensitivity, job satisfaction and psychosomatic well‐being. European Journal of Social Psychology, 29(4), 443-

453. Schmitt, M., and Mohiyeddinsel, C. (1996). Sensitivity to befallen injustice and reactions to a real life 
disadvantage. Social Justice Research, 9, 223–238. Schmitt, M., Baumert, A., Gollwitzer, M. ve Maes, J. (2010). 
The Justice Sensitivity Inventory: Factorial validity, location in the personality facet space, demographic 
pattern, and normative data. Social Justice Research, 23(2-3), 211-238. Schmitt, M., Gollwitzer, M., Maes, J. ve 
Arbach, D. (2005). Justice Sensitivity: Assessment and Location in the Personality Space. European Journal of 
Psychological Assessment, 21(3), 202. Strelan, P. (2007). Who forgives others, themselves, and situations? The 
roles of narcissism, guilt, self-esteem, and agreeableness. Personality and Individual Differences, 42, 259–269. 
Stuckless, N. ve Goranson, R. (1992). The vengeance scale: Development of a measure of attitudes toward 
revenge. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 25–42. Sümer, N., Lajunen, T. ve Ozkan, T. (2005, 
June). Big five personality traits as the distal predictors of road accident involvement. In Traffic and transport 
psychology: theory and application: proceedings of the ICTTP 2004 (p. 215). Elsevier Science Ltd. Witvliet, 
C.V., Ludwig, T.E. ve Bauer, D.J. (2002). Please forgive me: Transgressors’ emotions and physiology during 
imagery of seeking forgiveness and victim responses. Journal of Psychology & Christianity, 21(3), 219–233. 
Wohl, M.J. A.; DeShea, L; Wahkinney, R. L.(2008) Canadian Journal of Behavioural Science. 40(1), 1-10. 

Worthington, E. L. (2006). Forgiveness and reconciliation: Theory and application. New York, NY: Routledge. 
Worthington, E. L. ve DiBlasio, F. (1990). Promoting mutual forgiveness within the fractured relationship. 
Psychotherapy: Theory, research, practice, training,27(2), 219. Worthington, E. L., Jr., Berry, J. W. ve Parrott, 
L. (2001). Unforgiveness, forgiveness, religion, and health. In T. G. Plante & A. C. Sherman (Eds.), Faith and 
health: Psychological perspectives (pp. 107–138). New York: Guilford Press. 
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Akran zorbalığı kışkırtma unsuru olmaksızın aralarında güç dengesizliği olan birey(ler)den güçlü olanın diğerine 

isteyerek sistemli bir biçimde uyguladığı, fiziksel, sözel veya ilişkisel saldırı olarak tanımlanmaktadır (Olweus, 
1993). Sanal zorbalık ise bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey veya grup tarafından diğer bir bireye 
kasıtlı olarak zarar vermek amacıyla gerçekleşen olgulara işaret etmektedir (Kowalski ve Limber, 2007). 
Araştırmacılar okul ortamındaki zorbalığı tanımlamak için kullanılan ölçütlerin sanal zorbalık için de geçerli olup 
olmadığını ve bu kriterlerin bireyin yaşı ve cinsiyeti temelinde değişip değişmediğini tartışmaktadırlar (Menesini 
ve ark., 2012). Bu araştırmanın temel amacı da zorba/kurban statüsünde zorbalığa dâhil olma ile geleneksel ve 
sanal zorbalığın tanımlanması arasındaki ilişkileri ergenlik evresi ve cinsiyet temelinde incelemektir. 
Araştırmanın örneklemini Ankara’da 7. ve 8. sınıfa devam eden ortaokul (Ort.yaş=12.33, S=.64) ile 9. ve 10. 
sınıfa devam eden lise öğrencileri (Ort.yaş=15.34, S=.60) oluşturmaktadır. Örneklem toplam 633 ergenden 
(%50.4 kız) oluşmaktadır. Zorbalık deneyimleri Floransa Sanal Zorba/Kurban ve Floransa Zorba/Kurban 
Ölçekleri (Menesini, Nocentini ve Calussi, 2011) kullanılarak değerlendirilmiştir. Zorbalığın tanımlanmasını 
incelemek için 5 kriter (güç dengesizliği, niyet, tekrarlılık, alenilik, anonimlik) ve dört davranış tipi (yazılı/sözel, 
görsel, dışlama ve sahte kimlik) temelinde geliştirilmiş Senaryo Soru Formu (Menesini ve ark., 2015) 
kullanılmıştır.  
Türkiye örneklemine uyarlaması bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik 
düzeylerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve alt ölçeklerin birbirleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. 
Senaryo Soru Formuna verilen yanıtlar, her iki yaş grubunun da sanal ortamda gerçekleşen olayları daha sıklıkla 
sanal zorbalık olarak tanımlarken; okul ortamında gerçekleşen olayları zorbalık olarak tanımladıklarını 
göstermektedir. Bunun yanı sıra, ergenlerin okul ortamında gerçekleşen zorbaca davranışlara ilişkin 
farkındalıkları daha yüksektir. İleri düzey analizler devam etmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, geleneksel zorbalık, ilk ve orta ergenlik, sanal zorbalık, yaşa ve cinsiyete 
bağlı farklılıklar 
 
Kaynakça: Kowalski, R.M. ve Limber, S.P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of 
Adolescent Health, 4, 22–30. Menesini, E., Nocentini, A. ve Calussi, P. (2011). The measurement of 
cyberbullying: dimensional structure and relative ıtem severity and discrimination. Cyberpsychology, Behavior 
and Social Networking, 14(5), 267-274. Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B.E., Frisén, A., Berne, S., 
Ortega-Ruiz, R. ve ark. (2012). Cyberbullying definition among adolescents: a comparison across six European 
Countries. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15(9), 455-463. Menesini, E., Nocentini, A., 
Palladino, B.E., Luik, P., Naruskov, K., Ortego, R. ve ark. (2015). Bullying and cyberbullying defintion and 
perception of seriousness: differences and similarities across countries. The 14th European Congress of 
Psychology, Milan, Italy, 7-10 July 2015. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we 
can do. Oxford: Blackwell. 
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Doğal kaynakların hızla tükeniyor olması ve çevre kirliliğinin önemli ölçüde artması çevresel davranışı anlamayı 

önemli kılmaktadır. Montada ve Kals (2000), geliştirdikleri bir modelde çevresel davranışın çevreye ilişkin biliş 
ve duyguların yanı sıra adalet değerlendirmeleri tarafından da güdülendiğini ileri sürmüşlerdir (Kals ve Russell, 
2001). Bununla birlikte, çevresel adaletsizlikler oldukça yaygın olsa da bu eşitsizliklerin ne kadar adil ya da 
adaletsiz algılandığı ve adaletsizliğe karşı verilen tepkiler bireyler arasında farklılık göstermektedir. Baier, Kals 
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ve Müller (2013), bireylerin ekolojik adalete ilişkin değerlendirmelerinde ve tepkilerinde farklılığa yol açabilecek 
muhtemel bir eğilimi anlamak için, genel adil dünya inancı (ADİ) ile uyumlu olan, ekolojik ADİ adını verdikleri 
bir yapı önermişlerdir. Ekolojik ADİ dünyanın, ekolojik kaynakların adil olarak dağıtıldığı bir düzende işleyen, 
temelde ekolojik olarak adil bir yer olduğuna işaret eder. Gerçekten de, araştırmacılar ekolojik ADİ ve çevreye 

ilişkin meşrulaştırma argümanları arasında olumlu yönde ilişkiler gözlemlemişler ve bu yeni yapıyı yukarıda sözü 
edilen modele dahil ettiklerinde modelin biliş ve duygu değişkenleriyle birlikte çevresel davranışın önemli bir 
yordayıcısı olduğunu bulmuşlardır (Baier ve diğer., 2013). Bu çalışmanın amacı, modeli Türkiye’deki bir 
örneklemde test etmektir.  
Araştırmaya yaşları 15 ile 69 arasında değişen (M = 34.23; SD = 10.28) N = 245 kişi (Kadın: n = 183; Erkek: n 
= 61; Belirtilmemiş: n = 2) katılmıştır. Çevre yanlısı amaç ve aktivitelere bağlılık, çevreyi korumaya ilişkin 
isteklilik ve çevresel korumaya ters düşen amaçlara bağlılık kriter değişkenlerinin altında yatan örüntüleri 
anlamak amacıyla modele, ekolojik ve genel ADİ dışında, çevreye ilişkin çeşitli biliş ve duygu değişkenleri dahil 
edilmiştir. Çoklu regresyon analizleri ekolojik ADİ’nin modelin diğer biliş ve duygu bileşenleriyle birlikte çevresel 
davranışın bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, ekolojik ADİ’nin çevresel adalet araştırmalarında 
ele alınması gereken güçlü ve önemli bir yapı olduğunu destekler niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: çevresel adalet, çevresel davranış, çevreye ilişkin biliş- ve duygular, ekolojik adil dünya 
inancı 
 
Kaynakça: Baier, M., Kals, E., & Müller, M. (2013). Ecological belief in a just world. Social Justice Research, 
26, 272-300. Kals, E., & Russell, Y. (2001). Individual conceptions of justice and their potential for explaining 
proenvironmental decision making. Social Justice Research, 14(4), 367–403. Montada, L., & Kals, E. (2000). 
Political implications of psychological research on ecological justice and proenvironmental behaviour. 
International Journal of Psychology, 35(2), 168–176. 
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Günümüzde gönüllülük davranışının sebepleri incelenirken genelde özgecilikle bağlantısı ele alınmış ancak 

yapılan çalışmalar özgeciliğin bu davranışı açıklamada tek başına yeterli olmadığını göstermiştir. Bu çalışmanın 
amacı ise gönüllülüğe farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak ve bir başka kişisel özellik olarak nitelendirilen kişilerin 
adalet eğilimlerinin gönüllülük davranışında bir etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu kapsamda Schmitt, 
Neumann ve Montada (1995) tarafından geliştirilen adalete duyarlılık kavramı ölçülerek Türkiye’de çalışan aktif 
gönüllüler (N = 109) ile gönüllü olmayan kişiler (N = 121) arasındaki farklar anket yoluyla toplanan veriler 
üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan aktif gönüllü grubun yaş ortalaması 28,46 (SS= 11.38), gönüllü 
olmayan grubun yaş ortalaması ise 23,42 (SS= 4.09) yıldır.  
Çalışmanın amacı doğrultusunda adalete duyarlılık kavramı iki perspektifle ölçülmüştür. Bunlardan ilki kişinin 
kendisine yapılan adaletsizliklere verdiği tepki düzeyini ifade eden kendi odaklı adalete duyarlılık (ADÖZ) ikincisi 
ise kişinin başkalarının yaşadığı adaletsiz durumlara karşı gösterdiği hassasiyeti ifade eden başkalarına yönelik 
adalete duyarlılıktır (ADDİĞER). Bu iki kavram arasında özellikle ADDİĞER düzeyinin kişilerin gönüllülük 
yapmasında etkili olması beklenmiştir. 
Çalışmada adalete duyarlılığın etkisini daha net ölçebilmek adına literatürde yordayıcı olduğu bilinen olası 
gönüllülük motivasyonları (Clary ve ark., 1998) ve demografik etkiler kontrol edilmiştir. Anket bataryasında 
Adalete Duyarlılılık Ölçeği, Gönüllü Motivasyon Fonksiyon Envanteri ve demografik bilgilere yönelik sorular yer 
almaktadır.  
Bağımsız iki örneklem T Testi sonucunda ADDİĞER puanında aktif gönüllüler (O = 5.63, SS =.72) ile gönüllü 
olmayanlar (O = 5.31, SS =.84) arasında anlamlı fark görülürken (t(228) = 3.159, p =.002) ADÖZ değerlerinde 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir. ADDİĞER düzeyinin gönüllülük davranışını yordayıp yordamadığı test 
edildiğinde ise gerçekleştirilen lojistik regresyon analizinde ADDİĞER’in tek başına aktif gönüllülüğü yordarken 
demografik ve motivasyon değişkenleri kontrol edildiğinde yordayıcı bir etkisinin kalmadığı ortaya çıkmıştır.  
Yapılan analizler sonucunda gönüllü olanların olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek ADDİĞER 
düzeyine sahip olduğu görülmüş ancak kişilerin ADDİĞER seviyelerinin aktif gönüllü katılımı yordamada tek 
başına yeterli olmadığı saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Adalete duyarlılık, gönüllülük, gönüllü motivasyonları 
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Bireylerin farklı benlik temsilleri arasında yaşadığı uyumsuzluk ya da farklılık, ve bu farklılığın psikolojik iyi olma 

hali üzerindeki etkisi Freud, Rogers, Horney ve Higgins gibi bir çok teorisyenin odağında olmuştur. Rogers, ideal 
benlik ile gerçek benlik birbiri ile uyumlu ise bireyin sağlıklı olduğunu, aralarında çok fazla farklılık var ise 
bireyin anksiyete ve depresyon yaşayacağını belirtmiştir (Rogers, 1961). Higgins ise gerçek benlik, ideal benlik 
ve zaruri benlik olmak üzere 3 farklı benlik temsilinden bahsetmiştir. Gerçek-ideal benlik arasındaki farkın 
depresyona, gerçek-zaruri benlik farklılığının ise anksiyeteye sebep olacağını öne sürmüştür (Higgins, 1987). 
Ogilvie (1987) ise istenmeyen benlik kavramını ortaya koymuş ve psikolojik sağlık ile en ilişkili olan benlik 
farklılığı olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye üniversite öğrencisi örnekleminde benlik farklılıkları 
ile depresyon ve anksiyete belirtileri arasındaki ilişkileri incelemek, duygu düzenleme becerileri ve psikolojik 
sağlamlığın bu ilişkişer üzerindeki rolünü ortaya koymaktır.  
Çalışma 729 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bütünleşik Benlik Farklılıkları Endeksi, Duygu Düzenlemede 
Güçlükler Ölçeği, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği,Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri 
kullanılmıştır. Katılımcılardan gönüllü katılım izni alınmıştır. 
Gerçek-ideal benlik farkı depresyon ile ilişkili bulunmuştur. Gerçek-zaruri benlik arasındaki fark anksiyete ile 
ilişkili bulunmuştur. Gerçek-istenmeyen benlik arasındaki fark hem depresyon hem anksiyete ile ilişkili 
bulunmuştur. Moderasyon analizi sonuçlarına göre psikolojik sağlamlığın, gerçek-ideal benlik farklılığı ve 
depresyon arasındaki ilişkide ve gerçek-istenmeyen benlik farklılığı ve depresyon arasındaki ilişkide düzenleyici 
rolünün olduğu bulunmuştur. Gerçek-zaruri benlik farkı ve anksiyete arasındaki ilişki için yürütülen düzenleyici 
analiz sonuçları psikolojik sağlamlığın ve duygu düzenlemede güçlüğün bu ilişkide düzenleyici rolünün olduğunu 
ortaya koymuştur. Hiçbir değişken gerçek-istenmeyen benlik farkı ve anksiyete arasındaki ilişkide düzenleyici 
rol oynayamamıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin son derece kuvvetli olduğu yorumu bu sonuçlara dayanarak 
yapılabilir. Türkiye örnekleminde ilk kez farklı benlik farklılıklarının depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisi 
ortaya konmuştur. Ayrıca, literatürde ilk kez duygu düzenlemenin ve psikolojik sağlamlığın benlik farklılıkları ile 
depresyon ve anksiyete ilişkilerindeki rolü ortaya konmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik farklılıkları, depresyon, anksiyete, duygu düzenleme, psikolojik sağlamlık 
 
Kaynakça: Higgins, E. T. (1987). Self-Discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 
94(3), 319-340. Ogilvie, D.M. (1987). The undesired self: A neglected variable in personality research. Journal 
of Personality and Social Psychology, 52, 379-385. Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: 
Houghton Mifflin. 
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Utanç ve suçluluk duyguları sosyal yaşamın ve ahlaki yargıların düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Buna karşın bu duyguların doğası ve nasıl ölçüleceği araştırmacılar için ciddi bir tartışma başlığıdır (De Hooge, 
2013). Bu çalışma utanç ve suçluluk duygularını ayrıştırmak için yaygın olarak kullanılan Özbilinçli Duygulanım 
Testi-3’ün (ÖDT-3; Test of Self-Conscious Affect-3) (Tangney, Dearing, Wagner, & Gramzow, 2000) yapısal 
özelliklerini ölçüm sorunu bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. ÖDT-3 utanç ve suçluluğu kişilerin kötü 
davranışlarını değerlendirirken yöneldikleri nesne (özbenlik / davranışlar) ve bu davranışların sonuçlarına 
(kaçınma / telafi etme) göre ayrıştırmaktadır. Türkiye (N = 1384, Kadın = 816), Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) (N = 368, Kadın = 220) ve Hollanda (N = 581, Kadın = 446) örneklemlerinde ölçeğin faktör yapısı ve 
ülkeler arasındaki yapısal değişmezliği yapısal eşitlik modellemesi (YEM) tekniği kullanılarak test edilmiştir. 
Ayrıca, utanç ve suçluluğa yatkınlığın ülkeler ve cinsiyet açısından nasıl farklılaştığı iki yönlü varyans analizi ile 
araştırılmıştır. Test edilen faktör yapısı ABD ve Türkiye için kabul edilebilir; ancak Hollanda örnekleminde zayıf 
uyum endeksleri göstermiştir. ABD ve Türkiye örneklemleri arasında aşama aşama sınırlandırılarak yapılan 
yapısal değişmezlik testi sonuçları ÖDT-3’ün ölçme, yapı ve örtülü faktör ortalamaları açısından anlamlı olarak 
farklılaştığını göstermiştir. İki yönlü varyans analizlerinde üç ülke ve cinsiyet açısından utanç ve suçluluğa 
yatkınlık anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Sonuçlara göre utanca yatkınlık en yüksek ABD örnekleminde 
görülürken, onu sırasıyla Türkiye ve Hollanda örneklemleri izlemiştir; ayrıca kadınların ortalama değerleri 
erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Suçluluğa yatkınlıkta en yüksek ortalama Türkiye örnekleminde 
görülürken onu sırasıyla ABD ve Hollanda izlemiştir. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında ise Türkiye ve ABD 
örneklemlerinde kadınlarda erkeklerden daha yüksek suçluluğa yatkınlık görülmüş, Hollanda’da iki cinsiyet 
arasındaki fark anlamsızlaşmıştır. Utanç ve suçluluğun teorik özellikleri ve çalışmanın bulguları birlikte 
değerlendirilerek bu duyguların ölçümü ve ayrıştırılmasında kültürel ve bağlamsal farklılıkların etkisi 
tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki Duygular, Özbilinçli Duygulanım Testi-3, Suçluluk, Utanç, Yapısal Değişmezlik Testi 
 
Kaynakça: De Hooge, I. E. (2013). Moral emotions and prosocial behavior: It may be time to change our view 
of shame and guilt. In C. Mohiyeddini, M. Eysenck, & S. Bauer (Eds.), Handbook of psychology of emotions: 

Recent theoretical perspectives and novel empirical findings Volume 2 (pp. 255-276). NewYork: Nowva Science 
Puhlisners Tangney, J. P., Dearing, R. L., Wagner, P. E., & Gramzow, R. (2000). The Test of Self-Conscious 
Affect-3 (TOSCA-3). Fairfax, VA: George Mason University. 
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PSİKİYATRİK TANI ALAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINDA 
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GİRİŞ: Ebeveynlerin davranışsal, bilişsel ve duygusal özelliklerinin çocuklarının gelişimi üzerindeki etkilerini 

inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Psikiyatrik tanı alan ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel olarak risk altında 
olduğu görülmüştür (Masten 2001). Bu grup daha çok ruh sağlığı sorunu yaşamaktadır (Güler Kenar, 2006). Bu 
araştırmada, psikiyatrik tanıya sahip ebeveynlerin çocuklarının ruh sağlığı problemleri incelenmiştir. Çalışma 
kapsamında tanı alan ebeveynlerin çocuklarının aile ve akran ilişkileri de değerlendirilmiştir. YÖNTEM: 
Araştırmanın örneklemini Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne hizmet almak için müracaat eden ve en 
az bir yıldır psikotik bozukluk tanısı ile tedavi gören ebeveynlerin çocukları (n=53) ile Manisa ortaokul ve liseye 
devam eden ergenler (n=85) oluşturmaktadır. Araştırmada 11-18 yaş arasındaki ergenlerle çalışılmıştır. Tanı 
alan ebeveynlerin çocuklarının (16 kız, 37 erkek) yaş ortalaması 15.03 (SD=2.53). Karşılaştırma grubundaki 
çocukların (40 kız ve 45 erkek) yaş ortalaması 15.2’dir (SD= 1.83). Çalışmada Anne-Baba Bağlanma Envanteri 
(Günaydın, Selçuk, Sümer ve Uysal, 2005) Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri (Çuhadaroğlu, 1985), Algılanan 
Arkadaş Desteği Ölçeği (Procidano ve Heller, 1983), Aile Ergen Süreci Ölçeği (Sayıl ve Kındap, 2010) ve 11- 18 
Yaş Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (Erol ve Şimşek, 2010) kullanılarak veriler toplanmıştır. 
BULGULAR: Tanı alan ebeveynlere sahip olan grubun karşılaştırma grubuna göre, aile bütünlüğünün korunduğu, 
büyük bölümünün sağlık güvencesine sahip olduğu ve çocukların bakımına büyük ebeveynlerin yardımcı 
oldukları görülmektedir. İki grup arasında anneye ve babaya bağlanma, arkadaş desteği, benlik saygısı ve 
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içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış sorunlar açısından istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılaşma 
bulunmamıştır. 
TARTIŞMA: Çalışmamızda psikiyatrik tanı alan ebeveyne sahip olan grubun daha çok aile bütünlüğüne sahip 
olması, ailelerin sağlık güvencelerinin olması gibi özellikler tanı alan ebeveynlerin bulunduğu ailelerin sosyal 

desteklerin iyi olabileceğini düşündürmektedir. Tanı alan ebeveyn ailelerinin desteklenmesi, çocukların ve 
ergenlerin de gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak sağlıklı gelişimlerini desteklemiş olabilir. Ayrıca, 
karşılaştırma grubundaki ergenler ebeveynlerinin tanılarını yazmak istememiş olabilirler. Sonuçlar ilgili literatür 
kapsamında tartışılmaktadır 
 
Anahtar Kelimeler: içselleştirilmiş sorunlar, dışsallaştırılmış sorunlar, ergenlik, psikiyatrik tanı alan ebeveynler 
 
Kaynakça: 1. Çuhadaroğlu, F. Ç. (1985). Gençlerde benlik saygısı ile ilgili bir araştırma. XXI. Ulusal Psikiyatri 
ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı (s.107-108). 7-13 Ekim 1985. 2. Erol, N. ve Şimşek, Z. (2010). Okul Çağı 
Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçekleri El Kitabı, Ankara: Mentis Yayıncılık. 3. Güler Kenar, J. 
(2006). Şizofreni ve Bipolar Bozukluğu Olan Hastaların Çocuklarının Kontrol Grubu Ailelerin Çocukları ile 
Nörokognitif İşlevler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar 
Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezi, İstanbul. 4. Günaydın, G., 
Selçuk, E., Sümer, N. & Uysal, A. (2005). Ebeveyn ve arkadaşlara bağlanma envanteri kısa formunun 
psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8, 13-24. 5. Sayıl, M. ve Kındap, Y. (2010). Ergenin 
anne babadan algıladığı psikolojik kontrol: Psikolojik kontrol ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji 
Yazıları, 13(25), 62-71. 6. Sorias, O. (1988). Sosyal desteğin ruhsal sağlığı üzerindeki koruyucu etkisinin bir 
grup depresif hasta ve sağlıklı kontrol grubu üzerinde incelenmesi. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler 
Kongresinde sunulmuş serbest bildiri. İstanbul, 1987. 
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“Narsisizm” terimi genellikle büyüklük, kibir, aşırı benlik sevgisi, yüksek özgüven, empati yoksunluğu, 

kişilerarası ilişkilerde aşırı takdir bekleme ile karakterize bir kişilik özelliği olarak biliniyor olsa da yapılan 
araştırmalar ve klinik gözlemler narsisizmin büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm olmak üzere iki farklı 
görünümünün olabileceğine işaret etmektedir (Cain, Pincus ve Ansell, 2008). Bu bağlamda, büyüklenmeci 
narsisizm bireylerde kibirlilik, empati yoksunluğu, onaylanma ihtiyacı, eleştiriye karşı aşırı tepki verme ve 
kendini diğerlerinden üstün görme, kırılgan narsisizm ise utangaçlık, yalnızlık, güvensizlik, tatminsizlik, sosyal 
ilişkilerden kaçınma ve kendini baskılama duyguları ve davranışları ile seyreden iki farklı kişilik örüntüsü olarak 
gözlenebilmektedir (Pincus ve Cain, 2014). Bireylerin kişilik özelliklerinin gelişiminde çocukluk dönemi 
yaşantılarının ve bu yaşantılara bağlı olarak gelişen erken dönem şemaların önemli bir yeri olması nedeniyle 
(Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu, 2008), narsisizmin iki boyutu olarak tariflenen büyüklenmeci ve kırılgan 
narsisizmin gelişiminde de bireylerin çocukluk dönemlerinde maruz kaldıkları ebeveynlik stillerinin rolü 
olabileceği düşünülebilir. Bu ilgiler ışığında bu araştırma kapsamında da kırılgan ve büyüklenmeci narsisizm ile 
ebeveynlik stilleri ilişkisi ve özellikle kırılgan narsisizm kişilik özelliğine sahip bireylerin sosyal ilişkilerden 
kaçınma, utanç, güvensizlik yaşantılarından yola çıkılarak iki farklı narsisizm boyutu için sosyal anksiyetenin 
aracı rolü incelenmiştir. 
 
Araştırma kapsamında 18 yaş üstü 359 katılımcıdan Kırılgan Narsisizm Ölçeği, Narsisistik Kişilik Envanteri, 
Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği ve Young Ebeveynlik Ölçeği aracılığı ile veri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
büyüklenmeci narsisizmin Koşullu/Başarı Odaklı Ebeveynlik Stili, kırılgan narsisizmin ise Küçümseyici/Kusur 
Bulucu, Kuralcı/Kalıplayıcı, Kötümser/Endişeli ve Cezalandırıcı ebeveynlik stilleri ile ilişkili olabileceği bulgularına 
ulaşılmıştır. Belirtilen ebeveynlik stilleri ile narsisizm boyutları arasında ise sosyal anksiyetenin aracı rolüne 
ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir bulguya rastlanmamıştır. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında 
tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: büyüklenmeci narsisizm, kırılgan narsisizm, ebeveynlik stilleri, sosyal kaygı 
 
Kaynakça: Cain, N. M., Pincus, A. L. ve Ansell, E. B. (2008). Narcissism at the crossroads: Phenotypic 
pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis. Clinical 
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Psychology Review, 28, 638-656. Pincus, A. L. ve Cain, N. M. (2014). Narcissistic Grandiosity and Narcissistic 
Vulnerability in Psychotherapy. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(4), 439-443. 
Soygüt, G., Çakır, Z., ve Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young 
Ebeveynlik Ölçeğinin psikometrik özelliklerine ilişkin bir değerlendirme. Türk Psikoloji Yazıları, 11, 17-30. 
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Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (TDAU) ile çalışma belleğini güçlendirmek için yapılan çalışmalar tutarlı 

bulgular göstermemektedir. Bir derleme çalışması bu tekniğin yüksek bilişsel süreçlere etkisinin olmadığını 
belirtmektedir (Horvath, Forte & Carter, 2015). Diğer yandan bazı araştırmalar ise grupsal farklıkların uyarım 
üzerindeki etkilerinden bahsetmektedir (Jones & Berryhill, 2012; Berryhill & Jones, 2012). Bahsedilen 
araştırmalarda TDAU'nin çalışma belleği üzerine olumlu yönde etkisi sadece çalışma belleği kapasitesi yüksek 
olan kişilerde görülüp, çalışma belleği düşük olan kişilerde herhangi bir etki görülmemiştir. Bu çalışmanın amacı 
önceki çalışmalarda görülen TDAU etkilerinin grupsal farklılıklarını araştırmaktır. Motivasyonun ve etkili strateji 
kullanımın çalışma belleği performansı üzerindeki etkileri belirtilmiştir (Bailey, Dunlosky & Kane, 2008; 
Kranwczyk, Gazzeley, D'Esposito, 2007). Toplamda 40 üniversite öğrencisine iki farklı deneyde motivasyon ve 
strateji manipule edilerek, bir çalışma belleği testi verildi. Test ile aynı anda sol dorsolateral prefrontal korteks 
üzerine anodal TDAU 15 dakika boyunca uygulandı. Motivasyon her doğru cevap başına düşük ya da az odeme 
verilerek, strateji kullanımı ise aktif ya da pasif tekrarlama yapılarak manipule edildi. Çalışma belleği kapasitesi 
işlevsel ölçüm testi ile ölçüldü (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005). Kontrol uyarımı katılımcılara placebo 
olarak verildi. Anodal TDAU yüksek çalışma kapasiteli kişiler için hem aktif hem pasif strateji kullanımında 
çalışma belleği performansını arttırmıştır. Düşük çalışma belleği kapasiteli kişiler ise iki durumda da kontrol 
uyarımından farklı performans göstermemiştir. Motivasyon deneyinde yüksek çalışma kapasiteli kişiler az ve 
yüksek motivasyon durumlarının ikisinde de anodal uyarım sonucu daha yüksek performans göstermişlerdir. 
Düşük çalışma belleği kapasiteli kişiler hem az hem yüksek motivasyon koşullarında çalışma belleği performans 
iyileşmesi göstermişlerdir. Özet olarak sonuçlar göstermiştir ki, düşük çalışma belleği kapasitesi olan kişilere 
dışardan bir motivasyon vererek bellek performansları TDAU yöntemi ile geliştirilebilir. İleriki çalışmalar düşük 

çalışma belleği kapasitesine sahip olan kişilere TDAU yöntemi ile yardım edebilmek için önemli olan diğer 
faktörleri incelemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: çalışma belleği, sinir uyarımı, grupsal farklılıklar 
 
Kaynakça: 1. Horvath, J.C., J.D. Forte, and O. Carter, Quantitative Review Finds No Evidence of Cognitive 
Effects in Healthy Populations From Single-session Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS). Brain Stimul, 
2015. 8(3): p. 535-50. 2. Berryhill, M.E. and K.T. Jones, tDCS selectively improves working memory in older 
adults with more education. Neurosci Lett, 2012. 521(2): p. 148-51. 3. Jones, K.T. and M.E. Berryhill, Parietal 
contributions to visual working memory depend on task difficulty. Front Psychiatry, 2012. 3: p. 81. 4. Bailey, 
H., Dunlosky, J., Kane, M.J., 2008. Why does working memory span predict complex cognition? Testing the 
strategy affordance hypothesis. Mem. Cogn. 36 (8), 1383–1390 5. Krawczyk, D.C., Gazzaley, A., D'Esposito, 
M., 2007. Reward modulation of prefrontal and visual association cortex during an incentive working memory 
task. Brain Res. 1141, 168–177 6. Unsworth, N., et al., An automated version of the operation span task. 
Behav Res Methods, 2005. 37(3): p. 498-505. 
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Trafik kazaları çoğunlukla sürücülerle ilişkili faktörlere atfedilmektedir. Sürücülerle ilişkili faktörlerden olan 

bireysel ayrılıkların, sapkın sürücü davranışları ve agresif sürücülüğü etkiledikleri ve bu şekilde kazalarla dolaylı 
olarak ilişkilendiği düşünülmektedir. De Winter ve Dodou (2010) yaptıkları meta-analiz çalışmasında hata ve 
ihlallerin trafik kazalarının önemli yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Sürücü öfkesi, sürücülük çıktılarını 
(örn.kazalar, sürücü davranışları) anlamak için sıkça çalışılmıştır. Sürücü öfke ifade envanteri (Deffenbacher, 
Lynch, Oetting, & Swaim, 2002) ve sürücü davranış ölçeği (Reason ve arkadaşları, 1990) de sürücülerin sürüş 
sırasındaki öfkeleri ve sürücü davranışlarını anlamak için sıkça kullanılan ölçüm araçları olarak öne çıkmaktadır. 
Bu çalışmada, sürücü öfkesini merkeze alarak, birinci aşamada sürücü öfkesi ile ilgili bireysel ayrılıkları, ikinci 
aşamada ise sürücü öfkesi ile ilişkili çıktı değişkenlerin (öfke ifadesi ve sürücü davranışları) niceliksel 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Belirlenen kriterler doğrultusunda literatür taraması yapılmış, kırk sekiz 
çalışmadan elde edilen bilgiler meta-analiz yöntemiyle sentezlenmiştir.  
Bağlamsal model (Sümer, 2003) çerçevesinde düşünüldüğünde, bulgular dürtüsellik, kural tanımazlık ve 
narsizmin, 5 faktör kişilik özelliklerine nazaran sürücü öfkesiyle daha yüksek derecede ilişkili olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte, sürücü öfkesi hem öfke ifadesi (örn. fiziksel saldırganlık, sözlü saldırganlık) hem 
de sapkın sürücü davranışı boyutlarıyla (örn. ihlaller, hatalar) ilişkili bulunmuştur. Özellikle, sürücü öfkesinin, 
sürücü öfke ifade envanterinin boyutları ile sürücü davranışı ölçeği boyutlarından daha yüksek derecede ilişkiye 
sahip olduğu görülmüştür. Bulguların ileriki araştırmacılar açısından önemi ve uygulamaya dönük yorumları 
tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürücü Öfkesi, Bireysel Ayrılıklar, 
 

Kaynakça: de Winter, J. C., & Dodou, D. (2010). The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of 
accidents: A meta-analysis. Journal of Safety Research, 41, 463-470. Deffenbacher, J. L., Lynch, R. S., Oetting, 
E. R., & Swaim, R. C. (2002). The Driving Anger Expression Inventory: A measure of how people express their 
anger on the road. Behaviour Research and Therapy, 40, 717-737. Reason, J., Manstead, A., Stradling, S., 
Baxter, J., & Campbell, K. (1990). Errors and violations on the roads: A real distinction? Ergonomics, 33, 1315–
1332. 
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Duyguların beyindeki laterizasyonunda en yaygın olan sağ-hemisfer hipotezine göre; duyguların ifade 

edilmesinde ve algılanmasında sağ hemisfer tüm duygular için daha baskındır(Prete ve ark., 2015). Ancak 
birçok çalışma bu yaklaşımı desteklememekte ve farklı duyguların farklı hemisferlerde baskın olduğuna ilişkin 
ipuçları vermektedir. Boyutsal yaklaşım, duyguların değerlik ve uyarılmışlık değerlerine göre farklı hemisferlerde 
temsil edildiğini öne sürerken(Alves ve ark. 2009), motivasyonel yaklaşım duyguların yaklaşma ve kaçınma 
motivasyonlarına göre ayrıştığını(mutlu-öfke yaklaşma motivasyonu, korku-üzüntü kaçınma motivasyonu; 
Carves ve ark., 2009), bir diğer motivasyonel yaklaşım ise duyguların amaç-öncesi (korku, öfke, arzu vb.) ve 
amaç-sonrası (mutluluk, üzüntü, yas vb.) olarak kategorize olduğunu savunmaktadır(Harmon-Jones ve ark., 
2012a). Bu çalışmanın birinci amacı, duyguların nasıl lateralize olduğunu ve hangi yaklaşımın daha açıklayıcı 
olduğunun araştırılmasıdır. İkinci olarak ise, bu lateralizasyonun kaynağının sorgulanması hedeflenmiştir: 
duyguların ifadesinden mi yoksa duyguların algılanmasında mı? Çalışmada üniversite öğrencilerinin katıldığı iki 
deney yürütülmüştür. Sol-sol ve sağ-sağ yarı-yüzlerin ayna görüntüleriyle oluşturulan kimerik yüzler uyaran 
olarak kullanılmıştır. Birinci deneyde, uyaranlar ekranın üst ve alt kısımlarında sunularak, katılımcılardan hangi 
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fotoğrafın hedef duyguyu daha iyi ifade ettiğine karar vermesi istenmiştir. Gözlemcinin duygu tanıma esnasında 
nereye baktıklarını saptamak amacıyla eş-zamanlı olarak göz-izleme kaydı alınmıştır.İkinci deneyde ise 
hemisferik sunum(150 ms), ayrık duygular için gözlemcinin duyguyu saptamadaki dominant hemisferini 
belirlemek için kullanılmıştır. Uyaranlar ekranın sağ ve sol kısımlarında eş-zamanlı sunulmuştur. Gösterilen 

fotoğraflardan birisi nötr, diğeri ise duygu içeren yüz ifadesidir. Katılımcılardan fotoğraflardan hangisinin duygu-
içerikli olduğunu bildirmesi istenmiştir. Birinci deneyde gözlemciler, duygu ifadelerinde mutlu ve üzgün yüzlerde 
sol-yarıyüzlerin,korku duygusunda ise sağ-yarıyüzün daha iyi ifade edici olduğunu bildirilmişlerdir. Bu bulgular 
amaç-öncesi ve sonrası yaklaşımı desteklemiştir. Göz izleme verilerine göre gözlemcilerin öncelikli olarak sol-
görsel alana yani poz verenlerin sağ-yarıyüzlerine baktıkları gözlenmiştir. İkinci deneyde gözlemcilerin sağ ve 
sol-görsel alanlarda sunulan aynı uyaranlara nasıl tepki verdikleri değerlendirilmektedir(analizler devam 
ediyor).Ön analiz bulguları, asimetrinin sadece ifadede ya da duyguları tanıma da özgülleşmediğini; her ikisinin 
beraber evrimleştiğini ve birbirini etkilediğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: hemisferik asimetri, duygu tanıma, duygusal yüz ifadesi 
 
Kaynakça: 1. Alves, N.T., Aznar-Casanova, J.A. & Fukusima, S.S. (2009). Patterns of brain asymmetry in the 
perception of positive and negative facial expressions. Laterality: Asymmetries of Body, 14:3, 256-272 2. 
Carver, C. S., & Harmon, J. (2009). Anger is an approach-related affect: Evidence and implications. 
Psychological Bulletin, 135(2), 183-204. 3. Harmon-Jones, E., Gable, P.A., and Price, T.F.(2012a).The influence 
of affective states varying in motivational intensity on cognitive scope. Front.Integr.Neurosci. 6:73. 
doi:10.3389/fnint.2012.00073 4. Prete, G., Laeng, B., Fabri, M., Foschi, N., Tommasi, L. (2015). Right 
hemisphere or valence hypothesis, or both? The processing of hybrid faces in the intact and callosotomized 
brain. Neuropsychologia, 94: 94-106. 
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Kompulsif satın alma; “Satın alma ve alışveriş ile zihnin meşgul olması, sık satın alma epizodları ya da karşı 

koyulmaz ve anlamsız bir şekilde güçlü satın alma dürtüsü” olarak tanımlanmaktadır (Müller, Mitchell ve Zwaan, 
2015). Gelecekte ayrı bir tanı olarak önerilen bir sorun olarak hem bireysel hem de toplumsal yönden büyük 
oranda sıkıntıya yol açabilmektedir. Literatürde bilişsel davranışçı model doğrultusunda bu soruna katkıda 
bulunan faktörler belirlenmiş (Kellet & Bolton, 2009); model ve ilgili faktörler batılı kültürlerde yapılan 
çalışmalarla desteklenmiştir. Ancak ülkemizde kompulsif satın almayla ilgili birçok değişkeni bir arada ele alan 
amprik bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı tanısı olmayan yetişkin bir örneklemde bir dizi 
bilişsel faktörün kompulsif satın almayla ilişkisini incelemektir. Araştırmaya zorlantılı satın alma, satın alma 
bilişleri, duygu düzenleme güçlükleri, nesneye bağlanma ve erken dönem şemalarla ilgili ölçüm araçlarını 
internet üzerinden dolduran 501 yetişkin katılmıştır. Grup karşılaştırmalarında literatürde belirtildiği gibi 
kadınların (Dittmar, 2004) ve kredi kartı borcu olanların daha yüksek satın alma davranışı rapor ettiği 
görülmüştür. Korelasyon analizi sonuçları telafi, satın alma sebepleri, kontrol ve teklik/fırsatı kaybetme ilgili 
satın alma inançlarının, duygu düzenleme güçlüklerinin, nesneye bağlanma ve şema alanlarının satın alma ile 
pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksek standartlar, zedelenmiş otonomi şema alanlarının, nesneye 
bağlanma, duygu düzenleme güçlükleri ve telafi etme yönündeki inançların bu sorun için kritik değişkenler 
olduğu bulgusu, hiyerarşik regresyon analizi sonuçları ile desteklenmiştir. Dolayısıyla, kompulsif satın alma 
davranışında duygu düzenlemede güçlükleri yaşandığı ve insanların eşyalara duygusal bağlanma eğilimi 
sergilediği söylenebilir. Ayrıca alınan eşyanın telafi edeceği, ödüllendireceği ve negatif duyguları nötrleştireceği 
inancına ve kendine yüksek standartlar koyma, özerk davranamamayla ilişkili şema alanlarına sahip kişilerin de 
daha çok kompulsif satın alma davranışı göstermeye eğilimli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, batılı ülkelerde 
önerilen bilişsel davranışçı modelde yer alan faktörlerden bazı değişkenlerin ülkemizde tanısı olmayan bir 
örneklemde de geçerli olduğu, bu kavramların gerek psikolojik değerlendirme gerekse müdahalelerde dikkate 
alınması önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: kompulsif satın alma, bilişler, şemalar 
 
Kaynakça: Dittmar, H. (2004). Understanding and diagnosing compulsive buying. Handbook of addictive 
disorders: A practical guide to diagnosis and treatment, 411-450. Kellett, S., & Bolton, J. V. (2009). Compulsive 
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buying: A cognitive–behavioural model. Clinical psychology & psychotherapy, 16(2), 83-99. Müller, A., Mitchell, 
J. E., & de Zwaan, M. (2015). Compulsive buying. The American Journal on Addictions, 24(2), 132-137. 
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GİRİŞ: Çocuk cinsel istismarı, fiziksel ve psikolojik etkileri bakımından kişilerin hayatında oldukça yıkıcı 

sonuçlara yol açmaktadır (Kendall-Tackett, 2002). Çocuk istismarını önlemek için çocuk ve ebeveynlerin 
bilgilendirilmeleri önemlidir (Wurtele, 2009; Wurtele ve Kenny, 2012). Ülkemizde bu konudaki çalışmalar 
sınırlıdır. Aksel, Yılmaz Irmak ve Kızıltepe (2015) tarafından ilk uygulamaları yapılan çocuk cinsel istismarı 
önleme programı yeni etkinliklerle zenginleştirilerek bazı düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmanın amacı, okulöncesi 
dönemde çocukları için bu çocuk cinsel istismarını önleme programının etkililiğinin incelenmesidir. YÖNTEM: 
Çalışmanın örneklemini 5-6 yaşlarında 67 si deney, 46’sı kontrol grubunda toplam 113 çocuk oluşturmaktadır. 
Çocukların 62’si kadın, 51’i erkektir. Araştırmada veri toplamak Aksel, Yılmaz Irmak ve Kızıltepe (2015) 
tarafından oluşturulan Çocuk Bilgi Formu, Ebeveyn Bilgi Formu ve Öğretmen Bilgi Formu kullanılmıştır. 
Çocukların bilgi ve becerilerini belirlemek amacıyla kullanılan Çocuk Bilgi Formu eğitim öncesinde ve sonrasında 
çocuklarla yapılan görüşmelerde kullanılmıştır. Ebeveyn ve öğretmen verileri formlar aracılıyla toplanmıştır. 
Çalışmada ebeveynlerle bilgilendirici bir toplantı yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Ebeveyn toplantısında, 
çocuk istismarının etkileri, yaygınlığı, cinsel istismar eğitiminin önemi ve çocuklarla yapılacak programın içeriği 
anlatılmıştır. Çocuklarla yapılan eğitim gruplarında 30 dakikalık dört oturum farklı dört günde 
gerçekleştirilmiştir. Grup büyüklüğü 5-10 kişi arasında değişmektedir. Çocuklara uygulanan eğitim, beden, 
duygular, hayır deme, özel bölgeler, iyi ve kötü dokunuşlar, iyi ve kötü sırlar konularını içermektedir. Çocukların 
eğitimi interaktif oyunlar, şarkılar, danslar ve yaratıcı drama çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna 
son-test uygulamalarından sonra eğitim verilmiştir. BULGULAR: Programın etkililiğini incelemek için deney ve 
kontrol gruplarının ön-test ve son-test cevapları McNemar testi ile incelenecektir. Verilerin analizleri devam 
etmektedir.  
TARTIŞMA: Elde edilen sonuçlar ilgili literatür kapsamında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk cinsel istismarı, önleme programı, okulöncesi dönem 
 
Kaynakça: 1. Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T. Ve Kızıltepe, R. (2015). Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Programının 
Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İzmir. 2. Kendall-Tackett, K. (2002). 
The health effects of childhood abuse: Four pathways by which abuse can influence health. Child Abuse and 
Neglect, 26, 715-729. 3. Wurtele, S. K. (2009). Preventing sexual abuse of children in the twenty-first century: 
Preparing for challenges and opportunities. Journal of Child Sexual Abuse, 18, 1–18. 4. Wurtele, S. K. ve 
Kenny, M. C. (2012). Preventing child sexual abuse: An ecological approach. In P. Goodyear-Brown (Ed.), 
Handbook of child sexual abuse: Identification, assessment, and treatment (pp. 531–565). Hoboken, NJ: Wiley 
Press. 
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Kuramsal Gerekçe. Olumlu Ebeveyn Davranışlarını Geliştirmeye Yönelik Video-Geribildirimli Müdahale Programı, 
bağlanma kuramı temelinde geliştirilmiş olup annelerin çocuklarına yönelik olan duyarlı davranışlarını artırmayı 
amaçlayan bir müdahale programıdır (Mesman ve ark., 2008). Bu müdahale programının Türk kültüründeki 
etkililiği test edilmiştir ve anne duyarlığını geliştirmede etkili olduğu ortaya konmuştur (Metin-Orta ve Sümer, 

2015). Şimdiki çalışma bu müdahale programının etkililiğini çocuğun gelişen otonomisine uyum göstermeyen 
annelerin müdahaleci davranışları üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. 
Yöntem. Bu çalışmanın verileri TUBİTAK 1001 projesi (Proje No: 113K542) kapsamında Ankara’da yaşayan, 
görece düşük eğitim ve gelir seviyesine sahip olan ve 12-30 ay arası çocuğu olan annelerden toplanmıştır. 
Araştırma örneklemi kontrol (n = 12) ve müdahale grubuna (n = 14) seçkisiz olarak atanmıştır. Müdahale 
grubundaki katılımcılarla ön-test, son-test ve izleme görüşmelerine ek olarak dört tematik görüşme yapılmıştır. 
Kontrol grubundaki annelerle ise tematik görüşmelere eş zamanlı olarak telefon görüşmeleri yapılmış ve 
herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Annelerin çocuklarıyla olan etkileşimi serbest oyun sırasında ön-test 
ve son-test görüşmelerinde 10 dakika boyunca kamera kaydına alınmıştır. Fiziksel olarak gözlenen ve annelerin 
çocuğun süregiden aktivitesini bölen müdahaleci davranışlarının sıklığı değerlendirilmiştir. 
Bulgular. Müdahale programının etkililiğini incelemek amacıyla İki Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Araştırma 
analizi, annelerin müdahaleci davranışlarını azaltmada zaman değişkeninin anlamlı bir etkisinin olduğunu ortaya 
koymuştur, F (1, 24) = 7.94, p =.01, ηp2 =.25. Müdahale grubunda ön-test (M = 11.50, SD = 4.78) ile son-
test (M = 6.07, SD = 6.22) arasında annelerin müdahaleci davranışlarının sıklığında bir düşüş gözlenmiştir. 
Benzer şekilde, kontrol grubunda annelerin müdahaleci davranışlarının sıklığı ön-test (M = 14.33, SD = 12.50) 
ile son-test (M = 12.42, SD = 8.68) arasında bir düşüş göstermiştir. Buna ek olarak, müdahaleci davranışların 
sıklığını azaltmada müdahale programı ile zaman değişkeni arasındaki etkileşimde anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. 
Yorum. Bulgular bu müdahale programının annelerin müdahaleci davranışlarının sıklığını azaltmada etkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anne müdahaleciliği, bağlanma kuramı, erken çocukluk, müdahale programı, video 
geribildirim, 
 
Kaynakça: Metin Orta, İ. ve Sümer, N. (2015). Anne duyarlığı ve erken dönem bağlanma-temelli destek ve 
müdahale programları. Türk Psikoloji Yazıları. Mesman, J., Stolk, M. N., Van Zeijl, J., Alink, L. R. A., Juffer, F., 
BakermansKranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., & Koot, H. M. (2008). Extending the video-feedback 
intervention to sensitive discipline. The early prevention of antisocial behavior. In F. Juffer, M. J. Bakermans-
Kranenburg, M. H. Van IJzendoorn (Eds.), Promoting positive parenting: An attachment-based intervention (pp. 
171-191). London, UK: Erlbaum. 
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Bağlanma, bebeğin ona bakan en yakın kişi ile kurduğu özel duygusal bağdır ve bireyin sosyal gelişimi için 

büyük önem taşımaktadır. Literatürde, anne-çocuk arasındaki bağlanma örüntülerini değerlendirmede kullanılan 
en yaygın ölçüm aracı "Yabancı Ortam Yöntemi" (Ainsworth ve ark., 1978)’dir. Ancak, laboratuvar ortamında 
uygulanması nedeniyle ekolojik geçerliliği sorgulanmaktadır. Bu nedenle, anne-çocuk ilişkisini ev ortamında 
gözlemlemek için Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti (BDSS; Waters, 1995) geliştirilmiştir. BDSS ise 
gözlenmesi ve değerlendirmesi çok zaman aldığından pratik sınırlılıklar taşımakta ve bağlanmayı yalnızca 
güvenli bağlanma boyutunda ölçerek diğer bağlanma tiplerini vermemektedir. Güvensiz bağlanma örüntülerinin 
de ölçülebildiği bir araç geliştirmek için BDSS, 45 maddeye düşürülmüş ve düzensiz bağlanma türü de eklenerek 
Çocuk Bağlanma Sınıflama Seti-45 (TAS-45; Bimler ve Kirkland, 2002) oluşturulmuştur.  
 
TAS-45’in maddeleri Türkçe’ye çevrilmiş ve Türk kültürüne uygun 23 madde eklenmiştir. 68 madde için 35 
kişiyle kart sınıflandırma yapılmış ve bu veriler 3 boyutlu “Multidimensional Scaling” analiziyle test edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, sınıflanamayan 8 madde çıkarılmış ve TTAS-60 (Turkish Toddler Attachment Sort-60) 
oluşturulmuştur. TTAS-60, bağlanmanın farktı tiplerine işaret eden 9 alt boyut (örn. sarılır ve annesi tarafından 
yatıştırılır, annesinin eteğinden ayrılmaz) içermektedir. Bu boyutlar kullanılarak çocukların bağlanma tipleri 
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kategorik ve sürekli değişken olarak belirlenebilmektedir. 120 anne-çocuk (18-36 aylık) çiftine 1 saatlik yarı 
yapılandırılmış ev ziyaretleri yapılmış ve anne-çocuk etkileşimi gözlemlenmiştir. Ziyaretler videoya alınmış ve 2 
kodlayıcı tarafından çocuğun bağlanma davranışları değerlendirilmiştir. Değerlendiriciler arası tutarlılık, alt 
boyutlar arasındaki korelasyon analizi ile bakılmış ve.70’in altında olan videolar birlikte izlenerek ortak kodlama 

yapılmıştır. Annelerin duyarlılığı da, 28 maddelik bir ölçekle değerlendirilmiştir.  
 
Sonuçlara göre, 120 çocuğun %23’ü kaçınmacı bağlanma, %75’i güvenli bağlanma, %3’ü kaygılı bağlanma 
tipinde sınıflandırılmıştır. Annenin duyarlılığının, kaçınmacı bağlanma ile korelasyonu -.26, güvenli bağlanma 
ile.25 olarak bulunmuştur.  
 
TTAS-60 kolay uygulanabilmesi ve bağlanma ile ilgili detaylı bilgi vermesi açısından akademik çalışmalarda ve 
klinik değerlendirmelerde kullanılabilecek bir ölçüm aracıdır. Özellikle, Türkiye literatüründe önemli bir boşluğu 
doldurması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: bağlanma, TTAS-60, anne-çocuk etkileşimi, erken çocukluk dönemi 
 
Kaynakça: Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: 
Observations in the Strange Situation and at home. Hillsdale, N]: Erlbaum. Bimler, D., & Kirkland, J. (2002). 
Unifying versions and criterion sorts of the AQS with a spatial model. Canadian Journal of Early Childhood 
Education, 9(1). Waters, E. (1995). Appendix A: The attachment Q-set (version 3.0). Monographs of The 
Society for Research in Child Development, 234-246. 
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Sünnet dünyada en eski ve en yaygın olarak yapılan tıbbi bir işlem olmasının yanısıra kültürel ve dini değeri 

olan bir seremoni olarak nitelendirilebilir (Yavuz, Demir ve Doğangün, 2012). Sünnet birçok kültürde erkekliğe 
geçiş olarak görülmekte (Kırımlı, 2010) ve yapılan çalışmalarda sünnet olmamak erkeklerde eksiklik, eziklik ve 
pişmanlık gibi olumsuz duygular hissedilmesine neden olabilmektedir (Kalkan, Sahin, Toraman ve Turkan, 
2010). Sünnetin toplumumuzdaki önemi ve sünnet olmanın erkekler üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda, sünnet ile ilgili otobiyografik anıların incelenmesi gerektiği düşünülmüştür. Dolayısıyla bu 
çalışma, sünnet ile ilgili anılarda ortaya çıkabilecek temaları içerik analizi yöntemi ile saptamayı ve bu 
temalardan hangilerinin öne çıktığını incelemeyi amaçlamaktadır.  
Çalışmaya Ankara’da yaşayan yaşları 19 ile 25 (Ort. = 20.87, SS = 1.59) arasında değişen 58 erkek lisans 
öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara demografik bilgi formu ve sünnet anıları hakkında katılımcılara yöneltilen açık 
uçlu bir soru ve bu soruyu takip eden tek öğeli sorulardan oluşan otobiyografik anı anketi verilmiştir.  
Genç yetişkin erkeklerin sünnet olma anıları içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve ortaya çıkan ana 
temalar sosyal ve kültürel yaşantılar, medikal öğeler, dini öğeler, erkeklik, duygusal olarak olumlu yaşantılar, 
duygusal olarak olumsuz yaşantılar, geçmişe referans verme/zaman olarak belirlenmiştir. Ki-kare sonuçlarına 
göre sünnet anılarında en sık kullanılan ana temanın sosyal ve kültürel yaşantılar olduğu bulunmuştur ( 2 = 

19.75, p <.001). Ayrıca, sünnetin duygusal değerliğini karşılaştırmak amacı ile yapılan bir başka ki-kare 
testinde katılımcıların sünnet anılarını anlatırken duygusal olarak olumsuz olan ifadeleri olumlu olanlardan daha 
fazla kullandıkları bulunmuştur ( 2 = 58.94, p <.001). Sonuç olarak, katılımcıların sünnet anılarında çoğunlukla 

sosyal ve kültürel yaşantılar temasına vurgu yaptıkları, bu anıları genelde duygusal olarak olumsuz olarak 
hatırladıkları bulunmuş ve sünnet deneyiminin içerik haritası oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: İçerik Analizi, Medikal Öğeler, Olumlu Yaşantılar, Olumsuz Yaşantılar, Sosyal ve Kültürel 
Yaşantılar, Sünnet 
 
Kaynakça: Kalkan, M., Sahin, C., Toraman, A. R., & Turkan, S. (2010). Yirmi yaş sonrası sünnetsizlerin benlik 
algısı ve benlik saygısı özelliklerinin çocukluk çağında sünnet olan erişkinlerle karşılaştırılması. Türk Üroloji 
Dergisi, 36(4), 411-417. Kırımlı, Y. (2010). Yetişkin Olmaya İlk Adım “Sünnet”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 24, 19-35. Yavuz, M., Demir, T., & Doğangün, B. (2011). Sünnetin çocuk 
ruh sağlığı üzerine etkisi: Gözden geçirme çalışması. Turk Psikiyatri Dergisi, 22, 1-9. 
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Bu çalışmanın amacı, İstanbul Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Envanteri’nin tanıtılmasıdır. Çocukların 

gelişimine ve genel özelliklerine ilişkin bilgi toplamak için kullanılabilecek en elverişli yöntemlerden biri olan 
gözlem sürecinin bir temele oturtulması ve sistematik olarak standart bir araç ile kayıt edilmesi gerekmektedir 
(Lidz, 2003; Pellegrini, 2004). 
İ-GİDE okul öncesi kurumlara devam eden 36-72 ay arası çocukların gelişimlerini süreç içinde izlemek ve kişisel 
nitelik ve yeterliliklerini değerlendirmek amacını güden sistematik gözleme dayalı özgün bir ölçme aracıdır. 
Envanter, 7 alt bölüm halinde düzenlenmiş beşli Likert tipi ölçek üzerinde işaretlenen toplam 134 maddeden 
oluşmaktadır. İ-GİDE kullanılarak iki farklı düzeyde bilgi edinilebilir: Alt bölümler, günlük yaşantı düzeni 
içerisinde çocuğun okula gelişi, öz bakım becerileri, oyun ya da eğitsel etkinlikleri genel davranışları, tercihleri 
ve sınıf içerisindeki durumu hakkında sistematik gözleme dayalı bilgiler vermektedir. Böylece çocuğun 
davranışları ve sınıf içerindeki durumu hakkında sistematik gözleme dayalı sonuçlar çıkarmak ve bireysel olarak 
izlemek mümkün olabilmektedir. Alt ölçekler ise çocuğun kişisel nitelik ve yeterliliklerini değerlendiren alt ölçek 
puanları hesaplanarak kullanılmaktadır. Envanterden 10 alt ölçek ( Otonomi, Duygularını Düzenleme, Akademik 
Hazırlık vb.) puanı elde edilebilmektedir. Alt ölçek puanları, alt bölümlerindeki maddelerin farklı şekilde 
birleştirilmesi yoluyla elde edilmektedir. 
İ-GİDE’nin maddeleri TPD Okul Öncesi Komisyonu tarafından geliştirililen ve okul öncesi kurumlardaki çocukların 
gelişimlerini izlemek amacını güden bir gözlem formundan yararlanılarak hazırlanmıştır (Altuncan, Atalay, 
Karakelle, Özduygu, Özduygu, Şenyurt ve Sey Uluç, 1998). Daha sonra bu çalışmanın birinci yazarı tarafından 
bu form gözden geçirilerek bir envanter olarak düzenlenmiştir. Envanterin psikometrik özellikleri, 1.aşamada 
261 ve 2. aşamada 242 çocuk üzerinde yapılan 2 ayrı çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmalarda puanlayıcılar 
arası güvenirlik, iç tutarlılık ve alt ölçekler için eş zamanlı geçerlik gibi temel psikometrik özellikleri bakımından 
yeterli bulunmuştur. Bu özellikleri dolayısıyla İ-Gide’nin, okul öncesi kurumlarda süreç odaklı gelişimsel 
değerlendirme yapmak üzere kullanılabilecek güvenilir bir envanter olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi Çoçuklar, Gelişimin İzlenmesi, Süreç Odaklı Değerlendirme, İ-GİDE 
 
Kaynakça: Altuncan, F., Atalay, F., Karakelle, S., Özduygu, F., Özduygu, M., Şenyurt, F., Sey, R. 1998. “Okul 
Öncesi Çocuklar için Psikolog Gözlem Formu’nun Geliştirilmesi”, X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara. Lidz, S. C. 2003. Early Childhood Assesment. New Jersey: John Wiley & Sons. Pellegrini, 
A. D. 2004. Observing Children in Their Natural Worlds, A Methodological Primer (2. Basım). London: Lawrence 
Erlbaum Associates. 
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Belsky (1984), “Ebeveynliğin Belirleyicileri” modelinde ebeveynliğin, sosyal bağlamlardan etkilendiğini belirtir. 
Evlilik ilişkileri, ailenin sosyal ilişkileri ve ebeveynin meslek hayatı olarak tanımladığı bu bağlamsal kaynakların 
arasında ise en önemli vurguyu evlilik ilişkilerine yapmaktadır. Kültür ise, ebeveynlik ile karşılıklı etkileşim 
halinde olan bir diğer önemli bağlamsal faktördür. Aileler, sahip oldukları belirli kültürel eğilimleri çocukları ile 

olan ilişkilerine taşırlar. Ebeveynler, kültürlerini referans alarak çocuklarındaki özellikleri yorumlar ve çocukları 
ile ilişki kurarlar (Bornstein, 2012). Kültürün ebeveynlikle ilişkisinin ortaya konduğu çok sayıda araştırma 
bulgusu vardır. Örneğin, bir çalışmada ebeveynin içselleştirmiş olduğu kültürel değerlerin onların çocuklarına 
uygulamış oldukları ebeveynlik stilleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Demirutku, 2007). Bu çalışmanın amacı 
ise, Belsky’nin modelinden yola çıkarak, bağlamsal faktörlere annenin içselleştirdiği kültürel değerleri de 
ekleyerek bu faktörler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin annenin çocuğu ile olan ilişkisine nasıl yansıdığını, hem 
anneden alınan ölçümlerle hem de çocuktan alınan ölçümlerle araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Ankara il 
merkezinde yaşayan, yaşları 6-12 arasında değişen, ilkokul ve ortaokula devam eden 138 çocuk ve annesi 
oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Sosyodemografik Bilgi Formu, Çift Uyum Ölçeği, Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği, Portre Değerler Ölçeği ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği ve çocuklar için ise İlişki Yakınlığı Haritası 
kullanılmıştır. Veriler, Korelasyon, Manova, Regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, 
Belsky’nin de belirttiği gibi, en önemli bağlamsal faktörün evlilik ilişkileri olduğunu göstermiştir. Annenin eşi ile 
algıladığı yüksek uyum, anne çocuk ilişkisini diğer bağlamsal değişkenlerden daha fazla yordamıştır. Annenin 
sahip olduğu evrenselci ve iyilik değerleri, anne çocuk ilişkisini olumlu biçimde etkilemiştir. Ayrıca, annelerin 
sahip olduğu değerler, annelerin çalışıyor olmasından etkilenmiştir. Çalışmayan anneler, çalışan annelere göre 
daha yüksek uyum ve geleneksellik değerlerine sahip olarak bulunmuş ve çalışan anneler, çalışmayan annelere 
kıyasla daha fazla olumsuz anne-çocuk ilişkisi bildirmiştir. Sonuç olarak, bulgular anne-çocuk ilişkisini etkileyen 
bağlamsal faktörlerin birbiri ile olan ilişkisini ve annenin içselleştirdiği kültürel değerlerle etkileşimini birlikte 
çalışarak farklı bir bakış açısı sunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn-çocuk ilişkisi, evlilik uyumu, sosyal destek, değerler, çalışma hayatı 
 
Kaynakça: Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child development, 83-96. 
Bornstein, M. H. (2012). Cultural approaches to parenting. Parenting, 12(2-3), 212-221. Demirutku, K. (2007). 
Parenting styles, internalizatıon of values, and the self concept. Unpublised Doctoral dissertion, Middle East 
Technical University, Ankara. 
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GİRİŞ:  

Duygusal bellek çalışmalarında öne çıkan 2 boyut, duygu içerikli uyarıcıların olumluluk ve heyecan düzeyleridir 
(Bradley ve Lang, 1994). Bu 2 boyutun tanıma belleği üzerindeki etkisi netlik kazanmamıştır. Farklı kodlama 
düzeylerinin (kazara ve kasıtlı) belleği farklı şekilde etkilediği bilinmektedir (Cangöz, 2002). Kelime tanımayı 
etkileyen faktörler göz önüne alındığında, test edilme süresi hatırlamayı etkilemektedir (Talmi ve Moscovitch, 
2004). Özellikle duygusal kelimelerin amigdala tarafından işlemlenmesinin etkilerini bellek performansında 
gözlemlemek için anlık ve gecikmeli (30 dakika) ölçüm alınmıştır. Araştırmanın amacı, kodlama düzeyi türü 
(kazara, kasıtlı), test edilme süresi (anlık ve gecikmeli) ve kelimelerin olumluluk ve heyecan düzeylerinin 
(olumlu, olumsuz, yüksek ve düşük heyecan düzeyi ve kontrol amaçlı nötr) tanıma belleği performansı puanı 
üzerindeki etkisini incelemektir. 
YÖNTEM:  
Çalışmaya, 17-24 yaş aralığında 75 üniversite öğrencisi katılmıştır. Duygusal kelimeler Türkçe’de Duygusal 
Anlamsal ve Değersel Normlar veritabanındaki kelimelerden belirlenmiştir (Gökçay ve Smith, 2011). 
Katılımcılara oturumun başında duygudurumlarını belirlemek amacıyla Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği 
(PNDÖ) uygulanmış (Gençöz, 2000), akabinde kelimeler e-prime aracılığıyla kazara ve kasıtlı kodlama 
yapmalarını sağlayıcı yönergelerle sunulmuştur. Uyaranların sunulmasından sonra katılımcılara oyalama 
aşamasına geçilmiş, sonra katılımcılar hemen ya da 30 dakika sonra test aşamasına alınmıştır. Katılımcılara 
çalışma aşamasına atıfta bulunarak daha önce gördükleri kelimeleri tanımaları yönünde yönerge sunulmuş, 
tepkileri kaydedilmiştir. Sinyal Tespit Teorisi temel alınarak eski/yeni tanıma göreviyle bellek performansı 
ölçülmüştür.  
Bulgular ve TARTIŞMA:  
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Çalışmanın veri toplama aşaması hala devam etse de ön varyans analizleriyle kodlama düzeyi türü, test edilme 
süresi, olumluluk ve heyecan düzeyi değişkenlerinin tanıma belleği üzerindeki temel ve ortak etkileri 
incelenmiştir. ANOVA sonucunda temel etkiler anlamlı bulunmuştur. İncelenen değişkenlerin anlamlı çıkan ortak 
etkisi, katılımcıların kazara kodlama yönerge altında ve gecikmeli test edilme koşulunda daha başarısız 

olduklarını göstermiştir. Araştırmanın en önemli sonucuysa kasıtlı kodlama düzeyinin etkisi neticesinde açık 
bellekte yıllardır varlığını bildiğimiz kısa ve uzun süreli bellek ayırımının, duygusal içerikli kelimeler için de 
geçerli olduğunu gösterilmiş olmasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygusal kelimeler, tanıma belleği, duygudurum, kazara ve kasıtlı kodlama, test edilme 
süresi 
 
Kaynakça: Bradley, M. M. ve Lang, P.J. (1994). Measuring emotion: the self-assessment manikin and the 
semantic differential. Journal of Behavioral Therapy Experimental Psychiatry, 25 (1), 49 – 59. Cangöz, B. 
(2002). İleri yaşlılar ile genç yetişkinlerde kodlama düzeyinin örtük ve açık bellek üzerindeki etkisi. Geriatri 
Dergisi (Turkish Journal of Geriatrics), 5 (4),125-131. Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Durum 
Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Positive and Negative Affect Schedule: A study of validity and 
reliability]. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (46), 19-28. Gökçay, D. ve Smith, M. A. (2011). TÜDADEN: Türkçe'de 
Duygusal ve Anlamsal Değerlendirmeli Norm Veri Tabanı. Bilgi işleyen makine olarak beyin. Ed: Haluk Bingöl. 
Pan Yayıncılık: İstanbul. Talmi, D. ve Moscovitch, M. (2004). Can semantic relatedness explain the 
enhancement of memory for emotional words? Memory and Cognition, 32 (5), 742-751. 
 
 
 
 
 

[Özet:0547] 

KİŞİSEL BAKIM, ODA YÖNETİMİ VE EV İŞLERİ HAKKINDAKİ 

ANNE – ERGEN ÇATIŞMALARINA DERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ 
Seren Güneş, Sibel Kazak Berument 
ODTÜ Psikoloji Bölümü 
 

 

Ergenlikteki çatışmaların kaynağını, yaygın düşüncelerin aksine, gençlerin aşırı uç davranışları değil; ev işlerine 

yardım, oda yönetimi gibi günlük meselelerden oluşturmaktadır (Eisenberg ve ark., 2008; Robin ve Foster, 
1991; Smetana, 2011; Smetana, Daddis ve Chuang, 2003). Bu çalışma, anne –ergen çiftlerinin özbakım, oda 
yönetimi, ve ev işlerine yardım konularındaki çatışmalarının yordayıcılarını araştırmayı amaçlamıştır. Bu 
doğrultuda, demografik özellikler (çocuğun yaşı ve cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası, annenin eğitim düzeyi, 
annenin ev işleri için dışarıdan yardım alıp almadığı), annelerin özellikleri (sorumluluk duygusuyla hareket etme 
(conscientiousness); özbakım, oda yönetimi ev işleri davranışları ve beklentileri), ergenlerin özellikleri 
(sebatkarlık, ergenin özbakım, oda yönetimi ev işleri davranışları) ve ebeveynlik özellikleri (sıcaklık, psikolojik 
kontrol, aşırı korumacılık ve karşılaştırma) üzerine yoğunlaşılmıştır.  
 
Ankara’da yaşayan 10-17 yaş (Myaş = 13.42) aralığındaki 338 ergen (179 kız, 159 erkek) ve anneleri (Myaş = 
40.64) çalışmaya katılmışlardır. Anneler sorumluluk duygusuyla hareket etme; özbakım, oda yönetimi ve ev 
işleri davranışları; beklentiler ve çatışma ölçeklerini içeren anket paketini doldurmuşlardır. Öğrenciler ise 
sebatkarlık; özbakım, oda yönetimi ve ev işleri davranışları; çatışma ve ebeveynlik ölçeklerini içeren anket 
paketini doldurmuşlardır.  
 
Her konu başlığı için annelerin ve çocuklarının çatışma puanlarını sonuç değişkeni kabul eden dört basamaklı 
(demografik bilgiler, annelerin özellikleri, ergenlerin özellikleri ve ebeveynlik özellikleri) hiyerarşik regresyon 
analizleri yapılmıştır. Özbakım çatışmalarında, çocuğun yaşı ve algılanan sıcaklık annelerin puanlarını yordarken; 
çocuğun yaşı ve cinsiyeti ve annelerin eğitim durumu çocuklarının puanlarını yordamıştır. Oda yönetimi 
çatışmalarında; çocuğun yaşı algılanan aşırı korumacılık ve karşılaştırma annelerin puanlarını yordarken; 
annenin eğitim durumu ve annelerin oda yönetimi davranışları da çocuğun puanlarını yordamıştır. Ev işleri 
çatışmalarında; çocuğun yaşı ve cinsiyeti, annenin dışarıdan yardım alıp almadığı ve beklentileri annelerin 
puanlarını yordarken; çocuğun yaşı, annenin eğitimi, algılanan sıcaklık ve karşılaştırma da çocuğun puanlarını 
yordamıştır. 
 
Sonuçlara göre; anne ve çocuklarının aynı konulardaki çatışma puanları farklı değişkenlerle ilişkidir. Bu 
bulguların olası müdahale programlarına ışık tutması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: ergenlik, çatışma, ebeveynlik 
 
Kaynakça: Eisenberg, N., Hofer, C., Spinrad, T. L., Gershoff, E. T., Valiente, C., Losoya, S., Zhou, Q., 
Cumberland, A., Liew, J., Reiser, M., & Maxon, E. (2008). Understanding mother-adolescent confclit 
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discussions: Concurrent and across-time prediction from youths’ dispositions and parenting. Monographs of the 
Society for Research on Child Development, 73(2). Robin, A. L. & Foster, S. L. (1991). Negotiating parent-
adolescent conflict. Guildford Press: New York. Smetana, J. G. (2011). Adolescents, families, and social 
development: How teens construct their worlds. Malaysia: Blackwell. Smetana, J. G., Daddis, C., & Chuang, S. 

S. (2003). “Clean Your Room!” A longitudinal investigation of adolescent-parent conflict and conflict-resolution 
in middle-class African American families. Journal of Adolescence, 18, 631-650. 
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İŞLEVSEL HATIRLAMA: OTOBİYOGRAFİK BELLEĞİN DUYGU 
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Otobiyografik hatırlama, literatürde sıkça belirli bir duygulanım oluşturma amacıyla kullanılmıştır (Lench, 
Florens, & Bench, 2011). Kişilerden, belirli bir duygu (örn. öfke) belirtilerek ya da genel olarak olumlu/olumsuz 

anılar hatırlamaları istenerek, bu anıların yarattığı duyguların bilişsel ve davranışsal işleyişteki farklılıkları 
incelenmiştir. Ancak bu çalışmalar hatırlanan anının canlılık, imgelem, önem gibi özelliklerine değil de yarattığı 
duyguya ve yoğunluğuna odaklanmıştır. Öte yandan, son yıllarda otobiyografik bellek literatüründe, belleğin 
duygu düzenleme işlevinden söz edilmektedir(Bluck ve ark. 2005). Bu yaklaşıma göre, hatırlama süreçlerinde 
nasıl ki belirli duygular oluşuyorsa, bellek mekanizmaları da duygulanımı değiştirmekte de oldukça etkindir. Yani 
bireyler olumsuz hissettiklerinde bu olumsuzluğu dengelemek için daha olumlu bir anı da hatırlayabilirler. 
Buradan yola çıkarak, bu çalışmada, otobiyografik hatırlama hem duygulanım yaratmak, hem de bağımlı 
değişken olarak duygulanımın sonraki hatırlama süreçlerindeki etkisinin incelenmesinde kullanılmıştır. 
 
YÖNTEM: Çalışmanın verisi Amerika’da toplanmış olup, örneklem, 177 yetişkinden (Mage = 39.27) 
oluşmaktadır. Katılımcılardan, üzgün, öfkeli, ya da nötr hissettikleri 3 anı hatırlamaları istenmiştir. Deneysel 
kontrol amacıyla, hatırlama ardından bireylerin nasıl hissettikleri sorulmuş ve sonrasında da akıllarına gelen 
herhangi bir anı hatırlamaları istenmiştir. Hatırlanan anının yoğunluk, önem, imgelem, canlılık gibi özelliklerinin 
(Rubin, Schrauf, & Greenberg, 2003) değerlendirilmesinden sonra, Duygu Düzenleme Anketi (Gross & John, 
2003) verilerek çalışma sonlandırılmıştır. 
 
BULGULAR: Öfke, üzgünlük ve nötr anı hatırlamanın sonradan hatırlanan anının ne kadar negatif/pozitif 
olduğuna etkisi olmasa da, hatırlama sonrasında bireylerin ne denli olumsuz hissettiğinin, sonraki hatırlamanın 
da o kadar olumlu, yoğun ve canlı hale getirdiği gözlenmiştir. İlk aşamada hatırlanan anı tipi ise diğer anı 
özelliklerini belirlemiş ve genel olarak öfke-odaklı anı hatırlamanın bireylerin hatırladığı bir sonraki anının daha 
canlı ve yeniden yaşama hissiyle hatırlanmasına neden olduğu, üzgünlük-odaklı anı hatırlamanın ise anıyı 
önemlilik boyutunda etkilediği bulunmuştur. 
 
SONUÇ: Çalışma bulguları, otobiyografik anının duygu düzenleme işlevini destekler yöndedir. Hatırlamanın aktif 
duygulanımla tutarlı değil, aksi yönde dengeleyici bir rol oynadığı görülmüştür. Bulgular, bu bağlamda 
literatürdeki güncel yaklaşımlarla tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Otobiyografik Bellek, Duygu Düzenleme, Bellek İşlevleri 
 
Kaynakça: Bluck, S., Alea, N., Habermas, T., & Rubin, D. C. (2005). A tale of three functions: The self-
reported uses of autobiographical memory. Social Cognition, 23(1), 91. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). 
Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. 
Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348. Lench, H. C., Flores, S. A., & Bench, S. W. (2011). 
Discrete emotions predict changes in cognition, judgment, experience, behavior, and physiology: a meta-
analysis of experimental emotion elicitations.Psychological Bulletin,137(5), 834. Rubin, D. C., Schrauf, R. W., & 
Greenberg, D. L. (2003). Belief and recollection of autobiographical memories. Memory & Cognition, 31(6), 
887-901. 
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Türkiye kan bağışı konusunda oldukça geri sıralarda yer almaktadır. Gönüllü kan bağışçılarının nüfüsa oranı % 

1-2 civarındadır. Buna göre, bağışçılığı arttırmaya yönelik müdahale programlarının geliştirilmesi gereklidir.  
 
Planlı-davranış modeli ve soru-davranış etkisi araştırmalarına göre (Conner et al., 2011; Fishbein & Ajzen, 
2010; Van Dongen et al., 2013) kişiler bir davranışa karşı olumlu tutumlara sahiplerse, onlara davranışı 
gerçekleştirme konusundaki niyetlerini sormak davranışın yapılma olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışma, soru-
davranış etkisini kan bağışı bağlamında test eden bir müdahale programı içermektedir (N = 361). Ayrıca, üst 
bilişsel işleme süreçleri bu etkinin bir düzenleyici değişkeni olarak incelenmiştir. Her yıl üniversiteyi ziyaret eden 
Kızılay yetkileri kampüse gelmeden iki hafta önce, bir grup öğrencinin bağışa yönelik eğilimleri ölçülmüştür; 
kontrol grubundakiler egzersizle ilgili sorulara cevap vermişlerdir. Deneysel gruptaki öğrencilerin bir kısmının 
gelecekteki davranışlarıyla ilgili güven seviyeleri başka bir manipulasyonla arttırılmış ya da azaltılmıştır. Kızılay 
yetkilileri geldiğinde bağış fırsatı doğmuştur.  
 
Eğilimler güçlendikçe bağışçılık ihtimalinin arttığı gözlemlenmiştir, ([OR] = 3.64, 95% CI [2.11, 6.27], p<.001). 
Beklenildiği gibi, ileriye-dönük beklentiler üzerinde düşünüp, bunları belirtmek; bu beklentilerin yerine 
getirebileceği yönünde güven arttırıcı sorgulamaya maruz kalmak, bağışçılığı ciddi oranda arttırmıştır (%16'ya 
karşı %6 kontrol oranı; d = 0.58, 95% CI [0.03, 1.13]). Sadece eğilimleri ölçmenin ise yeterli olmadığı 
gözlemlenmiştir.  
 
Bu çalışma hem kan bağışını arttırmak için kolay uygulanabilen bir yol göstermiş, hem de üst bilişsel işleme 
süreçlerini yeni bir düzenleyici değişken olarak tanıtmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: soru-davranış etkisi, kan bağışı, üst bilişsel işleme süreçleri, planlı davranış kuramı, niyet 
 
Kaynakça: Conner, M., Godin, G., Norman, P., & Sheeran, P. (2011). Using the question-behavior effect to 
promote disease prevention behaviors. Health Psychology, 30, 300-309. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). 
Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press. Van Dongen, A., 
Abraham, C., Ruiter, R. A (2013). Does questionnaire distribution promote blood donation? An investigation of 
question-behavior effects. Annals of Behavioral Medicine, 45, 163-172.  
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Nöral aktivitenin girişimsel olmayan yöntemlerle incelenmesini mümkün kılan beyin görüntüleme tekniklerindeki 

gelişmeler, beynin çalışılmasına yönelik çabalarda ciddi bir artışa yol açmıştır. Bu çabalar hem beynin 
nörobiyolojik mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik temel bilimsel araştırmaları, hem de klinik uygulamaları 
içermektedir. Bu bağlamda, geliştirilen çeşitli beyin görüntüleme teknikleri psikoloji alanında beyin-zihin-
davranış ilişkilerini daha nesnel ve dakik bir biçimde çalışma çabasındaki araştırmacılar için oldukça değerli 
araçlardır. fNIRS, çalışma belleği gibi beynin yürütücü işlevleri sırasında prefrontal korteksteki aktivasyonu 
incelemeyi amaçlayan çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan (Hernandez-Meza vd., 2015; 
Gratton, Corballis, Cho, Fabiani, & Hood, 1995; Strangman, Boas, & Sutton, 2002) ve ilgili bölgedeki 
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hemodinamik değişimler tarafından sağlanan nöral aktiviteyi ölçmeye dayanan optik bir beyin görüntüleme 
tekniğidir (Irani, Platek, Bunce, Ruocco, & Chute, 2007). Nöral aktivite sırasında meydana gelen hemodinamik 
değişimler emilen ve saçılan ışık miktarında değişime neden olur. Korteksten ölçülen iki dalga boyundaki (730 
ve 850 nm) ışık yoğunluğu değişimleri, modifiye edilmiş Beer-Lambert yasası kullanılarak sayısallaştırılır (Cope, 

1991; Cope & Delpy, 1997). Bu sayısallaştırma sonucunda oksi- ve deoksi-hemoglobin elde edilir. fNIRS tekniği 
de tam da bu iki parametrenin konsantrasyon değişimlerini ölçmektedir. Diğer beyin görüntüleme tekniklerine 
göre katılımcılara daha fazla hareket serbestisi sağlaması, zamansal çözünürlüğünün yüksekliği ve ekonomik 
açıdan daha kolay erişilebilir olması bakımından fNIRS tekniğinin kullanımının artışıyla birlikte, sınırlı da olsa, 
sistemin geçerlik ve güvenirliğini belirlemeye yönelik çabaların başladığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada beyin 
görüntüleme çalışmalarında sıklıkla çalışma belleği görevi olarak kullanılan n-geri görevi (Owen, McMilla, Laird, 
& Bullmore, 2005) sırasında sağlıklı katılımcıların fNIRS tekniği ile elde edilen hemodinamik ölçümlerinin ilgili 
beyin bölgesinde (Brodmann alanları 9, 10, 45 ve 46) aktivasyona yol açıp açmadığı yapı geçerliği kapsamında 
incelenmiştir. Ölçümlerin zaman içindeki tutarlılığı ise test-tekrar test güvenirlik yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çalışma belleği, dorsolateral prefrontal korteks, fNIRS, geçerlik, güvenirlik 
 
Kaynakça: Cope, M. (1991). The development of a near-infrared spectroscopy system and its application for 
noninvasive monitoring of cerebral blood and tissue oxygenation in the newborn infant. PhD Thesis, University 
of London. Cope, M., & Delpy, D. T. (1988). System for long term measurement of cerebral blood and tissue 
oxygenation on newborn infants by near infrared transillumination. Medical & Biological Engineering Computing, 
26(3), 289-294. Gratton, G., Corballis, P. M., Cho, E., Fabiani, M., & Hood, D. C. (1995). Shades of gray 
matter: Noninvasive optical images of human brain responses during visual stimulation. Psychophysiology, 32, 
505–509. Hernandez-Meza, G., Slason, L., Ayaz, H., Craven, P., Oden, K., & Izzetoğlu., K. (2015). 
Investigation of functional near infrared spectroscopy in evaluation of pilot expertise acquisition. In D. D. 
Schmorrow & C. M. Fidopiastis (Eds.), Foundations of augmented cognition (pp. 232–243): Springer 
International Publishing. Irani, F., Platek, S. M., Bunce, S., Ruocco, A. C., & Chute, D. (2007). Functional near 
infrared spectroscopy (fNIRS): an emerging neuroimaging technology with important applications for the study 
of brain disorders. The Clinical Neuropsychologist, 21, 9–37. Owen, A. M., McMillan, K. M., Laird, A. R., & 
Bullmore, E. (2005). N-back working memory paradigm: A meta-analysis of normative functional neuroimaging 
studies. Human Brain Mapping, 25(1), 46-59. Strangman, G., Boas, D. A, & Sutton, J. P. (2002). Non-invasive 
neuroimaging using near-infrared light. Biological Psychiatry, 52, 679–693. 
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Öğrencilerin duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini olumsuz olarak etkileyen akran zorbalığı en yaygın şekilde 
okullarda görülmektedir (Akduman, 2010). Öğretmenler, okullardaki zorbaca davranışlara ilk ve en etkin 
müdahaleyi sağlayabilecek kişilerdir. Dolayısıyla, okullarda öğretmenlere zorbalığı önleyici etkili davranışlarının 
öğretilmesi büyük bir önem taşımaktadır Ancak ülkemizde bu alanda yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalar, 

öğretmenlerin, zorbaca davranışlara oldukça az sayıda ve istikrarsız bir şekilde müdahale ettikleri sonucuna 
varmıştır (Dölek, 2002). Ayrıca, araştırmalar ülkemizde bu alanda öğretmenlere yönelik yapılan önleme 
programlarının sınırlılığına dikkat çekmektedir (Ayas ve Pişkin, 2011).  
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin akran zorbalığı konusunda bilinçlenmesini ve akran zorbalığının nedenleri 
ve çözüm yöntemleri konusunda daha donanımlı hale gelmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, 2014-2015 eğitim-
öğretim yılında, İzmir’deki üç farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam 50 öğretmene “Akran Zorbalığına 
Karşı Koruyucu Yöntemler Eğitimi” verilmiştir. Eğitim, haftada bir saat olmak üzere üç hafta boyunca toplamda 
üç saat olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim öncesinde ve sonrasında, öğretmenlere “Akran Zorbalığı Formu” ve 
“Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği” (Yeşilyaprak ve Balanuye, 2012) uygulanarak verilen 
eğitimin etkililiği ölçülmüştür.  
Ön-test ve son-test puanlarının karşılaştırması tek örneklem için t testi ile yapılmıştır. Araştırmanın bulguları 
incelendiğinde, akran zorbalığı formunun son-testinden elde edilen puanların (X=9.6; S=2.19), ön-testinden 
elde edilen puanlara (X=7.78; S=1.35) göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 
Bu bulgulara göre, öğretmenlerin akran zorbalığının tanımı, türleri ve nedenleri hakkındaki bilgileri olumlu 
yönde değişmiştir. Ayrıca, Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeğinin son-testinden elde edilen 
puanlar (X=51.32; S=8.76), ön-testinden elde edilen puanlara (X=53.64; S=7.44) göre istatistiksel açıdan 
anlamlı düzeyde düşüktür. Bu ölçekte son-testteki puanların düşük olması öğretmenlerin zorbalık olaylarını 
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önlemedeki olumlu tutumlarının arttığına, bir başka deyişle zorbalık davranışlarını önleyici istendik ve beklendik 
yaklaşımlara daha fazla sahip oldukları anlamına gelmektedir.  
Akran zorbalığını tanımlamada yaşanan güçlükler düşünüldüğünde verilen eğitim sonrasında öğretmenlerin 
bilgilerindeki artış önemlidir. Ayrıca akran zorbalığına yönelik tutumlarda oluşan değişiklikler, öğretmenlerin 

zorbalığa tanık olduklarında uygun tepkiler verecekleri yönünde yorumlanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akran Zorbalığı, Koruyucu Yöntemler, Öğretmen Eğitimi 
 
Kaynakça: Akduman, G. (2010). 7-14 yaş grubu çocuklarda akran istismarı ve kendi çözüm önerileri. 
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 13-26. Ayas, T. ve Pişkin, M. (2011). Lise öğrencileri arasındaki zorbalık 
olaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü bakımından incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 550-568. Dölek, 
N. (2002). Öğrencilerde zorbaca davranışların araştırılması ve bir önleyici program modeli. Yayınlanmamış 
doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 
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Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağı anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Korku 

Avcısı bilişsel davranışçı terapi programının etkililiğinin test edilmesi ve standart ilaç tedavisi ile 
karşılaştırılmasıdır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine 
başvuran ve DSM-IV-TR’ye göre yaygın anksiyete bozukluğu, özgül fobi, ayrılma anksiyetesi bozukluğu ya da 
sosyal fobi tanısı almış, çalışmanın dışlama kriterlerini karşılamayan 8-12 yaş arası toplam 46 katılımcı 
çalışmaya alınmıştır. Katılımcılar, Bilişsel davranışçı terapi (BDT), standart ilaç tedavisi (ST) ya da kombine 
tedavi (BDT+ST) koşullarına rastgele biçimde atanmışlardır. Katılımcılar, müdahale öncesi, müdahale sonrası 
(16. hafta) ve 3 aylık izlemde değerlendirilmiştir. Çalışmanın veri toplama araçları olarak, Çocuklarda Anksiyete 
Bozukluklarını Tarama Ölçeği (ÇABTÖ), Çocuklar İçin Olumsuz Bilişsel Hatalar Ölçeği (ÇOBHÖ), Çocuklar İçin 
Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (SİYKÖ), Okul Çağı Mizaç Envanteri (OÇME) ve Çocuklar İçin 
Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) seçilmiştir. Yapılan tekrarlayıcı ölçümler için varyans analizi sonuçlarına göre, her 
tedavi koşulundaki katılımcıların son test ve izlemdeki genel kaygı düzeyleri anlamlı seviyede azalmakla birlikte, 
BDT+ST kombine tedavi koşulu diğer iki tedavi koşuluna göre istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük 
sağlamıştır. Ayrıca, olumsuz otomatik düşünceler, depresyon düzeyi, yaşam kalitesi ve negatif tepkisellik mizaç 
özelliği açısından, BDT içeren tüm koşullar (BDT ve BDT+ST), ST koşuluna anlamlı üstünlük sağlamıştır. Sonuç 
olarak, çocukluk çağı kaygı bozukluğunun gerek birincil gerekse de ikincil (yaşam kalitesi, depresyon, olumsuz 
otomatik düşünceler gibi) belirtilerinin tedavisinde anlamlı iyiye gidişler sağladığı için Korku Avcısı Terapi 
Programı’nın etkili bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluğu, Bilişsel Terapi, Davranışçı Terapi 
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Psikolojinin bilgi nesnesine doğa bilimlerindeki ampirik bilgi edinme çaba ve yöntemlerine öykünerek 
odaklanması ve doğa bilimlerinin yöntemleriyle bilgi üretmeyi “gerçek bilgi”ye ulaşmanın biricik yolu olarak 
görmesi, başlangıçta, “spekülasyon” olarak nitelendirilen felsefeden koparak “rüştünü kanıtlaması”na olanak 
sağlasa da, zaman içinde bilgi nesnesi hakkında ürettiği bilgiyi tartışmalı hale getirmiştir. Toplumu doğal 

düzenin doğrudan uzantısı gibi gören bu anlayış, tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi evrensel özne oluşturmaya 
çalışmış, bunu yaparken ”insanı ve toplumu”, “madde atomları ve maddenin kendisi” gibi tasarlamış, bu 
tasarlama nedeniyle araştırma nesnesinden daha çok yöntemsel mükemmelliğe odaklanmıştır. Niceliksel 
verilerden hareketle bilginin gerçeği yansıtacağına ilişkin inanç uzun süre psikolojinin pozitivist paradigma içinde 
sıkışıp kalmasına kaynaklık etmiştir(Göregenli, 2003; Arkonaç, 2014; Aslıtürk ve Batur, 2014; Schultz ve 
Schultz, 2007).  
Psikolojinin arka planındaki ontolojik ve epistomolojik doğa bilim öykünmeciliği zaman içinde eleştirilmiş, farklı 
yöntemsel ve ontolojik sorularla psikolojinin sıkışıklığı aşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda psikoloji bilgiye 
ulaşırken, kalitatif yöntemlere daha fazla yer vermeye başlamış, Gömülü Teori, Yoruma Dayalı Fenomenolojik 
Analiz, Söylem Analizi ve Anlatı Analizi gibi yaklaşımlar giderek yaygınlaşmıştır. Ancak Türkiye’de anaakım 
psikoloji, erken dönem psikolojinin bağımsız bir bilim olarak kendini inşa ederken kurguladığı yöntemsel ve 
“bilgi nesnesi” problemlerine dönük geniş bir hesaplaşmaya girişmemiştir.  
Bu inceleme psikolojinin ontolojik ve epistemolojik sıkışıklığının, bilgi üretme süreçlerinde ne türden daralmalara 
yol açtığını irdelemek amacıyla hazırlanmıştır. İncelemede, bir bilim alanında bilgi nesnesi olarak kurulan 
“insanın ve toplumun” doğa bilimsel yöntemlerle irdelenme çabasının açmazlarına değinilmiş; insan ve toplum 
ilişkilerinin kültürel/politik arkaplanının göz ardı edilmesinin üretilen bilgiyi ne denli “sığlaştırdığı”; bu bilginin 
“gerçek bilgi” diye “kutsanmasının” o bilginin ideolojik işlevinin üstünü nasıl kapattığı gösterilmeye çalışılmıştır. 
Bu yapılırken, Türkiye’deki temel toplumsal meselelerden yola çıkışmış ve bu meselelerle (örneğin, işçi ölümleri 
–Soma maden i gibi- yada ayrıştırıcı/ötekileştirici politik söylemlerin yarattığı kutuplaşma -etnisiteye dayalı 
problemlerin yarattığı çatışmalar gibi-) ilgili olarak psikolojinin neler yaptığı yada yapamadığı eleştirel teorinin 
kavramlarıyla (Geuss, 2013) tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: psikoloji, yöntemsel sorunlar, eleştirel teori 
 
Kaynakça: Göregenli, M. (2003). Sosyal psikolojiden hareketle sosyal bilimlerde olgu-değer iliş¬kisi üzerine 
düşünceler. Toplum ve Bilim, 97, 234-246. Arkonaç,S.(2014) Psikolojide söz ve anlam. İstanbul: Paradigma 
Yayınları. Aslıtürk, E ve Batur, S. (2014). Teknisyenlik ve toplumsallık arasında psikolojinin dünü, bugünü ve 
yarını. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5, 6-18. Schultz,D. P ve Schultz, E.S. (2007). Modern psikoloji tarihi. (çev: Y. 
Aslay). İstanbul; Kaknüs Yayınları. Geuss, R. (2013) Eleştirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu, (Çev: F. 
Keskin) İstanbul; Ayrıntı Yayınları. 
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Gruplararası temas teorisi Allport (1954) tarafından öne sürüldüğünden beri gruplararası ilişkiler yazınında en 

önemli teorilerden biri olarak varlığını korumuş, birçok ampirik çalışma grup üyeleri arasındaki olumlu temasın 
tutum ve davranışları olumlu etkilediğini doğrulamıştır (örn. Pettigrew ve Tropp, 2006). Bu alandaki son 
çalışmalar, temasın yalnızca doğrudan/yüzyüze değil, dolaylı yolla da ilişkileri olumlu yönde etkileyebileceğini 
göstermiştir. Turner, Crisp, ve Lambert (2007) çalışmalarında dışgrup üyeleriyle olumlu temas hayal etmenin bu 
gruba yönelik tutumları olumlu yönde etkilediğini göstermiştir (‘Hayali temas’ teorisi, Imagined contact theory). 
Bu araştırma, doğrudan temasta arkadaşlık potansiyelinin önemini vurgulayan yazından yola çıkarak, hayali 
temas senaryosuna arkadaşlık potansiyeli eklenmesiyle standart temasa göre daha olumlu tutumlar elde 
edilebileceğini test eden üç yarı-deneysel çalışmadan oluşmaktadır. 
 
Çalışmada Türk katılımcıların Suriyeli mültecilere karşı tutumları, davranışları, ve güven seviyeleri ölçülmüştür. 
İlk çalışma yetişkinler (N = 99), diğer iki çalışma ise üniversite öğrencileri ile uygulanmıştır (N = 224). 
Katılımcılar ilk çalışmada Suriyeli komşuları ile arkadaş olduklarını hayal etmiş (nötr, yakınlık, ve etkileşim 
koşulları), diğer iki çalışmada ise üniversite kampüsünde Suriyeli bir öğrenci ile arkadaş olduklarını hayal 
etmişlerdir (nötr, standart olumlu temas, ve arkadaşlık potansiyeli). 
 
İlk çalışmanın bulguları arkadaşlıkların tek bir özelliği vurgulandığında (yakınlık ya da etkileşim) arkadaşlık 
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potansiyelinin sadece güveni arttırdığını göstermiştir. İkinci çalışmada, arkadaşlık potansiyeli, dolaylı yolla 
belirtildiğinde standart temasa göre davranışların ve güvenin artmasında daha etkili olmuştur; arkadaşlık 
potansiyeli açıkça belirtildiğinde ise (üçüncü çalışma) hayali temas senaryosu en olumlu sonuçları ortaya 
çıkarmıştır.  

 
Bugüne kadar yapılan hayali temas çalışmalarında yalnızca geçici ve yüzeysel temas imgeleri kullanılmış, ancak 
arkadaşlık potansiyeli değişkeni senaryolara dahil etmemiştir. Yapılan üç çalışma arkadaşlık potansiyelinin 
hayali temas kuramını hem pratik hem teorik açıdan geliştirdiğini göstermiştir. Hayali temas teorisi özellikle 
doğrudan temasın zor kurulduğu gruplararası süreçlerde ilişkileri olumlu yönde geliştirmektedir. Bu çalışma, 
Türkiye’de sayıları giderek artan Suriyeli mültecilere karşı tutumların olumlu yönde geliştirilmesi konusunda 
atılacak adımların olumlu temas süreçleriyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: gruplararası temas, hayali temas, gruplararası arkadaşlık, gruplararası tutumlar 
 
Kaynakça: Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley. Pettigrew, T. F., & 
Tropp, L. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social 
Psychology, 90, 751-783. Turner, R. N., Crisp, R. J., & Lambert, E. (2007). Imagining intergroup contact can 
improve intergroup attitudes. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 427-441. 
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Halihazırda koşullu tepki edinilen bir uyarıcının sonradan eklenen bir uyarıcı ile sunulması sonucunda, yeni 

eklenen uyarıcı için koşullu tepkinin gözlenmemesi durumu bloklama etkisi olarak adlandırlmaktadır (Kamin, 
1969). Görsel-işitsel bir uyarıcıya, organizmanın üreme başarısıyla ilişkili yeni bir uyarıcının eklenmesi 
sonucunda bloklama etkisinin ortadan kalktığı hayvanlarla yapılan bir çalışmada gösterilmiş olup (Köksal, 
Domjan, & Weisman, 1994), böyle bir hipotez henüz insan katılımcılarla test edilmemiştir. Bu çalışmada, 
insanda laboratuvar koşullarında ayırt edici klasik koşullama yordamı aracılığıyla korku tepkileri edinilmiş bir 
uyarıcıya, yeni bir uyarıcının eklenmesi sonucunda ortaya çıkan bloklama etkileri, keyfi ve ekolojik uyarıcılar 
olmak üzere iki farklı uyarıcı türü bakımından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, keyfi ve ekolojik olmak 
üzere iki adet uyarıcı seti hazırlanmıştır. Keyfi uyarıcı seti geometrik figürlerden oluşurken, ekolojik uyarıcı seti 
yılan resimleri içermektedir. Çalışma kapsamında, işlem yolları aynı dört farklı deney yürütülmüştür. Deneyler 
sadece kullanılan uyarıcılar bakımından birbirinden farklılaşmaktadır. Literatürde sıklıkla kullanılan (Arcediano, 
Matute, Miller, 1997; Eippert, Gamer, & Büchel, 2012) ve (1) ayırt edici klasik koşullama yordamı aracılığıyla 
koşullu korku tepkilerinin edinildiği edinim aşaması, (2) koşullu korku tepkileri edinilmiş uyarıcılara yeni 
uyarıcıların eklendiği bloklama aşaması ve (3) bloklama etkilerinin incelendiği test aşamasından oluşan üç 
aşamalı bir işlem yolu takip edilmiştir. Çalışma kapsamında 61 kadın 59 erkek olmak üzere toplam 120 
katılımcıdan geçerli veri elde edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.67 (S = 3.18) ve yaş aralığı 18-36’dır. 
Test aşamasındaki uyarıcı sunumlarına ilişkin ortaya çıkan deri iletkenliği tepkisi, US beklentisi ve uyarılma 
düzeyi bağımlı ölçümler olarak kaydedilmiştir. Test aşamasındaki uyarıcılara verilen deri iletkenliği tepkileri için 
tekrarlı ölçümler için varyans analizi kullanılırken, US beklentisi ve uyarılma düzeyinin analizlerinde Friedman 
testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen biri otonomik diğerleri bilişsel olan üç bağımlı değişken için 
elde edilen bulgular, farklı uyarıcı türlerinin bloklama etkilerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığına 
ilişkin birtakım kanıtlar sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: bloklama etkisi, korku koşullaması, uyarıcı türü 
 
Kaynakça: Arcediano, F., Matute, H., & Miller, R.R. (1997). Blocking of pavlovian conditioning in humans. 
Learning and Motivation, 28, 188-199. Eippert, F., Gamer, M., & Büchel, C. (2012). Neurobiological 
mechanisms underlying the blocking effect in aversive learning. The Journal of Neuroscience, 32(38), 13164-
13176. Kamin, L.J. (1969). Predictability, surprise, attention, and conditioning. In B. A. Campbell and R. M. 
Church (Eds.) Punishment and Aversive Behavior (pp. 279-296). New York: Appleton-Century-Crofts. Köksal, 

F., Domjan, M., & Weisman, G. (1994). Blocking of the sexual conditioning of differentially effective conditioned 
stimulus objects. Animal Learning & Behavior, 22(1), 103-111. 
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Kalıpyargılar, bir kategorinin üyeleriyle tipik bazı özelliklerin ilişkilendirildiği kategori temelli genellemelerdir 
(Correll vd., 2010). Başka bir deyişle, dış-grup üyelerinin genellikle olumsuz özellikleri hakkındaki düşüncelerdir 
(Park ve Judd, 2005). Türkiye’de dindarların ve ateistlerin nasıl kalıpyargılandığı iki ayrı çalışma ile 
araştırılmıştır.  

Birinci çalışmada Fiske ve arkadaşlarının (Fiske, Cuddy ve Glick, 2007; Fiske vd., 2002) ileri sürdüğü kalıpyargı 
içerik modeli test edilmiştir. Bunun için 2 (grup: dindar, ateist) x 2 (kalıpyargı boyutu: sıcaklık, yetkinlik) x 2 
(ifade biçimi: cümle, soru) denekler-içi araştırma deseni kullanılmıştır. Kalıpyargılar, “Dindarlar sevecendir”, 
“Ateistler ne kadar zekidir?” gibi cümlelerle ve sorularla 5’li Likert üzerinden ölçülmüştür. Çalışmada 249 
katılımcı (60 erkek, 187 kadın, 2 belirsiz; yaş Ort. = 27.12, SS = 6.07) yer almıştır. Tekrar ölçümlü ANOVA 
analizi, grup ve kalıpyargılar arasında anlamlı bir etkileşim olduğunu göstermiştir (F(1, 247) = 23.83, p <.001). 
Dindarların sıcaklık (Ort. = 1.97, SS =.05) ve yetkinlik (Ort. = 1.93, SS =.05) puanları birbirine oldukça yakın 
iken, ateistlerin yetkinlik (Ort. = 2.06, SS =.05) puanları sıcaklık (Ort. = 1.82, SS =.05) puanlarından daha 
yüksektir.  
İkinci çalışmada, dindarların ve ateistlerin birbirilerine dair kalıpyargıları açık uçlu bir şekilde ölçülmüştür. 
Çalışmaya 290 (128 erkek, 162 kadın; yaş Ort. = 28.15, SS = 7.68) kişi katılmıştır. Katılımcıların 89’u ateist, 
105’i ne dindar ne ateist, 49’u ise dindar olduğunu belirtmiştir. Yapılan log-likelihood analizine göre, dindarlar 
dindarı gerçek, güzel, sorgulamayan, cici, düşünen, huzurlu, kalpli ve namaz kılan olarak betimlerken ateisti 
komünist, inanmayan, maddesel, deist, inatçı ve meraklı olarak betimlemiştir. Buna karşın ateistler, ateisti zeki, 
deist, özgür, sorgulayan, agnostik, akıllı, cesur, anarşist, solcu, bilimci, araştırmacı, dürüst ve hümanist olarak, 
dindarı ise muhafazakar, yobaz, hırsız, bağnaz, cahil, dinci, bencil, gerici, sahtekar, tutucu, faşist ve kapalı 
olarak tanımlamıştır.  
Birinci çalışmanın bulguları kalıpyargı içerik modeli ile örtüşmektedir. İkinci çalışmada ise dindarlar ve ateistlerle 
ilgili kültüre özgü kalıryargılar betimlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: ateistler, dindarlar, kalıpyargılar, sıcaklık, yetkinlik 
 
Kaynakça: Correll, J., Judd, C. M., Park, B., & Wittenbrick, B. (2010). Measuring prejedice, stereotypes and 
discrimination. J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick & V. M. Esses (Eds.), The Sage handbook of prejudice, 
stereotyping and discrimination (pp. 3-29). LA: Sage. Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007). Universal 
dimensions of social cognition: warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences, 11, 77–83. Fiske, S. T., 
Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and 
warmth respectively follow perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 
878–902. Park, B., & Judd, C. M. (2005). Rethinking the link between categorization and prejudice within the 
social cognition perspective. Personality and Social Psychology Review, 9 (2), 108-130.  
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Biri diğerinden büyük olan iki sayının hayal edilmesine ilişkin bir görevde, insanlar küçük sayıyı sola, büyük 
sayıyı ise sağa yerleştirmeye yönelik bir eğilim göstermektedir. Zihinsel sayı dizisi (mental number line) olarak 
adlandırılan (Dehaene, 2011) bu görsel alan yanlılığı, sayıların işlenmesi ve uzamsal dikkat arasındaki ilişkinin 
ürünü olarak düşünülmektedir (Dehaene, Bossini, & Giraux, 1993, Fischer, Castel, Dodd, & Pratt, 2003). Öte 

yandan bu bilişsel mekanizma sadece sayıların uzamsal haritalanmasıyla sınırlı olmayabilir; aynı mekanizma 
objelerin büyüklüklerine göre uzamsal olarak haritalanmasında da rol oynuyor olabilir. Bu çalışma ile farklı 
büyüklüklere sahip uyarıcı çiftlerinin hayal edilmesinde, zihinsel sayısı dizisine benzer bir görsel alan yanlılığı 
olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada, -pilot çalışma aracılığıyla belirlenen- büyüklükleri bakımından birbirinden 
çok farklıdan (örneğin, zürafa ve karınca), çok benzere (örneğin, elma ve portakal) doğru değişen 24 uyarıcı 
çifti kullanılmıştır. Çalışmada sağ elini başat olarak kullanan 64 katılımcı (48 kadın, yaş aralığı 19-58; ortalama 
± SS, 28.30 ± 9.57) yer almıştır. Katılımcılardan sunulan uyarıcı çiftlerinden birini görsel alanlarının bir 
tarafında, diğerini ise öbür tarafında, gözleri kapalı olacak şekilde hayal etmeleri istenmiştir. Hangi uyarıcının 
hangi görsel alanda hayal edildiği araştırmacı tarafından bağımlı değişken olarak kaydedilmiştir. Veriler analiz 
edilmeden önce herbir uyarıcı çifti için yanallaşma oranı (laterality quotient) hesaplanmıştır. Uyarıcılar 
arasındaki büyüklük farklılıkları ile yanallaşma oranları arasındaki ilişki doğrusal ve logaritmik olmak üzere iki 
farklı regresyon modeliyle test edilmiştir. Doğrusal model (R² =.65) logaritmik modele kıyasla (R² =.46) daha 
yüksek bir model uyumu değeri ile sonuçlanmıştır. Buna göre, katılımcıların büyük olan uyarıcıyı sağ tarafta 
hayal etme eğilimlerinin, iki uyarıcı arasındaki büyüklük farkına bağlı olarak arttığı bulunmuştur. Söz konusu 
görsel alan yanlılığı iki uyarıcı arasındaki büyüklük farklılığı azaldıkça ortadan kalkmaktadır. Bu bulgular 
çerçevesinde, sunulan çalışma ile uyarıcıların hayal edilmesinde -zihinsel sayı dizisinde olduğu gibi- küçük olanın 
sola, büyük olanın da sağa yerleştirilmesine ilişkin bir yanlılık olduğu gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: uyarıcı büyüklüğü, zihinsel sayı dizisi, hayal etme, görsel alan yanlılığı 
 
Kaynakça: Dehaene, S. (2011). The Number Sense. Oxford University Press, New York. Dehaene, S., Bossini, 
S., & Giraux, P. (1993). The mental representation of parity and number magnitude. Journal of Experimental 
Psychology: General, 122(3), 371-396. Fischer, M. H., Castel, A. D., Dodd, M. D., & Pratt, J. (2003). Perceiving 
numbers causes spatial shifts of attention. Nature Neuroscience, 6(6), 555-556. 
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Bu araştırma, kendini belirleme kuramı (Deci ve Ryan, 1988; La Guardia, vd., 2000) temel alınarak 

tasarlanmıştır. Bu kurama göre, özerklik, yakınlık ve yetkinlik üç temel psikolojik ihtiyaçtır ve özellikle ergenlik 
döneminde sağlıklı sosyal gelişim için bu ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir (La Guardia ve Ryan, 2003). 
Bu araştırmada ergenin psikolojik ihtiyaçlarının anne, baba ve yakın arkadaş ile ilişkide karşılanma düzeyi ile 
olumlu gelişim değişkenleri (problem çözme becerisine olan güven, düşük endişe ve yaşam doyumu) arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amaçlamıştır.  
Örneklem grubu 12-18 yaş arası ergenlerden (N = 560) oluşmaktadır. Veri İstanbul ilindeki beş devlet 
okulundan toplanmıştır. Çoklu regresyon analizleri şu sonuçları ortaya koymuştur: Problem çözme becerisine 
olan güven her üç ilişkide yetkinlik ihtiyacının karşılanma düzeyi arttıkça artmaktadır; endişe düzeyi, anne ve 
baba ile ilişkide yetkinlik ihtiyacının karşılanma düzeyi arttıkça azalmakta iken, arkadaş ilişkisinde özerklik 
desteği ve yakınlık düzeyi arttıkça azalmaktadır. Aile ve arkadaş ilişkilerine dair memnuniyet her üç ilişkide 
algılanan yakınlık ile annenin özerklik desteği ve arkadaşın yetkinlik desteği arttıkça, arkadaşlık ilişkilerine ilişkin 
memnuniyet ise her üç ilişkideki yakınlık ile hem anne hem de yakın arkadaş ilişkisinde yetkinlik ihtiyacının 
karşılanma düzeyi arttıkça artmaktadır. Okul yaşantısı memnuniyeti ve kendinden memnun olma ise her üç 
ilişkide yetkinlik ihtiyacının karşılanma düzeyi, ek olarak yakın arkadaş ile ilişkide yakınlık düzeyi arttıkça 
artmaktadır.  
Bulgular kendini belirleme kuramını desteklemenin yanı sıra, ergenin olumlu gelişiminde özellikle yetkinlik, daha 
sonra da yakınlık ihtiyacının karşılanma düzeyinin önemine dikkat çekmiştir. Üç ilişki bağlamında ise özellikle 
yakın arkadaş ve anne ile ilişkide psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin psikolojik çıktılar üzerinde görece 
daha belirleyici bir rolü olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: temel psikolojik ihtiyaçlar, ergenlik, olumlu gelişim 
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Kaynakça: Deci, E.L. ve Ryan, R.M. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.New 
York: Plenum Press. La Guardia, J.G. ve Ryan, R.M. 2002. What adolescents need: A self-determination theory 
pespective on development within families, school, and society, (s.193-219). Academic motivation of 
adolescents,F. Pajares ve T. Urdan (ed.). Greenwich, CT: Information Book Publishing. La Guardia, J. G., 

Couchman, C. E., ve Deci, E. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination 
theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social 
Psychology, 3,367-384. 
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Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı çocuklar, sosyal yaşamda büyük önem taşıyan, sosyal etkileşim 

becerileri, sözel iletişim becerileri, yüz ifadeleri ve beden dili ile iletilen sözel olmayan iletişim mesajlarını 
anlama konusunda yetersizlikler göstermektedir. Ayrıca empati kurma, duyguları anlama ve ifade etme, 
şakaları, esprileri, metaforları anlama gibi zihin kuramı becerilerinde de sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiştir 
(Baron-Cohen ve ark., 1997; Beeger ve ark., 2003; Birch ve Bloom, 2007; Hale ve Tager-Flusberg, 2005; 
Howlin ve ark., 2003). Benzer şekilde, özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanılı çocukların da sosyal biliş alanında ve 
sosyal becerilerde yetersizlikler yaşayabildikleri, bu durumun örneğin mutluluk, üzüntü gibi yüz ifadelerini ve 
düşünceli, sıkılmış gibi karmaşık duyguları, beden dilini anlamalarını engellediği, sosyal ipuçlarını 
okuyamamalarına neden olduğu bilinmektedir. Ülkemizde bu alanda yapılmış çalışmalar incelendiğinde, otizmli 
çocukların duyguları tanıma ve bazı zihin kuramı becerilerini değerlendiren çalışmalar olduğu (Girli ve Tekin, 
2010 ) görülmüştür. Ancak beden dilinden duyguları anlama konusunda her iki tanı grubuyla da yapılmış 
herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, 7-12 yaş grubundaki otizm spektrum bozukluğu 
veya özel öğrenme güçlüğü tanısı olan çocukların resimlerdeki karakterlerin yüz ifadeleri ve beden dili ile iletilen 
dört temel duyguyu (mutlu, üzgün, kızgın ve korkmuş) anlama düzeylerini belirlemek ve bu beceri açısından 
benzeyen ve farklılaşan yönlerini incelemektir. 
Yöntem 
Bu çalışma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 7-12 yaş arasında 17 OSB (1 
kız, 16 erkek) ve 17 ÖÖG tanılı (8 kız, 9 erkek) olmak üzere 34 çocuktan oluşmaktadır. Çocukların hepsi 
ilköğretim sürecinde kaynaştırma öğrencisidir ve özel eğitim desteği almaktadır.  
Bulgular ve Tartışma 
OSB tanılı çocuklar öğrenme güçlüğü tanılı akranlarına göre hem yüz ifadelerinin yer aldığı resimlerde hemde 
yüz ve beden dilinin birlikte olduğu resimlerde daha düşük performans göstermiştir. OSB tanı grubundaki 
çocuklar hem yüz, hem de beden dili resimlerinde karakterin hangi duyguyu ifade ettiğini ağzına bakarak 
anladıklarını belirtirken, ÖÖG tanılı çocuklar resmin bütününe baktıklarını daha çok ifade etmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, yüz ifadesi, beden dili, duyguları 
anlama 
 
Kaynakça: Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind?” 
Cognition, 21, 27-43. Begeer, S., Rieffe, C., Terwogt, M. M., & Stockmann, L. (2003). Theory of mind-based 
action in children from the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 479-487. 
Birch, S., & Bloom, P. (2007). The curse of knowledge in reasoning about false beliefs. Psychological Science, 
18, 382-386. Girli, A. & Tekin, D. (2010). Investigating False Belief Levels of Typically Developed Children and 
Children with Autism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 1951-1954 Hale, C.M., & Tager-flusberg, H. 
(2005). Social communication in children with autism: the relationship between theory of mind and discourse 
development. Autism, 9, 157-178. Howlin, P., Baron-Cohen, S., & Hadwin, J. (2003) Teaching children with 
autism to mind-read: a practical guide, Chichester: John Wiley & Sons. 
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Sosyal Kimlik Kuramı’na göre, grup üyeleri, sosyal kimliklerini olumlama eğilimindedirler. İç grup yanlılığı 
yapmak, bu olumlama araçlarından biri olarak görülmektedir. Literatürde gruplarıyla özdeşim düzeyi yüksek 
kişilerin, diğerlerine göre daha yüksek düzeyde iç grup yanlılığı yaptığını gösteren çalışmalar mevcuttur 
(Aberson ve Howanski, 2002; Mertan, 2011). Grup ile özdeşim düzeyinin iç grup yanlılığı üzerindeki etkisini 
arttırıp azaltacak değişkenlerden biri grup normudur. Örneğin, grup normunun yanlılığı teşvik etmesi ya da 
yasaklaması gibi faktörler özdeşim düzeyine bağlı olarak davranışları farklılaştırmaktadır (Spears, Doosje ve 
Ellemers, 1999:61). Bu araştırmada alt ve üst statülü grupların gruplarıyla özdeşim düzeyleri ve iç grup 
normlarına bağlı olarak iç grup yanlılığı miktarları incelenmiştir. Katılımcılar seçkisiz olarak deney ve kontrol 
gruplarına atanmışlardır. Deney gruplarında grup normu, eşitlik ve grupçalık olarak, araştırmacılar tarafından 
manipüle edilmiştir. İç grup yanlılığı ölçümü için (1)katılımcılardan bir miktar kaynağı kurgusal bir öykü 
bağlamında iç ve dış grupları arasında bölüştürmeleri (2)iç ve dış gruplarına olumlu ve olumsuz sıfatları 

aftefmeleri istenmiştir. Kaynak bölüştürme görevinde statünün temel etkisinin olmadığı saptanmıştır. Özdeşim 
düzeyinin ve grup normunun temel ve ortak etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Yüksek özdeşim düzeyi gösteren 
katılımcıların kendi gruplarına daha çok kaynak aktardıkları bulunmuştur. Grupçalık normlu katılımcıların daha 
fazla iç grup yanlılığı yaptığı tespit edilmiştir. Ortak etkinin sınanması sonucunda yüksek özdeşim düzeyinde 
grupçalık normlu katılımcıların grup kayırma düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilirken 
düşük özdeşim düzeyli katılımcılarda grup normunun iç grup yanlılığı düzeyini farklılaştırmadığı tespit edilmiştir. 
Deney ve kontrol grupları arasında farklılık tespit edilememiştir. Sıfat atfetme görevinde her bir koşuldaki grup 
iç gruplarını dış gruplarından daha olumlu değerlendirmişlerdir. Alt statülü grubun üst statülü gruba oranla iç 
gruplarını daha olumlu dış gruplarını daha olumsuz değerlendirdikleri bulunmuştur. Grup normuna bağlı olarak 
iç gruba yönelik olumlu sıfat atıflarında farklılaşma tespit edilmemiştir. Yüksek özdeşim düzeyi gösteren 
katılımcılar iç gruplarını düşük özdeşim düzeyi gösteren katılımcılardan daha olumlu değerlendirmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: aidiyet, grup normu, iç grup kayırmacılığı, iç grup yanlığı, özdeşim, sosyal kimlik özdeşimi 
 
Kaynakça: Aberson, C. L. ve Howanski, L. M. (2002). Effects of self-esteem, status, and identification on two 
forms of ingroup bias. Current Research in Social Psychology, 7(13), 225–243. Mertan, B. (2011). Children’s 
perception of national identity and in-group/out-group attitudes: Turkish-Cypriot school children. European 
Journal of Developmental Psychology, 8(1), 74-86. Spears, R., Doosje, B. ve Ellemers, N. (1999). Commitment 
and the Context of Social Perception. İçinden N. Ellemers, R. Spears ve B. Doosje (Ed.) Social Identity (ss. 59-
94). UK: Blackwell Publishers 
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Kuramsal çerçeve: İki ya da daha fazla taraf arasında uyuşmayan isteklerden kaynaklanan anlaşmazlık olarak 

tanımlanabilen çatışma öğrenciler arasında sıklıkla yaşanan ve müdahale gerektiren önemli bir sorun olarak 
görülmektedir (Bilgin, 2008). Bireyi, sorunlarını çözmede en önemli ve güçlü kaynak olarak gören çözüm odaklı 
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yaklaşım ise çeşitli teknikleriyle grup çalışmalarında etkili bir yaklaşım olarak tercih edilmektedir (Sharry, 
2001). Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin çatışma çözme becerilerini geliştirmek amacıyla çözüm 
odaklı yaklaşıma dayalı bir psiko-eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin test edilmesidir.  
 

YÖNTEM: Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız 
değişkeni, uygulanan psiko-eğitim programı, bağımlı değişkeni ise öğrencilerin çatışma çözme becerileridir. 
Araştırma, Aydın ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden iki ortaokulda 
gerçekleştirilmiştir. Okullardan biri deney grubu diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol 
gruplarının farklı okullardan seçilmesinin nedeni, psiko-eğitim programına katılan ve katılmayan deneklerin 
birbirlerini etkileme olasılığını en aza indirmektir. Program uygulaması başlamadan önce deney grubundaki 
öğrenciler ve velileri bilgilendirilmiş, velilerden yazılı olarak onay alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 
McClellan’ın geliştirdiği, Taştan’ın (2004) Türkçe’ye uyarladığı Çatışma Çözme Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubu 
ile her biri 1 saat süren, 5 oturumdan oluşan çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı çatışma çözme psiko-
eğitim çalışması yürütülmüştür. Kontrol grubuna herhangi bir işlem yapılmamıştır. Verilerin analizi Çok 
Değişkenli ANOVA (MANOVA) ile yapılmıştır ve SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin 
çözümlenmesinde.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. 
 
BULGULAR: Araştırmada, çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı çatışma çözme psiko-eğitim programı 
sonrasında deney grubunun yapıcı çatışma çözme puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış, 
yıkıcı çatışma çözme puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 
 
YORUM: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı çatışma çözme 
psiko-eğitim programının çatışma çözme becerileri üzerinde etkili sonuçlar verdiği söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çatışma çözme, Çözüm odaklı yaklaşım, Psiko-eğitim 
 
Kaynakça: Bilgin, A. (2008). Okullarda şiddeti önlemede bir yöntem çatışma çözme (1. bs.). Bursa: Hiperlink. 
Sharry, J. (2001). Solution-Focused Groupwork (1st ed.). London, Thousand oaks, New Delhi: Sage 
Publications. Taştan, N. (2004). Çatışma çözme ve akran arabuluculuğu eğitimi programlarının ilköğretim altıncı 
sınıf öğrencilerinin çatışma çözme ve akran arabuluculuğu becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 
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1990’larda ortaya atılmış bir kavram olan “kendini saklama”; kişinin, üzüntü verici ya da utandırıcı bulduğu 

taraflarını saklama eğilimidir (Larson ve Chastain, 1990). Kişiler arası ilişkileri olumlu yönde etkileyen sır 
saklama davranışının, bireyin psikolojik sağlığına da olumlu yansımaları bulunmaktadır (Kelly ve Yip, 2006). 
Ancak, bir kişilik özelliği olarak “kendini saklama”, başkasını sırrını saklamadan farklı olarak, psikolojik sağlığı 
olumsuz yönde etkiler (Edmonds, Masuda ve Tully, 2014; Wismeijer ve Assen, 2008).  
 
Lane ve Wegner (1995) tarafından ortaya atılan “zihinsel meşguliyet modeli”ne göre; sır saklayan kişi, sakladığı 
sırla zihinsel olarak fazlaca meşguldür ve sırrının her an ortaya çıkmasından korktuğu için bu konudaki 
düşüncelerini bastırma eğilimi gösterir. Bununla birlikte, bastırılan düşüncenin bilişsel erişilebilirliği fazlalaşır ve 
ruminasyon da yukarıda bahsedilen zihinsel meşguliyetin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Erskine, 
Kvavilashvili ve Kornbrot, 2007). Bu çalışmada, kendini saklamanın psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkileri 
ruminasyon ve düşünceyi bastırmanın aracı rolleri test edilerek incelenmiştir. 
 
253 kişinin (200 kadın, 53 erkek) katıldığı çalışmada, Kendini Saklama Ölçeği, Ruminatif Tepkiler Ölçeği ve 
Beyaz Ayı Supresyon Envanteri’nden faydalanılmıştır. Psikolojik sağlığı ölçmek üzere Genel Sağlık Anketi, Kısa 
Semptom Envanteri ve Yaşam Memnuniyeti Ölçeği kullanılmıştır. Bu üç ayrı ölçekten elde edilen puanlardan 
kompozit bir “olumsuz psikolojik çıktılar” puanı hesaplanmıştır. 
 
Ruminasyon ve düşünce bastırma eğilimlerinin, kendini saklama ve psikolojik sağlık ilişkisindeki aracı rolü, 
bootstrap tekniği ile çoklu aracılık testi kullanılarak incelenmiştir (Preacher ve Hayes, 2004). Kendini 
saklamanın, bir kısmi aracı değişken olarak ruminasyon aracılığıyla psikolojik sağlık üzerindeki dolaylı etkisi 
anlamlıdır (B =.05, SE =.01, 95% CI [.03,08]). Ancak kendini saklamanın düşünce bastırma aracılığıyla 
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olumsuz psikolojik çıktılar üzerindeki dolaylı etkisi manidar değildir (B =.00, SE =.01, 95% CI [-.03,02]). 
Kendini saklama ve psikolojik sağlık ilişkisinde, düşünce bastırmanın aracılık etkisi saptanmazken, 
ruminasyonun kısmi aracı değişken olarak rol oynadığı tespit edilmiştir. Bulgular; kendini saklama eğilimi, 
zihinsel meşguliyet modeli ve psikolojik iyilik hali göstergeleri bağlamında tartışılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: düşünceyi bastırma, kendini saklama, psikolojik iyi oluş, ruminasyon 
 
Kaynakça: Edmonds, J., Masuda, A., & Tully, E. C., (2014). Relations among self-concealment, mindfulness, 
and internalizing problems. Mindfulness, 5, 497-504. Erskine, J. A. K., Kvavilashvili, L. K., & Kornbrot, D. E. 
(2007). The predictors of thought supression in young and old adults: Effects of rumination, anxiety, and other 
variables. Personality and Individual Differences, 42, 1047-1057. Kelley, A. E., & Yip, J. J. (2006). Is keeping a 
secret or being a secretive person linked to psychological symptoms? Journal of Personality, 74, 1349-1369. 
Lane, J. D., & Wegner, D. M. (1995). The cognitive consequences of secrecy. Journal of Personality and Social 
Psychology, 69(2), 237-253. Larson, D. G., & Chastain, R. L. (1990). Self-Concealment: Conceptualization, 
measurement, and health implications. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 439-455. Preacher, K. J., & 
Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. 
Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731. Wismeijer, A., & Assen, M. V. (2008). 
Do neuroticism and extraversion explain the negative association between self-concealment and subjective 
well-being? Personality and Individual Differences, 45, 345-349. 
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Bu çalışmanın amacı Video Temelli Olumlu Ebeveynlik Arttırma Müdahale Programı’nın (Juffer, Bakermans-

Kranenburg, ve Van IJzerndoorn, 2008) Türkiye örnekleminde anne duyarlığı ve güvenli bağlanma üzerinde 
etkilerini incelemektir. YÖNTEM: Çalışmaya görece düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip 101 anne ve 10-33 ay 
arası çocukları katılmıştır. Katılımcılar seçkisiz olarak müdahale (N = 60) ve kontrol grubuna (N = 41) 
atanmıştır. Müdahale kapsamında dördü müdahale, üçü ön-test, son-test ve izleme ölçümü amacıyla yedi ev 
ziyareti gerçekleşmiştir. Her ev ziyaretinde anne-çocuk etkileşimleri video kaydına alınmış, bir sonraki 
görüşmede bu etkileşimler üzerinden anne duyarlığı ve çocuk disiplini arttırmaya yönelik geri bildirimler 
verilmiştir. Kontrol grubunda ise sadece üç ev ziyareti gerçekleştirilmiş, müdahale görüşmeleri yerine 
uygulamacı tarafından telefon görüşmeleri yapılmıştır. İlk ve son ziyaretlerde çekilen anne-çocuk videoları 
Ainsworth Anne Duyarlık Ölçeği (ADÖ, Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974) ve Bağlanma Davranışları 
Sınıflandırma Seti (BDSS, Waters, 1995) ile kodlanarak anne duyarlığı ve çocuğun bağlanması ölçülmüştür. 
BULGULAR: Müdahalenin ADÖ ile ölçülen anne duyarlığı üzerindeki etkisine bakıldığında, zaman ve grup 
etkileşiminin beklendiği gibi anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre, müdahale annelerinin son-testte 
gözlemlenen duyarlık puanları, ön-testte gözlemlenen duyarlık puanlarına göre anlamlı düzeyde daha 
yüksekken, kontrol annelerinin son-testte ve ön-testte gözlemlenen duyarlık anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bu 
sonuç müdahalenin ADÖ ile gözlemlenen duyarlı davranışları artırmada etkili olduğunu göstermektedir. 
Çocukların güvenli bağlanmasında kullanılan BDSS kodlama süreci devam etmekte olup, müdahale ve kontrol 
aileleri arasında anlamlı fark beklenmektedir. TARTIŞMA: Türkiye’de ilk kez uygulanan bu program, gelecekte 
sistematik olarak yaygınlaştırılması, annelerin olumlu ebeveynlik davranışlarını geliştirmeleri ve bunun 
sonucunda çocukların sağlıklı psikolojik gelişimi bakımından topluma önemli katkıda bulunacaktır. Gelecek 
çalışmalarda bu programın farklı örneklemlerde de (örn., dezavantajlı gruplar, depresyondaki anneler, koruma 
altında bulunan çocuklar) uygulanması önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Anne duyarlığı, erken dönem bağlanma, müdahale programı, olumlu ebeveynlik 
 
Kaynakça: Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M., & Stayton, D. (1974). Infant-mother attachment and social 
development: Socialization as a product of reciprocal responsiveness to signals. In M. P. M. Richards (Ed.), 

London, England: Cambridge University Press. Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. 
H. (2008) Promoting positive parenting: An attachment-based intervention. Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers, London, UK. Waters, E. (1995). The attachment Q-set (version 3.0). In E. Waters, B. E. Vaughn,G. 
Posada, & K. Kondo-Ikemura (Eds.), Caregiving, cultural, and cognitive perspectives on secure-base behavior 
and working models: New growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for 
Research in Child Development, 60(2-3, Serial No.244) 
 
 
 
 
 

[Özet:0619] 

TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMA DÜZEYİ İLE 
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DEĞERİNİN ARACI ROLÜ 
Asiye Yıldırım 
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Kendini bağışlama, bireyin yadsınamaz bir hatası karşısında kendine yönelik kızgınlığından vazgeçme 
istekliliğinin yanı sıra kendine yönelik şefkat, iyilikseverlik ve sevgi beslemesi olarak tanımlanmaktadır (Enright, 
1996). Kendini bağışlamanın anlaşılmasında, Kendini Belirleme Kuramı (Deci ve Ryan, 2000) kapsamında 
önerilen temel psikolojik ihtiyaçlara ilişkin açıklamalardan yararlanılabilir. Bireyi proaktif ve büyüme yönelimli 
bir varlık olan ele alan bu kurama göre doğuştan gelen ve evrensel nitelikte üç temel psikolojik ihtiyaç (özerklik, 
yetkinlik ve ilişkisellik) bulunmaktadır (Deci ve Ryan, 2000). Bu ihtiyaçlar karşılandıkça, bireyin büyüme, 
bütünleşme ve iyi olma hali artar. Bu çalışmada, ihtiyaç doyumunun kendini bağışlamaya, benlik değerinin 
aracılığıyla katkı sağlayıp sağlamadığını incelemek amaçlanmıştır. 
 
Çalışmanın örneklemi 233 üniversite öğrencisinden (183 kadın, 50 erkek) oluşmaktadır. Katılımcıların yaş 
ortalaması 21.11’dir (S=1.79). Çalışmada veri toplama araçları olarak, Yıldırım (2015) tarafından geliştirilen 
Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği (Yeni Form), Heartland Affetme Ölçeği (Thompson ve ark., 2005; Bugay, 
2010) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986) kullanılmıştır. Temel 
psikolojik ihtiyaçların doyumu ile kendini bağışlama arasındaki ilişkide, benlik değerinin aracı rolünü sınamak 

amacıyla verilere hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Bu analizde Baron ve Kenny’nin (1986) önerdiği 
dört aşamalı model temel alınmıştır. Buna göre, sırasıyla ihtiyaç doyumunun kendini bağışlamayı (β=.37, 
p<.001) ve benlik değerini (β=.34, p<.001) ve benzer biçimde aracı değişken olarak ele alınan benlik değerinin 
de kendini bağışlamayı anlamlı düzeyde yordadığı gözlemiştir (β=.85, p<.001). Dördüncü aşamada, ihtiyaç 
doyumu ve benlik değerinin birlikte kendini bağışlamayı yordayıp yordamadığı incelenmiş ve sadece benlik 
değerinin bağışlamayı anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmiştir (β=.77, p<.001). Benlik değerinin aracı rolü ise 
Sobel testi ile değerlendirilmiş ve temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin kendini bağışlamayı benlik 
değerinin aracılığıyla, dolaylı olarak yordadığı sonucuna ulaşılmıştır (t=5.61, p<.001).  
 
Sonuç olarak, ihtiyaç doyumunun, benlik değerinin aracılığıyla, bireylerin hataları karşısında kendine yönelik 
olumlu yaklaşımını temsil eden kendini bağışlamaya katkı sağladığı söylenebilir. Dahası, kendini bağışlama 
bireylerin büyüme, bütünleşme ve iyi olma hali bağlamında ele alınabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: kendini bağışlama, temel psikolojik ihtiyaçlar, Kendini Belirleme Kuramı, benlik değeri 
 
Kaynakça: Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social 
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social 
Psychology, 51(6), 1173-1182. Bugay, A. (2010). Investigation of social-cognitive, emotional and behavioral 
variables as predictors of self-forgiveness. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University. 
Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi. 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-
determination of behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 227-268. Enright, R. D. (1996). Counseling within the 
forgiveness triad: On forgiving, receiving, forgiveness, and self-forgiveness. Counseling and Values, 40(2), 107-
126. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., & Billings, L. S. (2005). 
Dispositional forgiveness of self, others, and situations. Journal of Personality, 73, 313-359. Yıldırım, A. (2015). 
Benliğe yönelik tehdidin benliği yüceltme ve koruma ile ilişkisi: Kendini Belirleme Kuramı açısından bir inceleme. 
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Bu araştırmada kronik ağrı hastalarında özerklik desteği (autonomy support), temel psikolojik ihtiyaçlar (basic 

need satisfaction) ve iyilik hali arasındaki ilişki boylamsal bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmada, hastanın 
eşinden aldığı özerklik desteğinin, ihtiyaç tatmini düzeyini arttıracağı, bunun da hastanın iyilik haline olumlu 
etkide bulunacağı hipotezi test edilmiştir. Çalışma kronik ağrı problemi olan ve evli olan katılımcılara Başkent 
Üniversitesi hastanesinde duyurulmuştur. Çalışmaya 130 kronik ağrı problemi olan hasta ve eşleri katılmıştır. 
Katılımcılar özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçlar, özdeğer, yaşam tatmini, psikolojik semptomlar ve ağrı 
şiddeti ölçeklerini içeren anketleri 6 ay arayla doldurmuşlardır. Yapılan gecikmeli panel desen analizlerinde, 
özerklik desteği beklenen şekilde 6 ay sonraki ihtiyaç tatmininindeki artışı yordadığı, ihtiyaç tatmininin ise 6 ay 
sonraki özerklik desteğindeki değişikliği yordamadığı bulunmuştur. Benzer şekilde ihtiyaç tatmini ve iyilik hali 
değişkenleri arasındaki ilişki de gecikmeli panel desen analizleriyle test edilmiştir. İhtiyaç tatmininin 6 ay 
sonraki iyilik halindeki artışı yordadığı, iyilik halinin ise ihtiyaç tatminini yordamadığı bulunmuştur. Önerilen 
hipotez yapısal eşitlik modeli analizleriyle de test edilmiş ve uyum istatistiklerinin kabul edilebilir olduğu 
görülmüştür. Araştırmanın bulguları öz belirleme kuramını (self-determination theory) destekler yöndedir. 
Ayrıca bu araştırma öz belirleme kuramını kronik ağrılar bağlamında inceleyen ilk araştırmalardan biridir. 
 
Anahtar Kelimeler: öz belirleme kuramı, iyilik hali, temel psikolojik ihtiyaçlar, özerklik desteği, kronik ağrı 
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Olumlu ergen gelişimiyle ilgili literatür yeterlilik, öz güven, kişi ve kurumlarla bağ, değerlere saygı ve empati 

becerisi olarak özetlenebilecek beş temel olumlu özelliğe yoğunlaşmaktadır (Eccles ve Gootman, 2002; Roth ve 
Brooks-Gunn,2003). Lerner (2004) bu özelliklerin yaygınlaşmasının olumlu gelişimsel örüntüleri artırırken, 
olumsuzları azaltacağını belirtmektedir.  
Olumlu/olumsuz gelişimsel örüntülerle ilişkili bulunan diğer bir değişken de Zaman Perspektifleri’dir. Zimbardo 
ve Boyd (2015) Zaman Perspektifleri Kuramı’nda temel olarak dört zaman perspektifi stili tanımlamaktadır: 
Hedonistik (Hazcı), Olumlu Geçmiş, Olumsuz Geçmiş ve Gelecek. Yapılan çalışmalar özellikle hazcı yönelimli 
zaman perspektifi stilinin olumsuz örüntülerle pozitif yönde, gelecek yönelimli zaman perspekstifi stilinin ise 
olumlu örüntülerle negatif yönde ilişkili olduğu göstermektedir (ör: Zimbardo, Keough, & Boyd, 1997; Zimbardo 
ve Boyd, 1999).  
Gelişim Bilimi herhangi bir gelişimsel örüntüyü anlayabilmek için tarihsel-bağlamsal yapıya da bakılması 
gerektiğini belirtmektedir (Lerner, 2006). Kıbrıslı Türkler açısından yukarda ele alınan değişkenlerin de tarihsel 
bağlam içinde anlaşılması önemlidir. 1963’ten 1974’e kadar toplumlararası çatışmaları deneyimlemiş ve 
sonrasında Kıbrıs Rum toplumundan kalan ganimetler üzerine bir ekonomik yapı inşa etmiş olan Kıbrıslı Türkler, 
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1986’dan beridir ise sistematik biçimde üretimden koparılmış ve memurlaştırılmıştır. Halen ateşkes koşullarında 
yaşayan Kıbrıslı Türkler için ise Kıbrıs sorununun çözülüp çözülmeyeceği belirsizdir. Bu tarihsel bağlamda Kıbrıslı 
Türklerde hangi zaman perspektifi stillerinin yaygın olduğu ve bu stillerin hangi değişkenlerle ilişkili bulunduğu 
bilindiği kadarıyla ilk kez bir bilimsel bir araştırma kapsamında ele alınmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Kıbrıslı Türk ergenlerde zaman perspektifleri stilleri ve ilişkili değişkenleri incelemektir. 
Araştırmanın örneklemini Kuzey Kıbrıs’ın farklı yörelerinde yaşayan ve yaşları 14-16 arası değişen (Ort.= 15.2, 
SS=.78) 227 ergen oluşturmaktadır. Hazcı zaman perspektifi stili özellikle bireycilikle (β=.26, p<.05), Olumsuz 
Geçmiş zaman perspektifi stili ebeveyne bağlanmayla (β=-.44, p<.005), Olumlu Geçmiş zaman perspektifi ve 
Gelecek Yönelimli zaman perspektifi stilleri ise okula bağlılıkla (sırasıyla β=.30, p<.05; β=.50, p<.001) 
bulunmuştur. Bu bulgular olumlu ergen gelişimi ve zaman perspektifleri kuramları açısından tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Zaman Perspektifleri, Ergen, Kıbrıslı Türk 
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Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği: Ülkemizde Geliştirilmiş Özgün Bir Bağlanma Ölçeği 

Bağlanma, birçok kaynakta çocuk ile bakım veren kişi arasında gelişen, çocuğun bakım verenle yakınlık arayışı 
ile kendini gösteren, özellikle stres durumlarında belirginleşen, tutarlılığı ve sürekliliği olan duygusal bir bağ 
olarak tanımlanmaktadır (Thompson 2002, Kesebir ve ark. 2011). Bağlanma yaşam boyu sürerken, doğası ve 
ifade ediliş şekli değişmektedir. 
Bağlanma konusu, doğası gereği, objektif olarak ölçülmesi oldukça karmaşık bir konudur. Birçok araştırmacı 
bağlanmayı farklı açılardan ele alarak ölçmeye çalışmışlardır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bağlanma 
tarzlarının ölçümünde kullanılan ölçeklerin, dayandıkları kavramsal temel ve yordama gücü bakımından farklı 
olduklarını göstermektedir (örn.,Carver 1997, Fraley ve Waller 1998, Shaver ve Milkulincer 2002).  
Bu çalışmanın amacı, bağlanmayı çeşitli boyutlarıyla ölçen, Türk kültürüne özgü, yeni ve orijinal bir ölçek 
geliştirmektir. Mevcut araştırma birçok aşamadan geçilerek tamamlanmıştır. Hazırlık çalışması olarak düşünülen 
ilk aşamada; bağlanma ile ilgili kuramlar, araştırmalar, halihazırdaki ölçme araçları incelenmiş, madde havuzu 
oluşturularak küçük bir örnekleme gidilerek maddelerin anlaşılırlığı değerlendirilmiştir. Bu aday maddelerle bir 
hakemler grubuna gidilerek maddelerin yüzeysel geçerliği incelenmiştir. İkinci aşamada taslak ölçek 307 kişilik 
bir örneklem üzerinde, kriter ölçümü olarak düşünülen Kısa Semptom Envanteri ile birlikte uygulanmıştır. 
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak madde seçimleri tamamlanmış, oluşan ölçeğe “Bağlanma 
Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği” (BTZTÖ) adı verilmiştir. Bir sonraki aşamada, oluşturulan BTZTÖ, 407 kişilik 
bir örneklemde yeni kriter ölçümleriyle birlikte (Yakın İlişkiler Yaşantı Envanteri, Anne Babaya Bağlanma Ölçeği, 
UCLA Yalnızlık Ölçeği, Stres Belirtileri Ölçeği) uygulanmış, geçerlik ve güvenilirliği incelenmiş, ayrıca 60 kişilik 
yeni bir örneklemde test tekrar test uygulaması yapılmıştır. Ölçeğin altı boyutlu bir yapısı olup (Olumlu Anne, 
Olumsuz Anne, Olumlu Baba, Olumlu Kendilik, Olumsuz Baba, Olumsuz Kendilik), güvenirlik katsayılarının.70 
ile.81 arasında değiştiği görülmüştür. Analizler sonucunda, ölçeğin geçerliğine ve güvenirliğine ilişkin bilgiler 
elde edilmiştir. 
Sonuç olarak,40 maddeden oluşan BTZTÖ’nin Türk kültürü için, bağlanmayı çeşitli boyutlarıyla geçerli ve 
güvenilir bir ölçüm aracı olduğu ileri sürülebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, kendilik algısı, anne-baba algısı 
 
Kaynakça: Carver CS (1997) Adult attachment and personality: Converging evidence and a new measure. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 865-883. Fraley RC ve Waller NG (1998) Adult Attachment 
Patterns: A Test of Typological model. In J. A. Simpson ve W. S. Rholes (Eds.), Attachment Theory and Close 
Relationships (77-114). New York: Guilford Press. Kesebir S, Özdoğan Kavzoğlu S ve Üstündağ MF (2011) 
Bağlanma ve psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 3(2):321-342 

Shaver PR ve Milkunlincer M (2002) Attachment-related psychodynamics. Attachment and Human 
Development, 4, 133-161. Thompson RA (2002) Attachment theory and research. In Child and Adolescent 
Psychiatry, 3rd Ed. (Ed M Lewis):164-172. Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins. 
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RİSKİ ALGISI: BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME 

STRATEJİLERİNİN ARACI ROLÜ 
Pelin Sağlam, Özden Yalçınkaya Alkar 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Ana bilim Dalı, Ankara 
 

 

GİRİŞ: Terör eylemleri uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen, 11 Eylül sonrasında özellikle bilimsel olarak 

araştırılmaya başlanmıştır (Huddy, Feldman, Capelos & Provost, 2002; Galea & Resnick, 2005). Terör saldırıları 
bireylerin yaşamını ya da sahip olduğu malları yitirmesine neden olduğu gibi, beraberinde pekçok psikolojik 
sorunu getirmektedir. Rehin alma, bombalama, intihar saldırıları şeklinde gerçekleşen terör eylemleri, sadece 
olayı yaşayan kişilerde değil, olaya medya aracılığıyla tanık olan kişilerin de kaçınma, şüphe, öfke, düşmanlık 
(Omede & Omede, 2015), kaygı, depresyon (Bonnano, 2005), psikolojik ve duygusal travma (Galea & Resnick, 
2005) gibi sorunlar yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara 
Kızılay’da gerçekleşen saldırı sonrasında bireylerin algıladıkları terör riskinin kaçınma, rahatsız edici düşünceler 
ve aşırı uyarılma gibi değişkenlerle ilişkisinin, kişilerin tehdit ya da stress oluşturan olumsuz yaşam olayları 
deneyimlerinden sonra kullandıkları farklı bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü kapsamında 
incelenmesi planlanmaktadır.  
YÖNTEM: Çalışma kapsamında, Ankara’da yaşayan ya da bir dönem Ankara’da yaşamış olan 18 yaşının 
üstünde, yaklaşık 400 bireye internet üzerinden ulaşılması planlanmaktadır. Katılımcılara, Terörizm Riski Algısı 
Ölçeği, Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği ve Olayın Etkileri Ölçeği ile birlikte araştırmacının 
hazırladığı, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, 13 Mart’ta Kızılay’da gerçekleşen patlamaya fiziksel 
olarak ne kadar yakın oldukları, Kızılay’a patlamadan sonra gidip gitmedikleri, kaç gün sonra tekrar gittikleri, 
patlama akşamını nasıl geçirdikleri gibi soruları içeren bir demografik form verilmektedir. Verilen ölçeklerin 
sonunda, soruların yaratabileceği olumsuz duygu durumun azaltılması için katılımcılardan son zamanlarda 
yaşadıkları güzel bir anıyı anlatmaları istenmiştir. Verilerin toplanması tamamlandıktan sonra, bireylerin 
algıladıkları terör riski ile terör olayının bireyler üzerindeki etkisinin ilişkisi incelenecek, bireylerin kullandıkları 
bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin bu ilişki üzerindeki aracı rolünü saptamak üzere ‘bootstrap’ tekniği 
kullanılarak çoklu aracılık testi uygulanacaktır (Preacher ve Hayes, 2004).  
Bulgular ve TARTIŞMA: Elde edilen bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: 13 Mart Ankara patlaması, Bilişsel duygu düzenleme, Terörizm riski algısı, Terörün 
psikolojik sonuçları 

 
Kaynakça: • Bonnano, G.A. (2005). Resilience in the face of potential trauma. Current Directions in 
Psychological Science, 14 (3). 135-138. • Galea, S. & Resnick, H. (2005). Posttraumatic stress disorder in the 
general population after mass terrorist incidents: Considerations about the nature of exposure. CNS Spectrums 
10 (2). 107-115. • Huddy, L., Feldman, S., Capelos, T. & Provost, C. (2002). The consequences of terrorism: 
Disentangling the effects of personal and national threat. Political Psychology 23 (3), 485-509. • Omede, J. & 
Omede, A. A. (2015). Terrorism and insecurity in Nigeria: Moral, values and religious education as panaceas. 
Journal of Education and Practice 6 (11). 120-126. • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS 
procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, 
Instruments, and Computers, 36, 717-731. 
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Kadının fiziksel çekiciliğini belirleyen faktörler oldukça uzun bir süredir bilim camiasının popüler konularından 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle evrimsel psikolojik alanında, kadının fiziksel çekiciliğinin 
değerlendirilmesinde ön plana çıkan doğurganlık ve sağlık gibi özelliklere ilişkin hipotezlerin test edildiği 
çalışmalar son on yılda kayda değer bir artış göstermiştir (Weeden & Sabini, 2005). Öte yandan, kadının fiziksel 
çekiciliğinin değerlendirilmesi ile ilişkili nöral ve bilişsel süreçler hakkında henüz çok az şey bilinmektedir. Bu 
çalışma, bölünmüş görsel alan tekniği (Bourne, 2006) kullanılarak kadının fiziksel çekiciliğinin 
değerlendirilmesinde, olası bir hemisferik yanallaşma etkisinin varlığını test etmek üzere yapılmıştır. Edinburgh 
El Kullanım Envanteri’ne (Oldfield, 1971) göre sağ elini başat olarak kullanan, 80 kadın ve 110 erkek olmak 
üzere toplam 190 heteroseksüel üniversite öğrencisi çalışmada katılımcı olarak yer almıştır (ortalama ± SS, 
21.05 ± 2.25). Çalışmada, beden-kitle indeksi (body mass index) bakımından düşük, normal ve yüksek olmak 
üzere üç düzeyde, bel-kalça oranı (waist to hip ratio) bakımından 0.7 ve 1.0 olmak üzere iki düzeyde farklılaşan 
altı adet üç boyutlu kadın figürü fiziksel çekicilikleri bakımından değerlendirilmek üzere kullanılmıştır. Deneysel 
oturumlarda katılımcılardan, sağ ya da sol görsel alanlarından 180 milisaniye süreyle sunulan kadın figürlerinin 
fiziksel çekiciliklerini, 7-dereceli bir ölçek (1 - hiç çekici değil ve 7 - çok çekici) kullanarak değerlendirmeleri 
istenmiştir. Katılımcıların yaptıkları çekicilik değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere ilişkin tepki süreleri 
bağımlı değişkenler olarak kaydedilmiştir. Çalışma bulguları, bu kadar kısa süreli uyarıcı sunumuna rağmen 
erkek katılımcıların (kadın katılımcıların değil) kadın figürlerindeki çekicilik değişimlerini doğru bir şekilde tespit 
edebildiklerini göstermiştir. Erkek katılımcılardan elde edilen tepki süresi ve doğruluk puanlarına ilişkin bulgular, 
kadın figürlerinin çekiciliklerindeki farklılıkları tespit etmede sol hemisferin sağ hemisfere kıyasla yavaş 
olduğunu ama daha doğru tepki verdiğini göstermiştir. Ayrıca, en çekici figür eğer sol hemisfere sunulursa, en 
az çekici figüre kıyasla daha doğru bir şekilde tespit edilmiştir. Bu bulgular evrimsel yaklaşım çerçevesinde eş 
seçimindeki cinsiyet farklılıkları temelinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: hemisferik asimetri, fiziksel çekicilik, bölünmüş görsel alan tekniği, bel-kalça oranı, beden-
kitle indeksi 
 
Kaynakça: Bourne, V. J. (2006). The divided visual field paradigm: Methodological considerations. Laterality, 
11, 373–393. doi:10.1080/13576500600633982 Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of 
handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 9(1), 97–113. doi:10.1016/0028-3932(71)90067-4 
Weeden, J., & Sabini, J. (2005). Physical attractiveness and health in western societies: A review. Psychological 
Bulletin, 131, 635–653. doi:10.1037/0033-2909.131.5.635 
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KORKUNUN GÖZLEM YOLUYLA EDİNİMİNDE BLOKLAMA 
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Bloklama etkisi, halihazırda US’in gelişini güvenilir bir biçimde yordayan bir CS’e eklenen CS’in koşullu nitelikler 

kazanmasında gözlenen güçlüğü ifade etmektedir ve koşullu davranışın sinirsel mekanizmalarının 
incelenmesinde, özellikle PFC ile olan ilişkileri bakımından dikkat çekicidir (Eippert, Gamer, Büchel, 2012). Son 
yıllarda yürütülen birçok çalışmayla korkunun ediniminde rol oynayan mekanizmaları açıklamak üzere ortaya 
atılan yaklaşımlar (Askew, Field, 2008; Olsson, Phelps, 2007) test edilmektedir. Özellikle, korkunun doğrudan 
ve gözlem yoluyla edinim biçimlerine ilişkin sinirsel yolakların incelendiği bu çalışmalarda (Olsson, Nearing, 
Phelps, 2007), korku edinim mekanizmalarının benzerliği ve PFC’in her iki öğrenme türünde de oynadığı role 
vurgu yapılmaktadır. Sunulan çalışma ile korkunun gözlem yoluyla ediniminde bloklama etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
Üzerinde koșullu korku tepkilerinin ediniminin ve bloklamasının gerçekleştirildiği bir katılımcıya/modele 
bilgisayar ekranından sunulan uyarıcılar ile bunlara verdiği tepkiler bir video kamera ile kaydedilmiştir. Videoda 
önce modele elektriksel bir uyarım (US) ile eșlenen (CSA+) ve eșlenmeyen (CSB-, CSC-) üç adet keyfi uyarıcı 
sunulmaktadır. Bloklama aşamasında ise, çalışmanın birinci aşamasında US ile eșlenen CSA+’ya yeni bir keyfi 
uyarıcı (CSX+) eklenip US ile eşlenmeye devam ederken; çalışmanın birinci aşamasında US ile 
eșlenmeyen CSB-’ye US ile eșlenen yeni bir keyfi uyarıcı (CSY+); çalışmanın birinci aşamasında US ile 
eşlenmeyen CSC-’ye ise yine US ile eşlenmeyen yeni bir keyfi uyarıcı (CSZ-) eklenmektedir. Katılımcılara önce 
bu video kaydı izletilmiştir. Test aşamasında ise, uyarıcılar katılımcıya doğrudan ve tek başına olmak üzere 
sunulmuş ve bu uyarıcılara verilen tepkiler bloklama etkilerinin incelenmesinde kullanılmıştır. 
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Toplam 33 katılımcıdan geçerli veri elde edilmiştir. Test aşamasında alınan deri iletkenliği ve US beklentisi 
ölçümleri kaydedilmiştir. Karşılaştırmalar, ilk aşamada tek olarak sunulan uyarıcılar ile (sırayla; CSA+, CSB-, 
CSC-) her birine sonradan eklenmiş uyarıcılar (sırayla; CSX+, CSY+, CSZ-) arasında yapılmıştır. Deri iletkenliği 
tepkilerinde bloklama etkisi gözlenmemekle beraber,US beklentisine dair analizler bloklama etkilerini ortaya 

koymuştur. Sonuçlar korku öğrenmesinde direkt ve gözlem yoluyla öğrenme yolakları ve bu yolaklara ait 
sinirsel mekanizmalar kapsamında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: bloklama etkisi, deri iletkenliği tepkisi, doğrudan korku öğrenmesi, gözlem yoluyla korku 
öğrenmesi, US beklentisi 
 
Kaynakça: Askew, C., & Field, A. P. (2008). The vicarious learning pathway to fear 40 years on. Clinical 
Psychology Review, 28, 1249-1265. Eippert, F., Gamer, M., & Büchel, C. (2012). Neurobiological mechanisms 
underlying the blocking effect in aversive learning. Journal of Neuroscience, 32, 13164-76. Olsson, A., Nearing, 
A. I., & Phelps, E. A. (2007). Learnning fears by observing others: the neural systems of social fear 
transmission. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2, 3-11. Olsson, A., & Phelps, E. A. (2007). Social 
learning of fear. Nature Neuroscience, 10, 1095-1102. 
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ÜÇ YAŞ ÇOCUKLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİK SORUNUNA 
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Yönetici işlevlerden bilişsel esneklik, gelişimsel açıdan yetişkinlerde olduğundan daha kavramsal olarak ele 

alınması gereken bir beceridir. Bunun nedeni; bir çocuğun bazı durumlarda mükemmel bir şekilde bilişsel 
esneklik gösterebilirken diğer bazı görevlerde niçin bu beceriyi gösteremediğini açıklamak zorunda 
oluşumuzdur.  
Esnekliğin çocuklarda ölçümü ile ilgili en yaygın kullanılan görevlerden biri boyut değiştirerek kart eşleme 
(BDKE) görevidir. 3 yaş çocuklarında BDKE görevindeki başarısızlık bilişsel kontrol ve karmaşıklık ile 
açıklanmaktadır (Zelazo, Frye ve Palfai, 1995). Kloo ve Perner’ın (2005) tekrar tarifleme kuramına göre ise, 
standart BDKE görevinde 3 yaş çocuklarının başarısız olma nedenini aynı nesnenin birden fazla biçimde temsil 
edilmesi zorluğuyla ilgilidir (Kloo ve ark., 2010). Yakın zamanlarda ortaya atılan zihinsel dosya kavramı (Perner, 
Huerner ve Leahy, 2015) çocukların bir nesne için yeni bir zihinsel dosya açılacağını ve dosyalar arasında yatay 
veya dikey bağlar kurulması yoluyla esnekliğe yeni bir bakış açısı sunmaktadır.  
Bu çalışmanın amacı, 3 yaş çocuklarında bilişsel esneklik sorununu ele almak üzere standart BDKE görevi 
üzerinde yapılan farklı manüplasyonlar yoluyla tekrar tarifleme kuramı ve zihinsel dosyalar kuramının 
sınanmasıdır. Araştırmada 36-48 ay aralığında toplam 30 çocuğa (11erkek, 19kız) BDKE’nin standart bir 
versiyonu; renk ve uzunluk boyutları ile yapılan değiştirilmiş kartlı bir versiyonu ve bu iki görevin 3 boyutlu 
nesnelerle yapılmış birer versiyonu olmak üzere dört görev uygulanmıştır. Standart versiyonda hedef kartlar 
kırmızı araba ve mavi tavşan iken, değiştirilmiş versiyonda uzun sarı kalem ve yeşil kısa kalem ve son olarak bu 
kartların 3 boyutlu nesnelerle hazırlanmış versiyonu olacaktır. Uygulama, görevler ve boyutlar arası dengeleme 
yapılarak birer hafta ara ile uygulanmıştır.  
Bulguların ilk analizinde görevler arasında herhangi bir fark bulgulanmamıştır. Diğer yandan bu tip çalışmalarda 
sıklıkla 3.5 yaşta başarının sıçrama biçiminde artış göstermesi söz konusudur. Bu durumda (manipülasyon için 
önemli olan) 42 aydan küçük çocuklarda kalemli kart görevi skorlarının 3 boyutlu araba-tavşan görevine göre 
anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur (p<,05). Ayrıntılı analizler sunumda verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: gelişim, bilişsel esneklik, zihinsel dosyalar, 3 yaş 
 
Kaynakça: Frye, D., Zelazo, P. D., & Palfai, T. (1995). Theory of mind and rule-based reasoning. Cognitive 
Development, 10(4), 483–527 Kloo, D., Perner, J., Aichhorn, M., & Schmidhuber, N. (2010). Perspective taking 
and cognitive flexibility in the Dimensional Change Card Sorting (DCCS) task. Cognitive Development, 25(3), 
208–217 Kloo, D., & Perner, J. (2005). Disentangling dimensions in the dimensional change card-sorting task. 
Developmental Science, 8(1), 44–56. Perner, Josef, Michael Huemer, and Brian Leahy (2015). "Mental files and 
belief: A cognitive theory of how children represent belief and its intensionality." Cognition 145: 77-88. 
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KOLEKTİF EYLEMDE GÜÇLENDİRME DİNAMİKLERİ: 2009-

2010 TEKEL DİRENİŞİ ANALİZİ 
Yeşim Akın Yalçın 
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana bilim Dalı, Kastamonu 
 

 

Türkiye, on yıllardır işçi hareketlerine, grevlere, direnişlere sahne olmuş, özellikle 60’lı yılların sonu ile 70’li yıllar 

birçok emek eylemliliğine tanıklık etmiştir. 1980 sonrası başlayan işletmeci yönetim anlayışı ile özelleştirme 
dalgası ve ülkenin içinde bulunduğu politik atmosfer emek hareketlerinin baskılanmasını da beraberinde 
getirmiştir. Ancak 2009 yılı sonunda TEKEL’in özelleştirilmesine karşı olarak başlayan ve 2010 Ocak ayına dek 
yetmiş sekiz gün Ankara’da süren direniş, hem Türkiye’de hem 21. yüzyıl kolektif eylemleri arasında yeni bir 
sayfanın içinde yer almıştır. 
Mevcut çalışmada, 2011 yılında, Samsun ilinde ikamet eden ve Tekel Direnişi’ne katılmış olan kişilerle yapılan 
görüşmeler ile aynı örneklem içerisinde 100 kişiye uygulanan ölçekler veri alınarak; insanların uzun süreli bir 
kolektif eylemde (grevde) ‘güçlendirme’yi (empowerment) nasıl deneyimledikleri; özellikle, i) paylaşılan sosyal 
kimlik, algılanan adaletsizlik ve kolektif eylem üzerindeki etkililik, ii) güçlendirmede kolektif eylem ilişkisi 
üzerinde durularak analiz gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, güçlendirmeye dayalı olarak başarı tanımlaması, açlık 
grevinde güçlendirme deneyimi ve güçlendirme ve iyi olma hali arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz edilen 
hipotezlerde Social Social Identity Model of Collective Action (SIMCA; Van Zomeran, Postmes, & Spears, 2008) 
ve Elaborated Social Identity Model (ESIM; Drury & Reicher, 2009) temel alınmıştır. Analizlerden elde edilen 
sonuçlar, güçlendirmenin, kolektif eylemin hem nedeni hem de sonucu olduğu yönündedir. Dahası, açlık 
grevinde yer almak güçlendirmeyi arttırmışken, iyi olma hali ve güçlendirme arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Diğer yandan, eyleme katılanların başarı tanımları, elde edilen ve/ya edilemeyen hukuki 
kazanıma göre değil, eyleme uzun süre dahil olmuş olabilmek, direnmiş olmak ve kamuoyunun desteğini 
sağlayabilmiş olmak şeklindedir. Elde edilen bulguların uygulamalı sosyal psikoloji literatürüne katkı niteliğinde 
olduğu düşünülmekle birlikte, Tekel Direnişi’nde bu yana Türkiye’de yaşanan toplumsal hareketlerin sosyal 
psikoloji bağlamında değerlendirilmesine de ışık tutacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kolektif eylem, Güçlendirme, Tekel Direnişi 
 
Kaynakça: Bulut, G. (Ed.) (2011). Tekel Direnişi Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi. İstanbul: 
NotaBene. Clement, W. (1988). The challenge of class analysis. Carleton University Press: Ottawa. De Weerd, 
M. & Klandermans, B. (1999). Group identification and political protest: Farmers’ protests in the Netherlands. 
European Journal of Social Psychology, 29, 1073-1095 Deaux, K., Reid, A., Mizrahi, K., Ethier, k., (1995). 
Parameters of social identity. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 280-291. Drury, J., Cocking, C., 
Beale, J., Hanson, C., & Rapley, F. (2005). The phenomenology of empowerment in collective action. British 
Journal of Social Psychology, 44, 309-328 Drury, J., & Reicher, S. D. (1999). The inter-group dynamics of 
collective empowerment: Substantiating the social identity model of crowd behaviour. Group Processes and 
Intergroup Relations, 4, 381-402. Drury, J., & Reicher, S. D. (2000). Collective action and psychological 
change: The emergence of new social identities. British Journal of Social Psychology, 39, 579-604. Drury, J., & 
Reicher, S. (2005). Explaining enduring empowerment: A comparative study of collective action and 
psychological outcomes. European Journal of Social Psychology, 35, 35-38 Drury, J., & Reicher, S. (2009). 
Collective psychological empowerment as a model of social change: Researching crowds and power. Journal of 
Social Issues, 65(4), 707-725. Drury, J., Reicher, S., & Stott, C. (2011). The psychology of collective action: 
Crowds and change. In B. Wagoner, E. Jensen, & J. Oldmeadow (Eds.), Culture and social change: 
Transforming society through the power of ideas. London: Routledge. Fantasia, R. (1988). Cultures of 
solidarity: Consciousness, action, and contemporary American workers. Berkeley: University of California Press. 
Ferree, M. M., & Miller, F. D., (1985). Mobilization and meaning: Toward an integration of social psychological 
and resource perspectives on social movements. Sociological Inquiry, 55, 38-61. Green, P. (1990). The enemy 
without: Policing and class consciousness in the miners' strike. Milton Keynes, UK: Open University Press. Iyer, 

A., & Van Zomeren, M. (2009). The social and psychological dynamics of collective action: From theory and 
research to policy and practice. Journal of Social Issues, 65(4), 645-660. Kelly, C. (1993). Group identification, 
intergroup perceptions and collective action. In W. Stroebe & M. Hewstone (eds.), European Review of Social 
Psychology, 4, 59-83. Kelly, C., & Breinlinger, S., (1996). The social psychology of collective action: Identity, 
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Ölümlülüğün belirginleşmesi hipotezi Terör Yönetimi Kuramı (Greenberg, Pyszczynski, Solomon, 1986) 
kapsamında ele alınan bir görüngüdür ve bireylerde ölüm düşüncesi uyandırarak bunun bireylerin çeşitli 
psikolojik süreçleri üzerindeki etkilerini çalışmak için kullanılmaktadır. İnsanda üreme davranışlarının da bu 
manipülasyondan etkilenebileceğini gösteren çalışmalar bulunmakla beraber (Fritsche ve ark., 2007; Wisman ve 
Goldenberg, 2005), manipülasyonun etkisinin ilişkide bağlılık arayışıyla ilişkili olabileceği önerilmiştir (Florian ve 
ark., 2002). Sunulan çalışma ile ölümlülük belirginleşmesi manipülasyonunun kadınlarda eş tercihleri üzerindeki 
etkilerinin ödünleşim yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Üçyüz heteroseksüel kadın katılımcı ile 
yürütülen pilot çalışmada katılımcılardan uzun süreli bir ilişki için bir erkekte görmek istedikleri yeterliklerini 

önemleri bakımından derecelendirmeleri istenmiştir. Elde edilen veriye uygulanan Temel Eksen Faktör Analizi, 
beş faktör ortaya çıkarmıştır (Cronbach’s α=.80), bunlar erkeğin: fiziksel ve cinsel yeterlikleri, finansal ve 
ekonomik yeterlikleri, maneviyata ilişkin yeterlikleri, sosyal sorumluluklara ilişkin yeterlikleri ve duygusal bağ 
kurmaya ilişkin yeterlikleridir. Ana çalışmada 90 heteroseksüel kadın katılımcı deneysel/ kontrol gruplarına 
seçkisiz olarak atanmıştır. Ölümlülük belirginleşmesi manipülasyonunun yapıldığı deneysel koşuldaki 
katılımcılara Rosenblatt ve arkadaşlarının (1989) kullandığı iki soru yöneltilmiştir. Kontrol koşulundaki 
katılımcılara da uzak bir yere taşınmanın uyandırdığı duygu ve düşüncelere ilişkin iki soru yöneltilmiştir. Ölüm 
belirginliğinin etkilerini yükseltmek için manipülasyon ile bağımlı değişken ölçümü arasında üç adet gecikme 
görevi eklenmiştir (Burke ve ark., 2010). Ardından, katılımcılara, Unity programlama ortamında yazılan, bir eş 
tercihi ödünleşim görevi uygulanmıştır. Görevde katılımcılara 15 önem puanı verilmiş ve bunları ekranda her bir 
eş tercihi boyutunun yanında yer alan bir sürgüyü sağa sola doğru fare ile hareket ettirerek bölüştürmesi 
istenmiştir. Program ekranında katılımcının her bir faktöre atfettiği önem puanı ile bölüştürülebilecek puan 
miktarı eş-zamanlı olarak gösterilmiştir. Katılımcıların her bir faktöre atfettiği önem puanları ile her faktöre ait 
beklenen önem puanları arasındaki farklara uygulanan 2x5 son faktörde tekrarlı ölçümler için varyans analizi 
bulguları, ölümlülüğün belirginleşmesi manipülasyonun kadınların eş tercihleri üzerindeki etkili olduğunu ortaya 
koymuştur. Çalışma bulguları ilgili literatürün ışığı altında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ölümün belirginleşmesi, kadında eş tercihleri, terör yönetimi kuramı, ödünleşim görevi 
 
Kaynakça: Burke, B. L., Martens, A., & Faucher, E. H. (2010). Two decades of terror management theory: A 
meta-analysis of mortality salience research. Personality and Social Psychology Review, 14(2), 155-195. 
Fritsche, I., Jonas, E., Fischer, P., Koranyi, N., Berger, N., and Fleischmann, B. (2007). Mortality salience and 
the desire for offspring. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 753-762. Florian, V., Mikulincer, M., & 
Hirschberger, G. (2002). The anxiety-buffering function of close relationships: evidence that relationship 
commitment acts as a terror management mechanism. Journal of personality and social psychology, 82(4), 
527. Li, N. P., Bailey, J. M., Kenrick, D. T., & Linsenmeier, J. A. (2002). The necessities and luxuries of mate 
preferences: testing the tradeoffs. Journal of personality and social psychology, 82(6), 947. Rosenblatt, A., 
Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., & Lyon, D. (1989). Evidence for terror management theory: I. The 
effects of mortality salience on reactions to those who violate or uphold cultural values. Journal of personality 
and social psychology, 57(4), 681. Wisman, A., and Goldenberg, J. L. (2005). From the grave to the cradle: 
Evidence that Mortality salience engenders a desire for offspring. Journal of Personality and Social Psychology, 
89, 46-61. 
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Görsel motor rotasyon uyum görevi sırasında katılımcılardan başlangıç noktasından hedefe gitmeleri 

beklenmektedir. Katılımcılar hedefe gitmeye çalışırken farenin ilerlediği yön üzerinde belirlenen bir kural 
katılımcının hedefe ulaşmasını zorlaştırmakta ve kuralı öğrenmeleri gerektirmektedir. Motor uyumun evreleri 
ilerledikçe yapılan hatalar ve yoğun geribildirim gereksinimi azalmakta, motor davranışın keskinliği ve hızı 
artmaktadır (Halsband ve Lange, 2006; Wolpert, Ghahramani ve Jordan, 1995). Uzamsal alanda koordineli 
motor hareketlerin gerçekleşmesinde en fazla görsel rehberlik etkili olmakla birlikte davranışın planlanması ve 
icrası için göz-el koordinasyonunun rolü önemlidir. Gözün hedef üzerindeki hareketlerinin genellikle manuel 
tepkiden önce gerçekleşmesi motor performansa katkıda bulunmaktadır (Gaveau ve diğ., 2008). Çalışmada 
literatürde daha önce (örn. Rentsch ve Rand, 2014) kullanılan doğrusal rotasyon görevlerine ek olarak, dairesel 
rotasyon görevi kullanılmıştır. Çalışmaya 32 üniversite öğrencisi (ortalama yaş = 24.5) katılım göstermiş ve 
katılımcıların deneysel koşullara atanması her koşulda eşit erkek ve kadın olacak biçimde seçkisiz olarak 
gerçekleştirilmiştir. Görev, esas olarak hayali bir çember üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 15 sabit hedefin 
bilgisayar faresi aracılığıyla hareket ettirilebilen bir imleç ile vurulmasını içermekte ve deney 5 tur 
tamamlandıktan sonra sona ermektedir. Deneyde doğrusal ve dairesel olmak üzere bağımsız iki grup 
oluşturulmuştur ve iki koşula da herhangi bir rotasyonun bulunmadığı kontrol turunun eklenmesiyle birlikte her 
katılımcı toplam 90 hedeften oluşan 6 denemeye tabi tutulmuştur. Süre verisi 2 (Motor rotasyon koşulu: 
Doğrusal ve Dairesel) x 6 (Denemeler: N, D1, D2, D3, D4 ve D5) karışık deney desenine uygun ANOVA ile 
analiz edilmiştir; motor rotasyon görevlerini tamamlamak için katılımcıların harcadıkları süreler arasında 
gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Görsel-motor uyumun lokal düzeyde en dikkat çeken 
kanıtı olarak gözün hedefi yakalamasıyla manuel tepkinin gözün rehberlik ettiği hedefe ulaşması arasındaki 
zamanın giderek azalması olmuştur. Son olarak, katılımcıların hedefi vurma keskinliğinin bir ölçüsü olarak 
denemeler boyunca hedefi vurma girişimlerindeki değişmeler incelendiğinde hata sayısında azalma eğilimi 
gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: motor öğrenme, görsel-motor uyum, doğrusal rotasyon görevi, dairesel rotasyon görevi 
 
Kaynakça: Gaveau, V., Pe´lisson, D., Blangero, A., Urquizar, C., Prablanc, C., ve diğ. (2008). Saccade control 

and eye-hand coordination in optic ataxia. Neuropsychologia, 46, 475–486. Rand, M. K. (2014). Segment 
interdependency and gaze anchoring during manual two-segment sequences. Experimental Brain Research, 
232, 2753–2765. Wolpert, D. M., Ghahramani, Z., Jordan, M. I. (1995). An internal model for sensorimotor 
integration. Science, 269, 1880–1882. Halsband, U. & Lange, R. K. (2006). Motor learning in man: A review of 
functional and clinical studies. Journal of Physiology, 99, 414–424. 
 
 
 
 
 

[Özet:0646] 

KADINDA EŞ SEÇİMİNİ KOPYALAMA: MENSTRUAL EVRE 

ETKİSİ 
Merve Bulut

1
, Hakan Çetinkaya

2
 

1
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

2
Ankara Üniversitesi, DTCF, Psikoloji Bölümü, Ankara 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

135 
 

 

 

Eş-seçimi-kopyalama aynı türden bir hemcinsin eş tercihini kopyalama eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Birçok 

hayvan türünün dişisinde varlığı gösterilmiş bu eğilimin (Witte, Kniel, ve Kureck, 2015), son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda, kadında da varlığına işaret edilmiştir ( Eva ve Wood, 2006; Hill ve Buss, 2008; Waynforth, 2007). 
Öte yandan, kadınların eş seçimine ilişkin stratejilerinde menstural evrenin bir işlevi olarak değişmelerin olduğu 
da bilinmektedir (Peters, Simons ve Rhodes, 2009). Sunulan çalışmanın iki ana amacı bulunmaktadır: 
Kadınlarda eş seçimini kopyalama görüngüsünün varlığını araştırmak ve bu görüngü üzerindeki menstural 
etkileri ortaya koymaktır. Örneklem, heteroseksüel, hâlihazırda uzun süreli bir ilişki içerisinde bulunmayan, 
düzenli yumurtlayan ve hormonal doğum kontrol yöntemi kullanmayan 48 kadından oluşmuştur. Menstural 
döngü belirlemesi geri sayma metodu ile yapılmıştır (Fehring ve ark., 2006). Katılımcıların yarısı foliküler, 
diğerleri ise, lüteal evrede çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında katılımcılara 40 çift fotoğrafı 
gösterilmiş ve bu çiftlerden bazılarının ilişkilerinin sürdüğü, bazılarının ise sona erdiği; ilişkileri sona ermiş olan 
çiftlerin her ikisinin de hâlihazırda herhangi bir romantik ilişkisinin bulunmadığı bildirilmiştir. Ön çalışma ile 
oluşturulan orta çekicilikteki erkek fotoğraflarının yarısı düşük çekicilikte kadınlarla, diğer yarısı da yüksek 
çekicilikte kadınlarla romantik çiftleri oluşturmuştur. Fotoğraf çiftleri katılımcılara bir bilgisayar programı 
aracılığıyla ekranda iki saniyelik sürelerle gösterilmiştir, ara görev olarak kullanılan on dakikalık bir kelime 
bulma oyununun ardından katılımcılara sürpriz bir yüz tanıma testi uygulanmış ve katılımcılardan her bir yüzü 
daha önce görüp görmedikleri sorulmuştur. Toplam 80 yüz fotoğrafının 40’ı daha önce kendilerine sunulmayan 
yüzlerden oluşmuştur. Testin sonunda katılımcılara çalışma boyunca gördükleri erkek fotoğrafları tekrar 
gösterilmiş ve bu fotoğraftaki kişilerle bir romantik ilişkide bulunmayı ne kadar isteyebileceklerini 10-aralıklı bir 
ölçekte değerlendirmeleri istenmiştir (0=hiç istemem, 9=çok isterim). Veri analizleri devam etmekle beraber, 
farklı menstural evrelerdeki katılımcıların eş-seçimi-kopyalama davranışında farklılıklar görüleceği, eş-seçimi-
kopyalama davranışı gösteren katılımcıların, devam eden bir ilişkisi bulunmayan ve daha önce çekici kadınlarla 
birlikte görülen erkekleri yüz tanıma testinde daha yüksek oranda hatırlayacakları beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: çekicilik, eş-seçimi-kopyalama, eş tercihi, menstrual döngü 
 
Kaynakça: Ewa, K.W. & Wood, T.J.(2006). Are all the taken men good? An indirect examination of mate-choice 
copying in humans. Holiday Review 175 (12): doi: 10.1503/cmaj.061367. Fehring, R. J., Schneider, M., & 
Raviele, K. (2006). Variability in the phases of the menstrual cycle. Journal of Obstetric, Gynecologic, and 
Neonatal Nursing, 35(3), 376–84. doi:10.1111/j.1552 6909.2006.00051.x. Hill, S. E., & Buss, D. M. (2008). 
The mere presence of opposite-sex others on judgments of sexual and romantic desirability: Opposite effects 
for men and women. Personality & Social Psychology Bulletin, 34 (5), 635−647. Peters, M., Simmons, L.W., 
Rhodes, G. (2009). Preferences across the menstrual cycle for masculinity and symmetry in photographs of 
male faces and bodies. PLoS ONE 4(1): e4138. doi:10.1371/journal.pone.0004138. Waynforth, D. (2007). Mate 
choice copying in humans. Human Nature, 18 (3), 264−271. Witte, K., Kniel, N., Kureck,& I.M.(2015). Mate-
choice copying: Status quo and where to go. Current Zoology 61 (6): 1073-1081. 
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KURAMSAL GEREKÇE: Ülkemizdeki boşanma oranlarında artış dikkat çekici niteliktedir. Boşanma hukuki, 

ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenleri olan disiplinler arası ele alınması gereken bir olgudur (Tatlılıoğlu & 
Demirel, 2016). Boşanma, psikolojinin birçok alt alanını ilgilendiren bir konu olmakla beraber boşanmaya bağlı 
suçlar adli psikolojinin önemli bir konusudur. Adli psikoloji kapsamında suçluların profillemesi belli bir düzeye 
kadar hukuka yardımcı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Profilleme suçlunun özel kimliğini ortaya koymaz 
ancak belirli suç tiplerinde saldırganların sosyo-kültürel özellikleri, suçun fiziksel özellikleri gibi bilgilerin elde 
edilmesini sağlamaktadır (Cantürk & Cantürk, 2004; Geberth, 1996). Bu çalışmada günümüzde ciddi bir suç 
türü olan boşanma sürecine bağlı son on (10) yıl içinde Türkiye’deki yaşanılan katliamların mağdur, saldırgan ve 
olaya ilişkin özelliklerin profilini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM: Çalışmanın amacı kapsamında 6 Mart 2016 – 8 Mart 2016 tarihleri arasında internet üzerinden özel 
bir arama motoru vasıtasıyla “Boşanma Katliamları” kelimeleri anahtar kelimeler olarak kullanılmış olup Türkiye, 
Türkçe yazılmış sayfalar ve 01.01.2006 - 08.03.2016 yılları arası filtrelenerek tarama yapılmıştır. Yapılan 
çalışmada boşanma sebepli katliamların yaşandığı olaylara ilişkin betimsel analiz sonuçları ortaya konulmuştur. 
BULGULAR VE YORUM: Tarama sonucunda 57 vakaya rastlanmış olup bu vakalardan elde edilen bilgilere göre; 
cinsiyet değişkeni açısından mağdurların %94.7’sinin kadın olduğu, hiç erkek mağdurla karşılaşılmadığı, faillerin 
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%1.8’inin kadın, %96.5’inin erkek olduğu görülmüştür. Mağdurların yaş ortalamasının 34.9, faillerin 40 olduğu 
görülmüştür. Eşlerin ortalama evlilik süresi 9.6’dır. Faillerin eşleri dışında herhangi bir cinayet işleyip 
işlemedikleri ve cinayet işleyenlerin öldürdüğü kişilerin yakınlıkları, olayın sebebine ilişkin bilgiler, katliamların 
gerçekleştiği mekan, bölge, şehir, mevsim, hukuki süreç gibi birçok değişkene ilişkin bulgulara da çalışmada yer 

verilmiştir. Failleri %21’i katliam sonrası intihar girişiminde bulunmuştur. Bu intihar girişimlerinin %75’i ölümle 
sonuçlanmıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada ülkemizde önemli bir suç türü olan boşanmaya bağlı 
cinayetlerin dinamiklerinin ortaya konularak önleyici tedbirlerin alınması gerekliliği görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adli Psikoloji, Boşanma, Katliam 
 
Kaynakça: Cantürk, G., & Cantürk, N. (2004). Suçlu Profili. Adli Tıp Dergisi, 18(2), 27-37. Geberth, V. J. 
(1996). Practical Homicide Investigation. Investigative Assessment: Criminal Personality Profiling. New York: 
CRC Press. Tatlılıoğlu, K. & Demirel, N. (2016). Sosyal Bir Gerçeklik Olarak Boşanma Olgusu: Sosyal Psikolojik 
Bir Değerlendirme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (22), 59-73. 
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Geleceğin cinsel değersizleştirilmesi kolay elde edilebilecek bir üreme fırsatı karşılığında düşük istenirliğe sahip 

bir eşin daha yüksek istenirliğe sahip bir eşe tercih edilmesi olarak tanımlanabilir. Sunulan çalışma ile görsel-
cinsel uyarılmanın uzun-süreli ve kısa-süreli bir ilişki planlayan, farklı 2D:4D oranlarına sahip erkeklerin geleceği 
cinsel değersizleştirme davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Toplam 78 erkek katılımcı, 
ilk aşamada 30 kadın fotoğrafını uzun-süreli ya da kısa-süreli bir ilişki tercihleri bakımından değerlendirmiştir. 
Sonra, katılımcıların yarısı 20 manzara fotoğrafını diğer yarısı ise 20 erotik kadın resmini güzellikleri bakımından 
derecelendirmiştir. Ardından, çalışmanın ilk evresinde sunulan 30 kadın fotoğrafından yedisi, katılımcıların ilk 
evrede verdikleri tercih puanları temelinde yeniden katılımcılara sunulmuştur. Her bir fotoğrafın altında 
fotoğraftaki kadının erkeğin ilişki teklifini kabul etme olasılığı yer almıştır. Bu olasılık değerleri %5-%95 arasında 
15 birimlik artışlarla verilmiştir. Böylece, ilk evrede katılımcının en çok tercih ettiği kadın en düşük kabul 
yüzdesine, en az tercih ettiği kadın ise en yüksek kabul yüzdesine sahip olacak biçimde sıralanmış, erkek 
katılımcıların bu 7 kadın fotoğrafı arasından nihai tercihlerini yapmaları istenmiştir. Erkeğin cinsel 
değersizleştirme puanı en çok tercih ettiği eşin kabul etme olasılığından, çalışmanın son aşamasında belirttiği 
son tercihi arasındaki fark alınarak hesaplanmıştır. Çalışma bulguları katılımcıların son kararlarında genel olarak 
standartlarını aşağıya doğru çekme eğiliminde olduklarını göstermiştir. Öte yandan, değersizleştirme miktarı 
erotik fotoğrafların değerlendirildiği deneysel gruptaki katılımcılarda anlamlı bir biçimde daha yüksek 
bulunmuştur. Ek olarak, kısa-süreli ilişki koşulundaki katılımcılar anlamlı olarak daha yüksek cinsel 
değersizleştirme puanları göstermiştir. Son olarak, düşük 2D:4D parmak oranına sahip katılımcılardan görsel-
cinsel uyarıma maruz bırakıldıklarında anlamlı biçimde daha yüksek cinsel değersizleştirme puanları elde 
edilmiştir. Bulgular birlikte değerlendirildiğinde, düşük parmak oranlarına sahip erkeklerin cinsel uyarılmaya 
daha duyarlı oldukları, cinsel uyarılmaya bağlı olarak da daha az tercih edilen bir eşe doğru standartlarını 
gevşetme eğiliminde oldukları, böylece de geleceklerini üreme bakımından daha yüksek olasılıkla 
değersizleştirebildikleri ortaya konmuştur. Bulgular, erkek ve kadında eşleşme stratejilerinin evrimsel temelleri 
bağlamında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Geleceğin cinsel değersizleştirilmesi, parmak oranı, cinsel uyarılma, eşleşme stratejileri 
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Yasa dışı madde kullanımının neden olduğu nörobilişsel işlev bozuklukları, bireylerin yaşam kalitesini bozar, 

akademik ve çalışma performansını düşürür, tedaviye yanıtını olumsuz etkiler (1). Nörobilişsel işlevlerdeki 
bozulmaya bağlı olarak bireyin düşünce yapısı da bozulmaya başlar (2). Madde kullanımı sonucu yaşanan 
olumsuz yaşantılar, maddi kayıplar, eğitim hayatından geri kalmak, iş yaşamına uyum sağlayamamak, aile ve 
sosyal desteğin zayıflaması kişilerin düşünce biçimlerini olumsuz etkilemektedir.  
Bu çalışmada, Denetimli Serbestlik yasası kapsamında madde kullandığı tespit edilmiş ve tedavi sürecinde olan 
bireylerin olumsuz otomatik düşünceleri incelenmiştir. Katılımcılar, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, 
Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Madde Bağımlılığı Polikliniği’nde Denetimli Serbestlik yasası kapsamında 
tedavisi sürdürülen 97 erkek, 4 kadın (101) katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcı grubunun yaş ortalaması 
29±8.97, %82.2’sinin gelir düzeyi 0-2000 TL aralığında, %55.4’ü bekar, %71.3’ü en fazla ortaokul mezunu, 
%72.3’ü çalışmaktadır. Tüm katılımcılara demografik form verildikten sonra madde kullanım geçmişi öğrenilmiş, 
ardında da Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) (3) uygulanmıştır. Katılımcılar Denetimli Serbestlik Yasası 
kapsamında tedavi hizmeti aldıkları için toksikolojik analizlerinde idrarlarında en az bir yasadışı madde 
saptanmıştır. Kokain deneyimi olan katılımcılarla, kokain deneyimi olmayan katılımcıların olumsuz otomatik 
düşünce toplam puanları arasında anlamlı farklılaşma elde edilmiş (F(3,71)=3.848, p<0.05), kokain deneyim 
sıklığı arttıkça olumsuz otomatik düşünce toplam puanları da artmıştır. Katılımcıların ümitsizlik puanları ile 
çalışma durumları arasında anlamlı farklılaşma elde edilmiş (F(1,95)=4.079, p<0.05), çalışan katılımcıların 
ümitsizlik puanlarının anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür. Burundan çekerek madde kullanımı olan 
bireylerin yalnızlık ve umutsuzluk puanları anlamlı olarak daha yüksektir (F(1,71)=5.692, p<0.05), 
F(1,71)=4.525, p<0.05)). 
Madde bağımlılığının tedavisinde bilişsel davranışçı terapi teknikleri, bilişsel yeniden yapılanma ve sürdürüm 

tedavilerinde en etkili yöntemlerden biridir. Madde kullanımı olan bireylerin olumsuz otomatik düşüncelerinin 
ayrıntılı incelenmesi, tedavi etkililiği açısından önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Madde Bağımlılığı, Olumsuz Otomatik Düşünceler, Denetimli Serbestlik 
 
Kaynakça: 1. Fernández-Serrano MJ, Pérez-García M, Verdejo-García A. What are the specific vs. generalized 
effects of drugs of abuse on neuropsychological performance? Neurosci Biobehav Rev. 2011;35(3):377-406. 2. 
Sofuoğlu, M., Devito, E., Waters, A., Carroll, K. Cognitive Enhancement as a Treatment for Drug Addictions, 
Neuropharmacology 2012; 64(1): 452-463. 3. ŞAHiN, Nesrin H. ve Nail §AHiN. "Reliability and Validity of the 
Turkish Version of the Automatic Thoughts Questionaire", Journal of Clinical Psychology, Sayi 48, 1992, 334, 
<http://onlinelibrary.wiley.eom/doi/10.1002/ 1097-4679(199205)48:3%3C334::AID-
JCLP2270480311%3E3.0.CO;2-22P>,15 Mart 2010. 
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Travmatik olaylar, geçmişten günümüze çeşitli biçimlerde var olan ve ülkemizde her geçen gün artarak var 
olmaya devam eden önemli yaşam olaylarıdır. Travma, kişiyi duygusal, davranışsal ve fiziksel olarak olumsuz 
etkileyen, baş edilmesi güç ve normal yaşam şartlarını zorlaştıran, insan eliyle ya da doğal yollarla meydana 
gelebilen olaylardır(Zara, 2011, s.91). Travmatik olayların, çocuk ve gençlerin alışageldiği düzeni bozduğu, 
inanç sistemlerini sarstığı, bugüne olduğu kadar geleceğe ilişkin korkuların ve endişelerin oluşmasına neden 
olduğu, yeterlik duygusunu zedelediği, kendilik değerlerinin, öz saygı ve güvenin sarsılmasına, suçluluk 
duymalarına, yoğun üzüntü, güçsüzlük ve kontrol kaybı yaşamalarına neden olduğu görülmektedir(Erden,Erman 
ve Öztan, 2011).  Bu nedenle travma sonrası yaşamlarında sorunlar yaşayan çocukların problemlerin 
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azaltılmasına ve/veya ortadan kaldırılmasına yönelik müdahale çalışmaları oldukça önemlidir. O'Callaghan ve 
arkadaşları(2014)' nın çalışmasında travma sonrası uygulanan müdahalenin travma sonrası stres tepkilerini 
anlamlı şekilde düşürdüğü saptanmıştır. Sallom ve Overstreet (2012)' in araştırmasında ise müdahale programı 
teknikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre, baş etme becerileri dışında travma öykülemenin, travma ile ilgili bir 

yapılandırma sağladığı, stres deneyimlerini ve oluşan semptomların azalmasını sağladığı saptanmıştır. Çalışma 
sonucunda iki tekniğin birlikte olduğu programların daha etkili olacağı belirtilmiştir.  
Bu çalışmanın amacı, Soma maden faciasında babasını kaybeden çocuklara uygulanan bibliyoterapi destekli 
müdahale programı ile çocukların travma sonrası stres tepki düzeylerinin azaltılması, olumlu sosyal 
davranışlarının ve akademik başarılarının arttırılarak olumsuz sosyal davranışların azaltılması, benlik saygılarının 
yükseltilmesi ve müdahale programının etkililiğinin sınanmasıdır. Çalışmaya 7-12 yaş arası 19 gönüllü çocuk 
(%53 erkek), çocukların ebeveynleri ve sınıf öğretmenleri katılmıştır. Çocuklara araştırmacı tarafından 
oluşturulan Katılımcı Bilgi Formu, Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği(Pynoos, R.S., Frederick, C., 
Nader, K. ve Arroyo W., 1987) ve Rossenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği(Korkmaz,1996) uygulanmıştır. 
Ebeveynlere, Güçler ve Güçlükler Anketi(Goodman, Meltzer ve Bailey, 2003), öğretmenlere ise Okul Sosyal 
Davranışlar Ölçeği(Yüksel, 2009) uygulanmıştır. Sonuçlar, non-parametrik testlerden Wilcoxon testi ile analiz 
edilmiştir. Sonuçlara göre, uygulanan müdahale programının travma sonrası stres semptomlarını azaltmada 
etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra benlik saygılarını ve sosyal yeterlilik becerilerini arttırdığı 
saptanmıştır. Ebeveynlerden alınan raporlarda ise bir farklılık tespit edilememiştir. Buna ek olarak, çocukların 
olumsuz sosyal davranışları ve akademik başarılarında anlamlı düzeyde bir etkililik yaratmadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: bibliyoterapi, çocuk, müdahale programı, travma 
 
Kaynakça: Erden, G., Erman, H. ve Öztan, N.(2011). Çocuklar ve ergenlerde travmatik yaşantılar ve baş etme. 
Afetlerde psikososyal hizmetler birliği psikososyal uygulamalar katılımcı kitabı içinde (s.97-141). Goodman R, 
Meltzer H, Bailey V. The Strengths and Diffuculties Questionnarie: A pilot study on the validity of the self report 
version. Int Rev Psychiatry 2003;15:173-177. Korkmaz, M. (1996). Yetişkin örneklem için bir benlik saygısı 
ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması(Yüksek Lisans Tezi),YÖK Ulusal Tez Merkezi'den edinilmiştir. (52350). 
O'Callaghan, P., Branham, L., Shannon, C., Betancourt, T.S., Dempster, M. ve McMullen J.(2014).A pilot of a 
family focused,psychosocial intervention with war-exposed youth at risk of attack and abduction in north-
eastern Democratic Republic of Congo. Pynoos, R.S., Frederick, C., Nader, K. ve Arroyo W.(1987) Life threat 
and postraumatic stress in school-age children. Arch Gen Psychiatry. 44:1057-1063. Salloum, A. ve Overstreet, 
S. (2012). Grief and trauma intervention for children after disaster: Exploring coping skills versus trauma 
narration. Behaviour Research and Therapy, 50(3), 169-179. Yüksel-Yukay, M.(2009).Okul sosyal davranış 
ölçeklerinin türkçeye uyarlanması.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1605-1650. Zara, A. 
(2011).Krizler ve Travmalar.Ayten Zara(Ed.),Yaşadıkça psikolojik sorunlar ve başa çıkma yolları içinde (s. 91-
123).İstanbul:İmge Kitabevi Yayınları. 
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Değerlendirilebilirlilik Hipotezi (Evaluability Hypothesis), karar verme esnasında verilen kararların, ifadelerin tek 
başlarına ve referans çiftleri ile birlikte sunulmalarından etkileneceğini önermektedir. Bu hipotezin, yaşlı 

örneklem için de geçerli olduğu önerilmiştir, aynı zamanda yaşlı örneklemin kararlarında daha tutarsız oldukları 
belirtilmiştir. Bu hipotez yalnızca finansal karar verme üzerinde durmakta, günlük hayatta karşılaşılabilecek 
ifadeler hakkında bir öneride bulunmamaktadır. 
Kuramsal gerekçe: Değerlendirilebilirlilik Hipotezi ve bilişsel yaşlanma arasındaki ilişkinin literatürde yalnızca bir 
çalışmada ele alınmıştır(Finucane Slovic, Hibbard, Peters, Mertz ve Macgregor, 2002). Öyle ki bu çalışmada 
finansal karar verme ifadelerine hiç yer verilmemiş ve günlük hayatta karşılaşılabilecek ifade olarak ise yalnızca 
sağlık alanında karar verme üzerinde durulmuştur. Güncel çalışma ise Değerlendirilebilirlilik Hipotezi’nin hem 
finansal karar verme hem de günlük hayatta karşılaşılabilecek ifadeler için geçerli olup olmadığını farklı yaş 
örneklemlerine göre değerlendirmektedir. Bu doğrultuda çalışma TÜBİTAK Yurtiçi Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir.  
YÖNTEM: Çalışmanın gerekçesi doğrultusunda, genç, orta yaş ve yaşlı örneklemdeki katılımcılar ifadelerin tek 
başlarına ve referans çiftleri ile beraber sunuldukları iki adet anket cevaplamıştır (Anketteki sorular kuruma 
bağlı etik kurulunca onaylanmıştır). Bu anketler içerisindeki sorular hem finansal karar vermeyi, hem de günlük 
hayatta karşılaşılabilecek ifadeler üzerine karar vermeyi kapsamaktadır.  
BULGULAR: Elde edilen sonuç, Değerlendirilebilirlilik Hipotezi’nin önerdiğinin aksine üç yaş grubu için de günlük 
hayatta karşılaşabilecek karar verme ifadelerinde geçerli olmadığını göstermiştir. Ayrıca yaş değişkeninin karar 
verme ve tutarlılık üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır.  
YORUM: Finucane ve arkadaşlarının (2002; Finucane, Mertz, Slovic, ve Schmidt, 2005) bulgularının aksine 
Değerlendirilebilirlilik Hipotezi yalnızca finansal karar verme ifadeleri için geçerlidir. Genel kanının (Henninger, 
Madden, ve Huettel, 2010) aksine yaş değişkeninin anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır; yaşlı örneklemin 
kararlarında tutarlı oldukları saptanmıştır. Bu çalışma literatürdeki boşluğu kapatıp hipotezi aydınlatmıştır ve 
TPD Bursa Şubesi’nin düzenlediği 2014 Genç Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri Araştırma Ödülleri 
Yarışması’nda psikoloji öğrencileri kategorisinde birinci olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Değerlendirilebilirlilik hipotezi, karar verme, bilişsel yaşlılık 
 
Not: Bu çalışma TÜBİTAK Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. Türk 
Psikologlar Derneği Bursa Şubesi'nin 2014 yılında ulusal çapta düzenlemiş olduğu Genç Psikologlar ve Psikoloji 
Öğrencileri Araştırma Ödülleri Yarışması'nda psikoloji öğrencileri kapsamında birincilik ödülüne layık 
görülmüştür. 
 
 
 
 
 

[Özet:0006] 

HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARININ BOŞANMA 
ORANLARIYLA İLİŞKİSİ 
Abdulkadir Kuzlak

1
, Yasin Mohammed Ali

2
 

1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 

2
Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

140 
 

 

 

Bu çalışmanın amacı Hofstede’nin Kültür Boyutları olan güç aralığı, belirsizlikten kaçınma, 

bireycilik/toplulukçuluk, erkeksilik/kadınsılık ve uzun/kısa döneme yönelme (Hofstede, 2001) ile ülkelerin 
boşanma oranları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Evlilik sosyal hayatın en önemli parçalarından biridir ve 
kişilerin hayatlarını sevdikleriyle geçirmelerini, çocuk sahibi olmalarını ve çocukların kendilerini güvende 
hissetmelerini (van Dolen, Weinberg, & Ma, 2013) kolaylaştırıcı bir rolü vardır. Ancak, çiftler bazen çeşitli 
nedenlerden dolayı evliliklerini sonlandırabilir. Boşanma evliliğin bu faydaları nedeniyle toplumun önemli 
sorunlarından biridir ve yüksek boşanma oranına sahip ülkeler bu sorunla daha yaygın şekilde karşılaşmaktadır 
(BM, 2011). Boşanma oranları ise aslında ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Yapılan çalışmalar 
bu farklılığın ülkelerin hane halkı genişliğiyle bir ilişkisi olabileceğini gösterse de (Djamba, Mullins, Brackett, & 
McKenzie, 2012), ülkelerin kültür farklılığının boşanma oranlarıyla ilgisini araştıran çalışma az sayıda 
bulunmaktadır (Toth & Kemmelmeier, 2009). Mevcut çalışma birçok farklı kültür boyutunun boşanma ile ilgisini 
araştırması nedeniyle literatüre katkı sağlamaktadır. 
 
Çalışmada kullanılan kültür boyutlarının verileri Hofstede’nin internet adresinden (Hofstede, t.y.), boşanma 
oranları ise Birleşmiş Milletler raporlarından (BM, 2011) alınmıştır. Veriler SPSS programında regresyon ve 
varyans analizi ile test edilmiştir. 
 
Yapılan analizler sonucunda önceki çalışmalarla benzer şekilde (Djamba et al., 2012), bireycilik arttıkça 
boşanma oranlarının da arttığı bulunmuştur. Ayrıca kısa döneme yönelmenin yüksek olduğu kültürlerde, yüksek 
belirsizlikten kaçınmanın ve yüksek güç aralığının düşük boşanma oranı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu 
bulgular toplumun şu ana ve geçmişe yönelik erdemleri ön plana çıkarmasının ve belirsizliğe tahammül 
edememesiyle, muhtemelen kadın ve erkek arasındaki güç farkının fazla olmasının boşanma oranlarını 
düşürebileceğini göstermektedir. Her ne kadar bu kültürel özellikle boşanma oranlarını düşürebilse de, özellikle 
kadın ve erkek arasındaki güç farklılığının aslında belki de bireylerin boşanma hürriyetini de etkileyebileceği 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hofstede Kültür Boyutları, boşanma oranları, sosyal psikoloji 
 
Kaynakça: BM (2011). Divorces and crude divorce rates by urban/rural residence: 2007 – 2011. 10 Şubat 
2016 tarihinde http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011/Table25.pdf adresinden 
alınmıştır. Djamba, Y. K., Mullins, L. C., Brackett, K. P., & McKenzie, N. J. (2012). Household size as a sorrelate 
of divorce rate: A county-level analysis. Sociological Spectrum, 32(5), 436–448. 
doi:http://dx.doi.org/10.1080/02732173.2012.694797 Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: 
Comparing values, behaviors, institutions and organizations across Nations (2nd ed.). California: Sage 
Publication Inc. The Hofstede Center (t.y.). Countries.10 Şubat 2016 tarihinde http://geert-
hofstede.com/countries.html adresinden alınmıştır. Toth, K., & Kemmelmeier, M. (2009). Divorce attitudes 
around the world: Distinguishing the impact of culture on evaluations and attitude structure. Cross-Cultural 
Research, 43(3), 280–297. doi:10.1177/1069397109336648 van Dolen, W. M., Weinberg, C. B., & Ma, L. 
(2013). The influence of unemployment and divorce rate on child help-seeking behavior about violence, 
relationships, and other issues. Child Abuse and Neglect, 37(2-3), 172–180. doi:10.1016/j.chiabu.2012.09.014 
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ankara halk sağlığı müdürlüğü, ankara 
 

 

Kuramsal Gerekçe: Damgalanma, ruhsal hastalığı olan kişi ve aileleri için tedavinin önündeki en büyük engeldir. 
Damgalanmanın yıkıcı sonuçlarından birisi ayrımcılığa maruz kalmaktır (Angermeyer ve Matschinger, 2003; 
Corrigan, 2007). Ruhsal hastalıklar toplum tarafından yeterince bilinmediği için korku yaratması doğaldır. 

Damgalama ile mücadeledeki en önemli adım toplumu ruhsal hastalıklar konusunda bilgilendirmek, damgalama 
ve ayrımcılığın birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışmanın 
amacı 2014 ve 2015 yıllarında Ankara’da gerçekleştirilen çalışmaları sunmak ve böylece bu konuda yapılacak 
çalışmalara örnek oluşturmaktır. 
 
YÖNTEM: Mevcut çalışma, 2014-2015 yılları arasında ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ve ayrımcılıkla 
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mücadele faaliyetlerinin gözden geçirilerek değerlendirilmesi ile hazırlanmıştır. Söz konusu faaliyetler halk 
eğitimleri, hizmet içi eğitimler, farkındalık etkinlikleri, bilimsel etkinlikler, medya etkinlikleri şeklinde 
gruplandırılmıştır. 
 

BULGULAR: Ankara ili hedef alınarak çeşitli kurumların açmış olduğu kurslara devam eden kişiler ile sağlık 
hizmetine başvuran hasta ve yakınlarının katıldığı halk eğitimlerinde yaklaşık 2500 kişiye; hizmet içi eğitimlerde 
650 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Ayrıca yürüyüşler, spor organizasyonları, film gösterimleri, dernek ve okul 
ziyaretleri yapılmış ve halka açık yerlerde tanıtım stantları kurulmuştur. On bir üniversite konferansı ve genel 
katılıma açık bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme yapmak üzere üç televizyon programı ve iki 
radyo programına uzmanlar ile konuk olunmuş, röportaj verilmiş, ruhsal hastalıklar konusunda haber yapılması 
sağlanmıştır. Sosyal medya etkin olarak kullanılmıştır. 
 
YORUM: Ankara’da çeşitli sosyoekonomik seviyede, farklı yaş gruplarında kişilere ulaşılmış; ruhsal hastalıklar 
hakkında bilgi düzeyinin artırılması ve ruhsal hastalığı olan kişi ve ailelerine yönelik damgalama ve ayrımcılığın 
önüne geçilmesi için çaba harcanmıştır. 2014’teki çalışmalar sonrasında, 2015’te ruh sağlığı ve damgalama 
konularında çeşitli kurum ve kuruluşların Müdürlüğümüzden daha fazla çalışma talep etmesi, bu konudaki 
çalışmalara duyulan ihtiyacı göstermektedir. Tutumların değiştirilmesi için uzun zaman gerekse de (Çam ve 
Bilge, 2010) bu çalışmaların daha yoğun ve etkili şekilde sürdürülmesi, kurumlar arası işbirliği, ruh sağlığına 
kaynakların artırılması ve uygun programların geliştirilmesiyle ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ve 
ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ruhsal Hastalık, Damgalama, Ayrımcılık 
 
Kaynakça: Angermeyer, M.C. & Matschinger (2003). The Stigma of Mental Illness: Effects of Labelling on 
Public Attitudes Towards People with Mental Disorder, Acta Psychiatrica Scandinavica, 108(4): 304-309. 
Corrigan, P.W., (2007). How Clinical Diagnosis Might Exacerbate the Stigma of Mental Illness, Social Work, 
52(1): 31-39. Çam, A. ve Bilge, O. (2010). Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama ile Mücadele, TAF Preventive 
Medicine Bulletin, 9(1): 71-78. 
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ALZHEİMER TİPİ DEMANSTA İÇ KAYNAKLI VE DIŞ KAYNAKLI 

DİKKAT: DUYGUSAL BAĞLAM ETKİSİ 
Funda Salman, Banu Cangöz 
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 

 

Alzheimer Tipi Demans (ATD), bellek bozuklukları ile başlayan ve giderek diğer bilişsel işlevlerin de bozulduğu 

nörolojik bir hastalıktır (Langley, Fuentes, Hochhalter, Brandt ve Overmier, 2001). ATD yaygın olarak bellekteki 
bozulmalar olarak bilinse de, gittikçe büyüyen literatür dikkatte meydana gelen bozulmaların da ATD’nin önemli 
bir özelliği olduğunu ortaya koymuştur (Emik ve Cangöz, 2012; Faust ve Balota, 1997; Peretti ve ark., 2008; 
Tales, Munir, Bayer ve Snowden, 2002). ATD hastalarının bilişsel profilini ortaya koyan çalışmalarda, hastalık 
dikkatin farklı bileşenlerinde bozulmaya yol açmaktadır (Oken, Kishiyama, Kaye ve Howieson, 1994; Tales ve 
ark., 2002). Bu araştırmanın amacı, ATD’de iç ve dış kaynaklı dikkat süreçlerini duygusal bağlam açısından 
incelemektir.  
 
Araştırma, 65-90 yaş aralığında olan 28 ATD hastası (14 erkek, 14 kadın) ve 24 sağlıklı yaşlı yetişkin (12 erkek, 
12 kadın) ile yürütülmüştür. İç ve dış kaynaklı dikkat, uzamsal ipucu paradigması (spatial cueing paradigm) ile 
ölçülmüştür. Uzamsal ipucu paradigmasında, görsel modalitede sunulan uzamsal ipuçları (sağ, sol) ile dikkati iç 
ve dış kaynaklı olarak yönlendirebilmek mümkündür. Paradigmada ayrıca geçerli (valid) ve 
geçersiz (invalid) denemeler aracılığıyla görsel-uzamsal dikkatin farklı alt bileşenleri de ölçülebilmektedir. 
Araştırmada 2 (Grup: ATD, kontrol) x 2 (Dikkat türü: iç ve dış kaynaklı) x 2 (Deneme türü: geçerli, geçersiz) x 
2 (Duygusal bağlam: olumlu, olumsuz) son üç faktörde tekrar ölçümlü ANOVA deseni kullanılmıştır. 
 
Katılımcılardan elde edilen ortalama tepki süresi ve doğruluk ölçümleri için 2x2x2x2 faktörlü karma ANOVA 
uygulanmıştır. Bulgulara göre, ATD hastalarının, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, bozulmuş iç ve dış 
kaynaklı dikkate sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, ATD hastalarında artırılmış yönelim etkisi (orienting 
effect) gözlenmiştir. Bu durum, ATD’lilerin görsel-uzamsal dikkatin farklı alt bileşenleri olan hedef uyarıcıya 
yönelme (engagement), dikkati istenmeyen uyarıcıdan çekme (disengagement) ve 
kaydırma (shifting) becerilerindeki bozulmaları yansıtmaktadır. Duygusal bağlam, iç ve dış kaynaklı dikkati farklı 
şekilde etkilemiştir. Dış kaynaklı dikkatte olumluluk etkisi (positivity effect) gözlenirken; iç kaynaklı dikkatte ise, 
olumsuz bağlam hedefin saptanmasını kolaylaştırmıştır. 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

142 
 

 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Tipi Demans, dış kaynaklı dikkat, dikkat yönelimi, duygusal bağlam, iç kaynaklı 
dikkat 
 

Kaynakça: Emik, G. ve Cangöz, B. (2012). Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Bilişsel Bozukluğu olan hastaların 
dikkat, bellek ve yönetici işlevler açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Geriatrics, 15(3), 306-318. 
Faust, M. E. ve Balota, D. A. (1997). Inhibition of return a visiospatial attention in healthy older adults and 
individuals with demantia of the Alzheimer type. Neuropsychology, 11(1), 13-29. Langley, L. K., Fuentes, L. J., 
Hochhalter, A. K., Brandt, J. ve Overmier, J. B. (2001). Inhibition of return in aging and Alzheimer’s disease: 
Performance as a function of task demands and stimulus timing. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology, 23(4), 431-446. Oken, B. S., Kishiyama, S. S., Kaye, J. A. ve Howieson, D. B. (1994). 
Attention deficit in Alzheimer's disease is not simulated by an anticholinergic/antihistaminergic drug and is 
distinct from deficits in healthy aging. Neurology, 44(4), 657. Peretti, C. S., Ferreri, F., Blanchard, F., Bakchine, 
S., Peretti, C. R., Dobrescu, A., Chouinard, V. A. ve Chouinard, G. (2008). Normal and pathological aging of 
attention in Presymptomatic Huntington’s, Huntington’s and Alzheimer’s disease, and nondemented elderly 
subjects. Psychotheraphy and Psychosomatics, 77, 139-146. Tales, A., Munir, J. L., Bayer, A. ve Snowden, R. J. 
(2002). Spatial shifts in visual attention in normal ageing and dementia of the Alzheimer type. 
Neuropsychologia, 40, 2000-2012. 
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ZORRO’YU GÖRDÜNÜZ MÜ?: DİKKATSİZLİK KÖRLÜĞÜ 

ÇALIŞMASI 
Bahadır Oktay, Banu Cangöz 
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Dikkatin belirli bir uyarıcıya odaklanması durumunda, görsel alanda beliren beklenmeyen uyarıcıların 

algılanamamasına dikkatsizlik körlüğü (DK) (inattentional blindness) denir (Apfelbaum, Gambacorta, Woods ve 
Peli, 2010; Cartwright-Finch ve Lavie, 2007; Mack, 2003). Bu araştırmanın temel amacı 193 üniversite 
öğrencisinde, hazırlama türünün (fiziksel, anlamsal, yok) ve duygusal bağlamın (olumlu, olumsuz, nötr) 
dikkatsizlik körlüğü üzerindeki etkilerini davranışsal (DK var: DK yok) ve fizyolojik (göz izleme) ölçümlere 
(beklenmeyen uyarıcıya ilk odaklanma süresi, toplam odaklanma süresi ve toplam odaklanma miktarı) 
incelemektir. 
 
Deneyin hazırlama aşamasında 5 adet fotoğraf teker teker her biri 1 saniye süreyle gösterilmiş; ikinci aşamada 
oyalama görevi verilmiştir. Son aşamada hazırlanan 3 videodan (olumlu, olumsuz, nötr) biri izletildikten sonra 
dikkatsizlik körlüğü soruları sorulmuştur. Son aşama boyunca göz izleme cihazıyla kayıt alınmıştır. Katılımcıdan 
farklı duygusal videolarda yer alan kişilerin el sıkışma sayısına odaklanıp bu sayıyı belirlemeleri istenmektedir. 
Bu esnada görüntüye “Zorro” giysili bir kişi girmekte, bir süre görüntüde kaldıktan sonra çıkmaktadır. “Zorro”yu 
görmemek dikkatsizlik körlüğü olarak tanımlanmıştır. 
 
Hazırlanan videoların dikkatsizlik körlüğünü ortaya çıkardığı yani videodaki beklenmeyen uyarıcıyı (Zorro) 
katılımcıların %55’inin göremediği gösterilmiştir. En yüksek DK oranları olumlu ve en düşük DK oranları ise nötr 
video koşulunda görülmüştür.  
 
3x3 faktörlü ANOVA sonucunda, hazırlama göz izleme ölçümlerini etkilemezken, duygusal bağlam her üç göz 
izleme ölçümü üzerinde de etkili olmuştur (her üç ölçüm için p=.000). Beklenmeyen uyarıcıya yapılan ilk 
odaklanma olumsuz videoda, olumlu ve nötrden; toplam odaklanma süresi nötr videoda duygusal videolardan 
daha uzundur. Beklenmeyen uyarıcıya nötr ve olumlu videoda olumsuz videodan daha fazla odaklanılmıştır. 
Yapılan t-testler sonucunda, DK’ya yakalananlar ile yakalanmayanlar arasında beklenmeyen uyarıcıya ilk 
odaklanma süresi açısından fark yokken, DK’ya yakalananların toplam odaklanma süresi daha uzundur (t(133)= 
-2.60, p<0.05, r = 0.22). 
 
Sonuçlar duygusal içerikli uyarıcılara ilişkin bilişsel yanlılığın dikkatsizlik körlüğü üzerinde de etkili olduğuna 
işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dikkatsizlik Körlüğü, Duygusal Uyarıcılar, Göz Hareketleri, Hazırlama Etkisi 
 
Kaynakça: Apfelbaum, H. L., Gambacorta, C., Woods, R. L. ve Peli, E. (2010). Inattentional blindness with the 
same scene at different scales. Ophthalmic ve Physiological Optics, 30, 124–131. Cartwright-Finch, U. ve Lavie, 
N. (2007). The role of perceptual load in inattentional blindness. Cognition, 102, 321–340. Mack, A. (2003). 
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Inattentional blindness: Looking without seeing. American Psychological Society, 12(5), 180–184. 
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EŞLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA İLE ERGENLERİN UYUM 
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GİRİŞ: Eşler arasındaki çatışma ile çocukların psikolojik uyumu ilişkili olduğu (Cummings, Kouros ve Papp, 

2007) ve yaşanan çatışmanın çocuklarda problem davranışlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (Conger, 
Conger ve Martin, 2010). Bunun yanı sıra, olumsuz yaşam olayları ile ergenlerin problem davranışları arasındaki 
ilişkide ebeveyn-ergen ilişkinin aracı rol oynadığı görülmüştür (Marcus, Lindahl ve Malik, 2001). AMAÇ: Bu 
araştırmanın amacı eşler arasındaki çatışma ile ergenlerin uyumu arasındaki ilişkide ebeveyn-ergen ilişkisinin 
aracı rolünün incelenmesidir. Bu araştırmada, ergenlerin uyum davranışları kapsamında hem problem 
davranışlar gibi olumsuz sonuç değişkenleri hem de benlik saygısı ve yaşam doyumu gibi olumlu sonuç 
değişkenleri irdelenmiştir. Ayrıca anne-ergen ve baba-ergen ilişkilerinin aracı rolü kız ve erkek ergenlerde ayrı 
ayrı sınanmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Ankara kent merkezinde bulunan ilköğretim 6 ve 7. sınıflar 
ile ortaöğretim 9 ve 10. sınıflara devam eden 11 ile 16 yaşları arasındaki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma, 
531’i kız ve 477’si erkek, toplam 1008 ergenden oluşmaktadır ve katılımcıların yaş ortalamaları 13.57’dir 
(S=1.78). Araştırmada ergenlere Çocukların Algıladıkları Evlilik Çatışması Ölçeği, Ebeveyn Davranış Ölçeği, 
Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği, Öğrenciler İçin Çok Boyutlu Yaşam Doyumu Ölçeği, Benlik Algısı Ölçeği ve 
11-18 Yaş Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (YSR/11-18) uygulanmıştır. BULGULAR: Araştırmanın 
sonuçları, kız ve erkeklerde eşler arasındaki çatışma ile problem davranışlar, yaşam doyumu ve benlik saygısı 
arasındaki ilişkide anne ve babaların ergenlerle olan ilişkisinin aracı rolünün benzer örüntüler sergilediği dikkat 
çekmektedir. Genel olarak, anne ve babaların çocuklarıyla kurduğu olumsuz ilişkilerin ve davranışların 
(sınırlayıcı kontrol ve olumsuz davranış) aracı etkisinin, olumlu ilişkilerin ve davranışların (destek, demokratik 
kontrol, açıklama ve olumlu davranış) aracı etkisinden daha fazla anlamlı sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. 
TARTIŞMA: Sonuçlar, eşler arasındaki çatışma ile olumlu ve olumsuz psikolojik sonuç değişkenleri arasındaki 
ilişkide ebeveyn-ergen ilişkisinin koruyucu rol oynadığını göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eşler arası çatışma, ergen uyum davranışları, ebeveyn-ergen ilişkisi 
 
Kaynakça: Conger, R. D., Conger K. J. ve Martin M. J. (2010). Socioecenomic status, family processes, and 
individual development. Journal of Marriage and Family, 72, 685-704. Cummings, E. M., Kouros, C. D. ve Papp, 
L. M. (2007). Marital aggression and children’s responses to everyday interparental conflict. European 
Psychologist, 12(1), 17-28. Marcus, N. E., Lindahl, K. M. ve Malik, N. M. (2001). Interparental conflict, 
children’s social cognitions, and child agression: A test of a mediational model. Journal of Family Psychology, 
15, 315-333. 
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Bu çalışmanın amacı 3-6 yaş aralığında çocuğu olan babaların yaşam kalitesi düzeyinin baba katılımına etkisini 
incelemektir Araştırmanın örneklemini 3-6 yaş arasında çocuğu olan, yaşları 27 ile 50 arasında değişen toplam 
37 baba oluşturmaktadır. Katılımcılara Aile Bilgi Formu, Yaşam Kalitesi Ölçeği SF-36, Baba Katılımı Ölçeği 
(BAKÖ) uygulanmıştır. BAKÖ Keyfi Meşguliyet alt boyutu ile SF-36 Genel zihinsel/mental sağlık alt boyutu 

arasında pozitif yönde ilişki gözlenmiştir. BAKÖ İlgi ve Yakınlık alt boyutu ile SF-36 Duygusal/emosyonel 
problemlere bağlı rol kısıtlılıkları alt boyutu arasında pozitif yönde ilişkiye rastlanmıştır. BAKÖ İlgi ve Yakınlık alt 
boyutu ile SF-36 Genel zihinsel/mental sağlık boyutu arasında pozitif yönde ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca 
babaların demografik özelliklerin baba katılımına etkisine bakılmıştır. Babaların eğitim düzeyi ile Baba Katılımı 
Ölçeği’nin Temel Bakım alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Gelir düzeyi, babanın 
yaşı, toplam çocuk sayısı ve çocuğun cinsiyeti ile baba katılımı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: baba-çocuk ilişkisi, baba katılımı, yaşam kalitesi 
 
Kaynakça: 1- Beausoleil, C. S. (1998). What is the unique and direct effect of an uninvolved father on his 
son's self-concept as an adult man? A dialogue between Samuel Osherson's 'finding our fathers,' social 
scientists and Christian theolog. Yüksek lisans tezi, University of Western Ontario. 2- Cabrera, N., Fitzgerald, H. 
E., Bradley, R. H., ve Roggman, L. (2007). Modeling the dynamics of paternal influences on children over the 
life course. Applied Development Science, 11(4), 185-189. 3- Day, R. D. ve Lamb, M. E. (2003). 
Conceptualizing and measuring father involvement. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 4- Duran. A. 
(2010). Erkeksi rollerin baba katılımı ile ilişkisinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi. 5- 
Hoşcan, S. (2010). 9-12 Yaş Çocuklarının Evlilik Çatışması Algısı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinde Ebeveyn 
Tutumunun Aracı Etkisinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi. 6- Koçyiğit H., Aydemir Ö., 
Fişek G., Ölmez N, Memiş A. (1999). Kısa Form-36’nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. İlaç ve 
Tedavi Dergisi, 12(2), 102-106. 7- Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 79-91. 8- Özdal, F. ve Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve 
anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 6,2, 255–267. 9- Özmete, E. (2010). Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri: Aile İletişimi, Ebeveyn 
Sorumlulukları, Duygusal, Duyusal Refah, Fiziksel/Materyal Refahın Algılanması. Uluslar arası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 3(11), 455-465. 10- Sımsıkı, H. ve Şendil, G. (2014). Baba Katılımı Ölçeği’nin 
Geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 104-123 11- Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E., & 
Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8, 88-99. 
12- Taşkın, N. (2011). Çocuk gelişiminde katkıları unutulanlar: Babalar. Eğitime Bakış Dergisi, 7 (20), 43-47. 
13- Üstündağ, H., Gül, A., Zengin, N., ve Aydın, M. (2007). Böbrek nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesi. Fırat 
Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 117-126. 14- Yeltepe, H. (2010). Alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören 
yetişkinlerde düzenli egzersizin depresyon ve yaşam kalitesine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 
Marmara Üniversitesi. 
 
 
 
 
 

[Özet:0021] 

ALGILANAN KİŞİSEL-TOPLUMSAL AHLAKİ FARKLILIKLARIN 
DEPRESYON VE PARANOYAK DÜŞÜNCELERİ YORDAMASI 
Müjde Peker, Robert William Booth, Onuray Güney 
MEF Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

Kişinin kendi davranış ve inançlarıyla başkalarının kendisinden beklentileri arasındaki fark psikopatolojiye karşı 

hassasiyet ile ilişkili bulunmuştur (örn. Céspedes ve Huey, 2008; Higgins, 1987; Weilage ve Hope, 1999). En 
önemli kişisel standardın kişinin kabul edilebilir davranış standartları yani ahlaki değerleri olduğu savunulabilir. 
Bu bağlamda, kişinin kendi ahlaki standartları ile toplumun sahip olduğuna inandığı standartlar arasında fark 
görmesinin ciddi bir stres faktörü olacağı ve psikopatolojiye yatkınlık doğuracağı savunulmuş (Peker, Gündoğdu 
ve Booth, 2015) ancak bu türden ahlaki farklılıkların olası zararlı etkileri detaylı olarak incelenmemiştir. 
 
Yüz bir lisans öğrencisi araştırmamıza katılmıştır. Ahlaki farklılıklar, Türkiye’ye uyarlaması Yalçındağ (2015) 
tarafından yapılmış olan Ahlaki Temeller Ölçeği (Graham, Haidt ve Nosek, 2009) ile ölçülmüştür: Katılımcılardan 
zarardan uzak tutma, hakkaniyet ve otoriteye saygı gibi farklı ahlaki temellere verdikleri önemi puanlamaları ve 
toplumun aynı değerlere ne derece önem verdiğini tahmin etmeleri istenmiştir. Ahlaki farklılıklar her bir ahlaki 
temel için kişinin ‘kendi’ ve ‘başkası’ puanlarının mutlak farkı olarak hesaplanmıştır. Ardından katılımcılardan 
psikiyatrik semptomları kapsamlı bir biçimde ölçen bir anketi (SCL-90-R, Derogatis, 1992, uyarlayan Dağ, 
1991) yanıtlamaları istenmiştir.  
 
Hakkaniyet ve karşılıklılık alanında algılanan kişisel-toplumsal ahlaki farklılıklar anlamlı bir şekilde depresyon 
semptomlarıyla r (99) = %.24, 95 Güven Aralığı [.05,42], p =.02, paranoyak düşünceyle r (99) = %.23, 95 
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Güven Aralığı [.04,41], p =.02 ve genel anlamda semptomların yoğunluğuyla r (99) = %.29, 95 Güven Aralığı 
[.10,46], p =.004, ilişkili bulunmuştur.  
 
Bu sonuçlar, kişinin kendi ahlaki standartları ve toplumun genelinin sahip olduğuna inandığı değerler arasında 

fark görmesinin başta depresyon ve paranoyak düşünce olmak üzere psikiyatrik semptomlarla ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda, göçmen veya azınlık grupların, farklı jenerasyonların ya da toplumdaki farklı 
grupların ahlaki inançlarının birbirinden farklı olması durumunda ortaya çıkabilecek ruh sağlığı ile ilgili 
problemlere de ışık tutulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki farklılıklar, depresyon, paranoyak düşünce, psikopatoloji 
 
Kaynakça: Céspedes, Y. M. ve Huey, S. J., Jr (2008). Depression in Latino adolescents: A cultural discrepancy 
perspective. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 14, 168–172. doi: 10.1037/1099-9809.14.2.168 
Dağ, İ. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk 
Psikiyatri Dergisi, 2, 5-12. Derogatis, L. R. (1992). SCL-90-R, administration, scoring and procedures manual-II 
for the R(evised) version and other instruments of the Psychopathology Rating Scale Series. Townson, MD: 
Clinical Psychometric Research. Graham, J., Haidt, J. ve Nosek, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on 
different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 1029-1046. 
doi:10.1037/a0015141 Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological 
Review, 94, 319–340. doi: 10.1037/0033-295X.94.3.319 Peker, M., Gündoğdu, N. ve Booth, R. W. (2015). 
Perceived self-society moral discrepancies predict depression but not anxiety. Asian Journal of Social 
Psychology, 18, 337-342. doi:10.1111/ajsp.12100 Weilage, M. ve Hope, H. A. (1999). Self-discrepancy in social 
phobia and dysthymia. Cognitive Therapy and Research, 23, 637–650. doi: 10.1023/A:1018788925223 
Yalçındağ, B. (2015). Searching for the content and scope of morality with a framework of moral foundations 
theory. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye. 
 
 
 
 
 

[Özet:0022] 

KAYGIDA TEHLİKEYE KARŞI GÖRÜLEN DİKKAT 

YANLILIĞININ SÜRESİ OLDUKÇA KISADIR 
Robert William Booth, Onuray Güney 
MEF Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

Tehdit içeren uyarıcılara karşı dikkat yanlılığı kaygının sıklıkla çalışılan bir özelliğidir (Bar-Haim, Lamy, 

Pergamin, Bakermans-Kranenburg ve van IJzendoorn, 2007); ve genellikle görsel nokta izleme görevi gibi tepki 
süresi ölçen prosedürlerle incelenir (MacLeod, Mathews ve Tata, 1986). Dikkat yanlılığının süresine dair bulgular 
tutarsızdır (Koster, Verschuere, Crombez ve Van Damme, 2005; Mogg, Bradley, De Bono ve Painter, 1997; 
Onnis, Dadds ve Bryant, 2011). Bunun olası nedeni, tepki süresi görevlerinin dikkatin yanısıra karar verme ve 
tepki hazırlama gibi görevleri de içeren bilişsel süreçlere karşı hassas olmasıdır (Santee ve Egeth, 1982). 
 
Dikkat yanlılığı testinde katılımcılardan ekranın iki tarafında aynı anda beliren iki harf serisinin içerisindeki tek 
haneli sayıyı bulmaları istenmiş ve bu görevi gerçekleştirmedeki doğrulukları ölçülmüştür (bakınız Klein ve Dick, 
2002). Hedef sayıdan önce, birer renkli şekil harf serilerinin içerisinde sunulmuştur. Bu görevden önce ise, 
renkli şekillerden biri Pavlov koşullaması kullanılarak korku ile eşleştirilmiştir: Katılımcılar şekilleri görmüş ve 
ardından 99 desibellik kısa bir bip sesiyle ürkütülmüşlerdir. Katılımcılar korku ile eşleştirilmiş şeklin olduğu 
bölgedeki hedef sayıyı daha doğru bir şekilde belirttiklerinde bu durum dikkat yanlılığına işaret etmektedir. 
 
Altmış üç lisans öğrencisinin katıldığı bu araştırmada, sürekli kaygının dikkat yanlılığını yordadığı bulunmuştur r 
(60) =.31, p =.01, ancak bu durum yalnızca hedefin şekillerin hemen ardından sunulduğu durumlarda (160 
milisaniye sonra) geçerlidir. 320 milisaniye sonra yanlılık ortadan kalkmıştır: sürekli kaygı, hedef başka bir 
konumda sunulduğunda yanlılığı yordamamıştır |r|ler <.19, tüm p değerleri >.14. Bu analizlerde sosyal 
istenirlik kontrol edilmiştir ve sonuçları etkilememektedir. 
 
Bu bulgular kaygı durumundaki dikkat yanlılığının oldukça kısa ve geçici olduğuna işaret etmektedir. Tepki 
süresi kullanılarak dikkat yanlılığının süresini ölçen araştırmalar kısmi olarak karar verme ve tepki hazırlama gibi 
görevlerin süresini yansıtabilir. Dikkat yanlılığını yeniden eğitmeyi amaçlayan terapiler (Hallion ve Ruscio, 2011) 
tehdit içeren uyarıcı algılandıktan hemen sonra hedefe dikkat dağılımını ölçmelidirler. 
 
Anahtar Kelimeler: Dikkat yanlılığı, kaygı, tepki süresi ve doğruluk 
 
Kaynakça: Bar-Haim, Y., Lamy, D., Pergamin, L., Bakermans-Kranenburg, M.J. ve van IJzendoorn, M.H. 
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(2007). Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: A meta-analytic study. 
Psychological Bulletin, 133, 1-24. doi:10.1037/0033-2909.133.1.1 Hallion, L.S. ve Ruscio, A.M. (2011). A 
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[Özet:0026] 

MÜZİKTERAPİNİN ALEKSİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK 

LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 
Ayşe Kaya Göktepe

1
, Nadire Gülçin Yıldız

2
 

1
Üsküdar Üniversitesi, Ergoterapi, İstanbul 

2
Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji, İstanbul 

 

 

Amerikan Müzik Terapistleri Topluluğu’na göre (2015) “Müzikterapi bireylerin fiziksel, duygusal, bilişsek ve 

sosyal ihtiyaçları doğrultusunda müziğin terapötik ilişki çerçevesinde kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır.“ 
Müzikterapi kendini sözel olarak ifade etme konusunda sıkıntı yaşayan kişilere alternatif bir iletişim yolu sunar. 
Müzikterapi alanyazınındaki araştırmalar müzikterapinin fiziksel rehabilitasyon ve hareket fasilitasyonu, 
danışanın tedavi sürecine katılım konusunda motivasyonunun artması, danışanlara ve ailelerine duygusal destek 
sağlaması ve duyguları ifade etme alanı sağlaması hususunda etkili olduğunu göstermektedir. Aleksitimi 
Yunanca “alexisthymos” kelimesinden gelir. “a” bulunmama, yokluk anlamına gelir, “lexis” kelime anlamına 
gelir, “thymos” ise duygu anlamına gelir. (Sifneos ve diğ. 1977). Aleksitimi duygulara dair kelime yoksunluğu 
(Dereboy, 1990) ve duygusal bozukluktur (Şahin, 1992). Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 
“Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimleri Keşfetmek” isimli proje kapsamında girişimcilik ve motivasyon, resim ile 
ergoterapi, müzikterapi, geleneksel sanatlar ile ergoterapi, değerler eğitimi olmak üzere 5 modül risk grubu 60 
genç üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışmada yalnızca müzikterapi modülünün aleksitimi üzerindeki etkisi 
araştırılmaktadır. Bu kapsamda aktif ve pasif müzikterapi tekniklerinin yer aldığı dört müzikterapi seansı 
uygulanmıştır. Aktif müzikterapi seanslarında öğrenciler duygularını ifade etmek amacıyla marakas, davum, 
kahon, zil, çalgı zili ve darbuka gibi perküsyon enstrümanları kullanmıştır. Pasif müzikterapi seanslarında 
öğrencilere enstrümental müzikler dinletilmiş ve şarkıların ardından grup çemberinde hissettikleri duygular 
hakkında paylaşımda bulunmuşlardır. Güleç ve diğerleri tarafından geçerlik çalışması yapılan 20 maddelik 
Toronto Aleksitimi Ölçeği (T-20) ve yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik durum gibi soruların yer aldığı demografik 
bilgi formu 15-18 yaş aralığında 60 Türk Lise öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Deney grubunun Aleksitimi 
Ölçeği ön test-son test sonuçları arasında anlamlı bir fark vardır (t(29)=2.934, P=.006;P<.05). Ayrıca kontrol 
grubu öğrencilerinin Aleksitimi Ölçeği ön test-son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(t(29)=-1.261,P=.217;P>.05). Kontrol grubu ve deney grubu öğrencilerinin Aleksitimi Ölçeği son test sonuçları 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t(52)= -2.009; P=.05;P<.05). Bu sonuçlar doğrultusunda 
müzikterapinin aleksitimi ile başa çıkma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: aleksitimi, aktif müzikterapi, pasif müzikterapi, müzikterapi 
 
Kaynakça: Amerikan Müzik Terapi Topluluğu, (2015). http://www.musictherapy.org/about/musictherapy/ 
erişim tarihi: 15.12.2015. Sifneos, P.E., Apfel, S.R. & Frankel, F.H. (1977). The Phenomen of Alexithymia. 
Psychotherapy Psychosomatic, 28, 47-57. Dereboy, F. (1990). Aleksitimi: Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatrig 
Dergisi I:3, 157-165. Şahin, A. R. (1992). Peptik Ülserli Hastalarda Aleksitimik Özellikler, Türk Psikiyatri Dergisi, 

3(1):26-30. Güleç, H. Köse, S. Güleç, M. Y., Çitak, S., Evren, C., Borckardt, J. Sayar, K. (2009). Reliability and 
Factorial Validity of the Turkish Version of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Bulletin of Clinical 
Psychopharmacology 2009;19:214-220 
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[Özet:0027] 

BEKLENTİNİN ALGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Hamdullah Tunç, Arınç Sönmez 
İstanbul Üniversitesi 
 

 

Bu araştırmada kişilerde oluşturulan beklentinin algı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, 

oluşturulan beklentinin insan algısını etkileyip etkilemediğini saptamaya çalışmaktır.  
Çalışmada 10 hileli zar kullanılmıştır. Bu zarlardan üçünün bütün yüzlerinde 6, ikisinin bütün yüzlerinde 5, 
ikisinin bütün yüzlerinde 2, üçünün bütün yüzlerinde 1 yazmaktadır. Yani katılımcıların hepsi zarları attığında 
aynı sayılara bakmaya maruz bırakılmıştır. Katılımcılar üç gruba ayrılmıştır. Oluşturulan üç gruptan Grup-1'e 
amacın yüksek zar atmak olduğu, Grup-2'ye amacın düşük zar atmak olduğu söylenip beklenti yaratılmış; 
üçüncü gruba ise kontrol amaçlı herhangi bir şey söylenmeyip bir beklenti oluşturulmamış ve kontrol grubu 
olarak kullanılmıştır. Katılımcılara zarları kutuya attıktan sonra 3 saniye içinde gördüğü ilk 2 zarı araştırmacıya 
bildirmesi istenmiştir.  
Araştırmanın sonucuna göre, ilk zarı görmede Grup-1 ile Grup-2 ve Grup-1 ile kontrol grubu arasında anlamlı 
bir fark saptanmış; Grup-2 ile kontrol grubu arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. İkinci zarı görmede ise 
sadece Grup-1 ile Grup-2 arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.  
Bu çalışmada beklentinin algı üzerindeki etkisi deneysel bir yöntemle bulgulanmıştır. Katılımcıların hepsi 
zarlarda aynı sayılara baktığı halde başlangıçta oluşturulan beklentilerine yakın sayıları gördüğünü bildirmiştir. 
Araştırmanın sonucu insanların nesnel durumları bile beklentilerine göre algılayabileceğini gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Beklenti, algı, görsel dikkat, yukarıdan aşağı süreçler, aşağıdan yukarı süreçler 

 
Kaynakça: Alıcı, T., (2012). Gerçek Bir Yanılsama Bilinç, Metis Bilim Yayınları, İstanbul Çağlayan, S.& 
Korkmaz, M. & Öktem, G., (2014). Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi, Eğitim ve 
Öğretim Araştırmaları Dergisi, Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 16 İnceoğlu, M., (2011). Tutum Algı 
İletişim, Siyasal Kitapevi, Ankara Kardeş, S., (1991). “Gençliğin Spor Ayakkabı Satın Almasında Tercihlerinin 
Belirlenmesi”, PazarlamaDünyası Dergisi, Cem Ofset Matbaacılık San. A. S., Yıl 5, Sayı 26, Mart /Nisan 1991, ss. 
20-21 Örücü, E. & Tavşancı, T., (2001). “Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler”, 
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 3, Bahar 2001, s. 111 Salah, A. A. ve Saygın, A. P., 
(2008). İnsan ve Bilgisayarda Retinotopi ve Görsel Seçici Dikkat. Signal Processing, Communicationand 
Applications Conference, 2008. SIU 2008. IEEE 16th. 1-6. 
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KADIN ÇALIŞANLARDAKİ ALGILANAN KALIPYARGI TEHDİDİ 

VE SİSTEMİ MEŞRULAŞTIRMA İNANÇLARININ ERKEK 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA KARŞI OLAN TUTUMLARIYLA 

İLİŞKİSİ 
Esra Yaman, Zeynep Cemalcılar 
Koç Üniversitesi 
 

 

Kadın Çalışanlardaki Algılanan Kalıpyargı Tehdidi Ve Sistemi Meşrulaştırma İnançlarının Erkek Çalışma 

Arkadaşlarına Karşı Olan Tutumlarıyla İlişkisi 
Çalışma ortamında kalıpyargı atfedilen gruba ait bir çalışan iş yaşamının herhangi bir evresinde kalıpyargı 
tehdidi hissedebilir. Kalıpyargı tehdidi, grup üyelerinin içgruplarına ait olumsuz kalıpyargılara göre 
yargılanabilecekleri ya da buna göre muamele edilebilecekleri yüzünden yaşadıkları korku olarak 
tanımlanmaktadır (Steele & Aronson, 1995). İş yaşamında kalıpyargı tehdidinin siyahi çalışanları (Roberson, 
Deitch, Brief, & Block,2003) veya yaşlı çalışanları (Von hippel, Kalokerinos, & Henry, 2013) olumsuz etkilediği 
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ortaya konmuştur. Olumsuz etkilenen bir diğer grup da kadın çalışanlardır (von Hippel, Issa, Ma, & Stokes, 
2011).  
Kurumsal ortamlarda yapılan araştırmalar kalıpyargı tehdidinin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini çoğunlukla 
kişiler arası ve psikolojik süreçler bağlamında incelemişlerdir (Kalekorinos, Von Hippel & Zacher, 2014). Ancak 

kalıpyargı tehdidinin dış grup tutumlarıyla ve gruplar arası süreçlerle nasıl ilişkili olduğu daha önce 
incelenmemiştir. Bu çalışmanın, kadınların işyerlerinde algıladıkları kalıpyargı tehdidi ve kadınların erkek çalışma 
arkadaşlarına karşı olan tutumları arasındaki ilişkiyi incelemesi hedeflenmiştir. Algılanan kalıpyargı tehdidinin 
kadınların erkek çalışma arkadaşlarına karşı olan genel, bilişsel ve duygusal tutumlarını yordayacağını tahmin 
ettik. Ayrıca katılımcıların sistemi meşrulaştırma inançlarının algılanan tehdit ve dış grup tutumları arasında 
düzenleyici bir değişken olacağını varsaydık.  
ABD’de yaşayan ve haftada en az 20 saat çalışan 199 tane kadın çalışmamıza katılmıştır. Algılanan tehdidin 
kadınların erkek iş arkadaşlarına karşı olan genel (β = -.21, p <.01), bilişsel (β = -.34, p<.001) ve duygusal (β 
= -.29, p<.001) tutumlarıyla olumsuz yönde ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. Sistemi 
meşrulaştırma inançları dış grup tutumlarını yordamada kalıpyargı tehdidi ile etkileşim içinde olmamıştır.  
Bu çalışma kadınların kalıpyargı tehdidi ile mücadele etmek için dış grup hakkındaki algılarını değiştirdiklerini 
göstermiştir. Algılanan tehdit ile değişen dış grup tutumları, çalışanlar arasındaki ilişkinin kalitesine uzun vadede 
zarar verebilir (Tsui, Egan, & O’Reilly, 1992). Bu sebeple kalıpyargı tehdidini kurumlarda azaltmaya yönelik 
müdahale programlarının planlanması son derece önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kalıpyargı tehdidi, dış grup tutumları, sistemi meşrulaştırma inançları, çalışanlar 
arasındaki ilişki, gruplar arası tutumlar 
 
Kaynakça: Kalokerinos, E. K., von Hippel, C., & Zacher, H. (2014). Is stereotype threat a useful construct for 
organizational psychology research and practice?, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on 
Science and Practice, 7, 381-402. Roberson, L., Deitch, E., Brief, A. P., & Block, C. J. (2003). Stereotype threat 
and feedback seeking in the workplace. Journal of Vocational Behavior, 62, 176-188. Steele, C. M., & Aronson, 
J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. Journal of Personality 
and Social Psychology, 69, 797–811. Tsui, A. Egan, T., & O’Reilly, C. (1992). Being different: Relational 
demography andorganizational attachment. Administrative Science Quarterly, 37, 549–579. von Hippel, C., 
Issa, M., Ma, R., & Stokes, A. (2011). Stereotype Threat: Antecedents and Consequences for Working Women. 
European Journal of Social Psychology, 41, 151-161. von Hippel, C., Kalokerinos, E. K., & Henry, J. D. (2013). 
Stereotype threat among older employees: Relationship with job attitudes and turnover intentions. Psychology 
and Aging, 28, 17–27. 
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CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN ERKEKLERİN 
ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN, ANKSİYETE 

DUYARLILIKLARININ VE BENLİK SAYGILARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
Irmak Gültekin

1
, Hasan Faysal Gültekin

2
 

1
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 

2
Hattat Klinik, İstanbul 

 

 

Anksiyete, bireyin kendisine sıkıntı ve rahatsızlık verecek düzeyde bir heyecan yaşaması ve bununla birlikte ateş 

basması, terleme ve kalp çarpıntısı gibi birtakım fizyolojik belirtiler göstermesi olarak tanımlanabilirken 
(Karamustafalıoğlu ve Yumrukçal, 2011; Saçan ve ark., 2010) anksiyete duyarlılığı, bu belirtileri yaşamaktan 
çekinmek, anksiyete durumunun kendisinden korkmak olarak belirtilmiştir (Reiss ve ark., 1986). Anksiyetenin 
bazı rahatsızlıklarda arttığı, benlik saygısının ise azaldığı belirtilmektedir (Altan ve ark., 2004; Önen Sertöz ve 
ark., 2004). Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan erkeklerin anksiyete düzeylerini, anksiyete duyarlılıklarını 
ve benlik saygılarını karşılaştırmak, bu araştırmanın amacıdır.  
 
Araştırmaya, Hattat Klinik’e başvuran ve cinsel işlev bozukluğu olan 50 erkek (yaş ort.=45,7, ss=13,01) ve 
herhangi bir cinsel işlev problemi olmadığını belirten 50 erkek (yaş ort.=45,96, ss=12,37) gönüllü olarak 
katılmıştır. Katılımcılara, sosyodemografik özellikleri ve sünnet yaşı gibi soruları içeren ayrıntılı Kişisel Bilgi 
Formu, Beck Anksiyete Envanteri, Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3 ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 
uygulanmıştır.  
 
T testi analizlerinde klinik grubun benlik saygısı puanları (Xort= 30,28) ile karşılaştırma grubununki (Xort= 
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29,44) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir (t= 0,38, p>0,05). Anksiyete puanlarına bakıldığında, 
klinik grubun ortalamasının (Xort= 12,28) karşılaştırma grubununkinden (Xort= 7,74) anlamlı düzeyde yüksek 
ve hesaplanan etki büyüklüğü (d= 0,57) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir (t= 2,86, p<0,05). 
Klinik grubun anksiyete duyarlılığı puanlarına bakıldığında (Xort= 36,04) karşılaştırma grubununkinden (Xort= 

29,86) yüksek olduğu belirlenmiştir (t= 3,19, p<0,05). Hesaplanan etki değeri (d= 0,64) farkın orta büyüklükte 
olduğunu göstermektedir. Anksiyete duyarlılığı ölçeğinin fiziksel, bilişsel ve toplumsal boyutlarının her birinde de 
grupların puanlarının farklılaştığı görülmüştür (t= 2,97, 2,58, 2,25, p<0,05). 
 
Sonuçlar, cinsel işlev bozukluğu olan erkeklerin olmayan erkeklere göre benlik saygılarında herhangi bir 
farklılaşma olmadığını gösterirken, anksiyete düzeylerinin ve ‘anksiyeteden korkma’ olarak tanımlanabilen 
anksiyete duyarlılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu alanda çalışanların bu durumu bilerek konuya 
yaklaşımlarının, tedavi sürecini olumlu etkileyebileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: anksiyete, anksiyete duyarlılığı, benlik saygısı, cinsel işlev bozukluğu 
 
Kaynakça: Altan, L., Bingöl, Ü., Sağırkaya, Z., Sarandöl, A., ve Yurtkuran, M. (2004). Romatoid artritli 
hastalarda anksiyete ve depresyon. Romatizma, 19(1), 7-13. Karamustafalıoğlu, O. ve Yumrukçal, H. (2011). 
Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(2), 65-74. Önen Sertöz, Ö., Elbi Mete, 
H., Noyan, A., Alper, M., ve Kapkaç, M. (2004). Meme kanserinde ameliyat tipinin beden algısı, cinsel işlevler, 
benlik saygısı ve eş uyumuna etkileri: kontrollü bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(4), 264-275. Reiss, S., 
Peterson, R. A., Gursky, D. M., ve McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the 
prediction of fearfulness. Behaviour Research and Therapy, 24(1), 1-8. Saçan, Ö., Taşpınar, V., Yıldız, N., 
Başkan, S., Dikmen, B., & Göğüş, N. (2010). Rejyonal Anestezi Uygulayıcılarında Anksiyete. Journal of the 
Turkish Anaesthesiology & Intensive Care Society-JTAICS/Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 38(1). 
 
 
 
 
 

[Özet:0031] 

TÜRKİYE’DE BASMAKALIP YARGI TEHDİDİ VE BASMAKALIP 

YARGI KALDIRACI 
Abdulkadir Kuzlak, Nuray Sakallı Uğurlu 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Birçok azınlık grubunun üyelerine kendi gruplarıyla ilgili performansa dönük olumsuz basmakalıp yargılar 

hatırlatıldığında, ilgili performanslarında düşüş yaşadıkları gözlenmiştir (Spencer, Steele ve Quinn, 1999). Bu 
etki literatürde Basmakalıp Yargı Tehdidi olarak adlandırılır (Steele ve Aronson, 1995) ve yeni çalışmalarla 
birlikte bu etkinin sayısız azınlık grubu üyesi için geçerli olduğu bulunmuştur (Kit, Mateer, Tuokko ve Spencer-
Rodgers, 2014; Knowles, Lucas, Baumeister ve Gardner, 2015). Ayrıca, çoğunluk grubunun üyelerine azınlık 
grubuyla ilgili olumsuz basmakalıp yargılar hatırlatıldığında, bu kişilerin performanslarında artış olduğu 
gözlenmiştir. Bu etkiye ise basmakalıp yargı kaldıracı denir (Walton ve Cohen, 2003). Mevcut çalışma bu 
etkilerin Türkiye’deki üniversite öğrencileri örnekleminde işleyip işlemeyeceğini araştırmaktadır. Kadınlarla ilgili 
olumsuz basmakalıp yargıları öğrenmenin kadın katılımcıların matematik performanslarını azaltacağı 
düşünülürken, bunları öğrenen erkek katılımcılarda basmakalıpların kaldıraç görevi görüp matematik 
performanslarını arttıracağı öngörülmektedir. 
 
ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden ders almakta olan ve çeşitlik bölümlerde okuyan 108 kadın ve erkek öğrenci 
(Ort. = 21.22, S = 1.63) çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Katılımcılar önceden randevu alarak ve ODTÜ 
Psikoloji Bölümü laboratuvarına 1 veya 2 kişilik gruplar halinde gelerek ayrı odalarda araştırmaya katılmışlardır. 
Katılımcılar demografik form, basmakalıp yargı manipülasyonları ve en sonunda ise matematik sorularından 
oluşan ölçek setini tamamladıktan sonra kendilerine deney sonrası bilgilendirme yapılmış ve teşekkür edilmiştir. 
 
Deney sonucunda erkek katılımcıların kadınların matematik performansıyla ilgili olumsuz basmakalıp yargıları 
öğrendikleri manipülasyon grubundayken daha fazla matematik sorusu çözdükleri ve daha fazla soruya doğru 
cevap verdikleri bulunmuştur. Kadın katılımcılarda ise kadınların matematik performansıyla ilgili olumsuz 
basmakalıp yargıları öğrendikleri manipülasyon grubuyla matematikte performans farkı olmadığını belirten 
kontrol grubu arasında matematik performansları açısından anlamlı bir farkın oluşmadığı bulunmuştur. Bu 
bulgular olumsuz dış-grup basmakalıp yargılarını öğrenmenin erkeklerde performans arttırıcı etkisinin olduğunu 
göstermekte ve basmakalıp yargı kaldıracının Türkiye örnekleminde çalıştığını belirtmektedir. Bununla birlikte 
kadınlarda kadınlarla ilgili basmakalıp yargıları hatırlamanın bir etkisinin olmadığının bulunması, basmakalıp 
yargı tehdidinin Türkiye’deki üniversitesi öğrencisi kadınlarda etkili olamadığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Basmakalıp yargı tehdidi, basmakalıp yargı kaldıracı, cinsiyetçilik, performans, matematik 
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Kaynakça: Kit, K. A., Mateer, C. A., Tuokko, H. A. ve Spencer-Rodgers, J. (2014). Influence of negative 
stereotypes and beliefs on neuropsychological test performance in a traumatic brain injury population. Journal 
of the International Neuropsychological Society, 20(2), 157–67. doi:10.1017/S1355617713001264 Knowles, M. 

L., Lucas, G. M., Baumeister, R. F. ve Gardner, W. L. (2015). Choking under social pressure: Social monitoring 
among the lonely. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(6), 805–821. 
doi:10.1177/0146167215580775 Spencer, S. J., Steele, C. M. ve Quinn, D. M. (1999). Stereotype threat and 
women’s math performance. Journal of Experimental Social Psychology, 35(1), 4–28. 
doi:10.1006/jesp.1998.1373 Steele, C. M. ve Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test 
performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69(5), 797–811. 
doi:10.1037/0022-3514.69.5.797 Walton, G. M. ve Cohen, G. L. (2003). Stereotype lift. Journal of 
Experimental Social Psychology, 39(5), 456–467. doi:10.1016/S0022-1031(03)00019-2 
 
 
 
 
 

[Özet:0032] 

GENEL VE DEPREMLER ÖZELİNDE KADERCİLİĞİ ANLAMAK: 

BİR SOSYAL TEMSİL ÇALIŞMASI 
Canay Doğulu, Nuray Sakallı Uğurlu 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Psikoloji yazınında kadercilik, çoğunlukla dışsal kontrol odağı, önceden belirlenmişliğe inanma, gerçekliğin 

kabulü ya da baş etme becerisi gibi çeşitli kavramlarla açıklanmıştır (Esparza, Wiebe ve Quiñones, 2015). 
Deprem bağlamında kadercilik; depremin yarattığı olumsuz sonuçları ve hasarı önlemenin imkansız olduğu ve 
de hasarın depremin şiddetinden kaynaklandığı ya da Allah’tan geldiği inançlarına dayanmaktadır (McClure, 
Allen ve Walkey, 2001; Norenzayan ve Lee, 2010). Ancak, kader inancı deprem gibi olası bir travmatik deneyim 
sonrasında toplumsal dayanıklılığı arttıran psikolojik bir kaynak olarak da görülmektedir (Karanci, Doğulu, Ikizer 
ve Ozceylan-Aubrecht, 2014). İlgili yazından hareketle; bu çalışmanın amacı, kaderciliğin nasıl algılandığına dair 
genel ve depremler özelinde sosyal temsilleri niteliksel olarak araştırmaktır. Çalışma kapsamında Ankara ve 
Düzce’de uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 20 katılımcıyla (10 kadın, 10 erkek) yarı-yapılandırılmış 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde, katılımcılara kaderciliği genel olarak ve deprem özelinde nasıl 
algıladıklarına dair toplamda on bir açık uçlu soru sorulmuştur. Görüşmelerden elde edilen niteliksel veri, 
kadercilik yazını ışığında tümdengelimli kodlamayla yapılan tematik analiz ile incelenmiştir (Braun ve Clarke, 
2006; Joffe, 2012). Niteliksel bulgulara göre, genel kaderciliğe dair sosyal temsiller işlevsellik (baş etme 
becerisi), kadere boyun eğme, çaresizlik, kişisel kontrol (içsellik), önceden belirlenmişlik, ilahi kontrol, 
şans ve yaşamsal merkeziyet olmak üzere sekiz ana tema altında toplanmıştır. Depremler özelinde kaderciliğe 
dair sosyal temsiller ise, kaderciliğin deprem hasarının önlenebilirliği ve kaynağına dair atıflar ile depreme 
hazırlıklı olma ve deprem sonrası hayata devam etme açısından birincil bir rol oynamadığını göstermiştir. 
Araştırma bulguları, kaderciliğin, ilgili yazında çoğunlukla ele alınan olumsuz anlamlara ek olarak, olumlu 
anlamlar da taşıdığına işaret etmektedir. Ayrıca, kişilerin kader anlayışının nasıl olduğuna ve kadere ne kadar 
inandığına bağlı olarak kaderciliğin depremlerle nasıl ilişkilendirildiğinin değiştiği gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: deprem, kader inancı, kadercilik, nitel analiz, sosyal temsil 
 
Kaynakça: Braun, V. ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3(2), 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa Esparza, O. A., Wiebe, J. S. ve Quiñones, J. 
(2015). Simultaneous development of a multidimensional fatalism measure in English and Spanish. Current 
Psychology, 34, 597–612. doi: 10.1007/s12144-014-9272-z Joffe, H. (2012). Thematic analysis In D. Harper ve 
A. R. Thompson (Eds.), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students 
and practitioners (pp. 209–223). Chichester: Wiley-Blackwell. Karanci, A. N., Doğulu, C., Ikizer, G. ve 
Ozceylan-Aubrecht, D. (2014). emBRACE Work Package 5 Case Study Report: Earthquakes in Turkey 
[Deliverable 5.3]. Ankara, Turkey: Middle East Technical University for the emBRACE Project. 
https://drive.google.com/file/d/0BySVyEajWokmWGg2RWJaRVpUc0k/view McClure, J., Allen, M. W. ve Walkey, 
F. (2001). Countering fatalism: Causal information in news reports affects judgments about earthquake 
damage. Basic and Applied Social Psychology, 23(2), 109–121. Norenzayan, A. ve Lee, A. (2010). It was meant 
to happen: Explaining cultural variations in fate attributions. Journal of Personality and Social Psychology, 
98(5), 702–720. doi: 10.1037/a0019141 
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DİRENÇLİĞİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE YAŞAM 

KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİSİ 
Beliz Canlı, Münevver Selenga Gürmen 
Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Kuramsal gerekçe: Olumsuz Çocukluk Deneyimleri (Adverse Childhood Experiences-ACE) çalışmasına göre 

çocuk istismar ve ihmali kişinin sosyal, duygusal, ve bilişssel gelişim alanlarına olumsuz etkileri olan en yaygın 
olaylardandır ve bu olumsuz etkiler yetişkinlikte görülmeye devam etmektedir (Larkin, Shields, & Anda, 2012). 
Çocukluk çağı travmaları ile yetişkinlikteki yaşam kalitesi arasındaki ters ilişki bir çok farklı araştırmanın 
gösterdiği bir bulgudur. (Weber, Jud, & Landolt, 2016). Dirençliliğin bu olumsuz etkileri azalttığını gösteren 
çalışmalar olsa da kişilere erken müdahale programları sunabilmek için hangi faktörlerin etkili olduğuna dair 
kapsamlı bir çalışma ihtiyacı vardır (Moeller-Saxone, Davis, Stewart, Diaz-Granados, & Herrman, 2014). Bu 
sebeple bu çalışma, olası koruyucu faktörler olarak kişisel ve sosyal yeterlik ile sosyal desteğin, çocukluk 
dönemi istismar ve ihmal ile yetişkinlik dönemi yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğine bakmayı 
amaçlamaktadır.  
YÖNTEM: Çalışma verileri üniversite öğrencilerinden online anket aracılığı ile toplanmaktadır. 
Çalışmada, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği, Direnç Ölçeği-Yetişkin Formu, ve Yaşam Kalitesi 
Formu kullanılmaktadır. Ayrıca katılımcıların yaş, cinsiyet, aylık gelir gibi demografik bilgileri de alınmaktadır.  
BULGULAR: Bu çalışmanın verileri halen toplanmakta olduğu için istatistiksel çıktılar henüz mevcut değildir. 
Çalışmada en az 200 kişiden veri toplanması hedeflenmektedir. Çalışma sonucunda çocukluk çağı travmaları ile 
yaşam kalitesi arasında ters bir ilişki bulunması beklenmektedir. Ancak, kişisel ve sosyal yeterlik ile sosyal 
desteğin yüksek olduğu kişilerde, çocukluk çağı travması yaşamış olsalar dahi, böyle bir ilişkinin görülmesi 
beklenmemekte, bu değişkenlerin koruyucu faktörler olarak ilişkiyi değiştirmesi beklenmektedir.  
YORUM: Çalışma sonucunda kişisel ve sosyal yeterlik ile sosyal desteğin çocukluk çağı travmaları yaşayan 
kişilerde koruyucu faktörler olarak beklenen etkisinin görülmesi halinde, bu faktörler ileride bu kişilerin yaşam 
kalitelerini arttırabilmek için geliştirilebilecek önleyici ve müdahale edici programlarda desteklenmek için 
kullanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, dirençlilik, ihmal, istismar, travma, yaşam kalitesi 
 
Kaynakça: Larkin, H., Shields, J. J., & Anda, R. F. (2012). The health and social consequences of Adverse 
Childhood Experiences (ACE) across the lifespan: An Introduction to prevention and intervention in the 
community. Journal of Prevention & Intervention in The Community, 40(4), 263-270. Moeller-Saxone, K., 
Davis, E., Stewart, D. E., Diaz-Granados, N., & Herrman, H. (2014). Promoting resilience in adults with 
experience of intimate partner violence or child maltreatment: A narrative synthesis of evidence across 
settings. Journal of Public Health, 37(1), 125-137. Weber, S., Jud, A., & Landolt, M. A. (2016). Quality of life in 
maltreated children and adult survivors of child maltreatment: A systematic review. Quality of Life Research: An 
International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care, and Rehabilitation, 25(2), 237-255. 
 
 
 
 
 

[Özet:0035] 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME 
BECERİLERİNİN ANNELERİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA 

DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ 
Esra İslam, Aysu Sille 
Maltepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul 
 

 

Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin annelerinin çalışıp çalışmama 

durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır.: Bu araştırmanın evrenini Kocaeli ili İzmit merkez ilçesindeki okul 
öncesi çocuğa sahip bütün anneler oluşturmaktadır. Betimsel araştırma modelindeki çalışmada çalışma grubu 
Kocaeli ili İzmit merkez ilçesindeki resmi ve özel okul öncesi öğretim kurumuna devam eden tesadüfi olarak 
seçilmiş 49 erkek, 51 kız olmak üzere toplamda 100 çocuğun annelerinden oluşmaktadır. 100 annenin %56sı 
çalışmakta, %44ü çalışmamaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu Kapçı( 2009) tarafından 
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Türkçe’ye uyarlanan Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracı öğretmenler aracılığı ile 
annelere ulaştırılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi ve One Way Anova uygulanmıştır.Çalışmada 
çocukların cinsiyeti ile duygu düzenleme becerilerinin arasında anlamlı fark bulunamamıştır. (p> 0,05). Ayrıca 
duygu düzenleme becerileri annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır 

(p>0,05). Alt boyutlar bazında incelendiğinde çocukların değişkenlik- olumsuzluk alt boyutunda almış olduğu 
puanlar ile duygu düzenleme alt boyutunda almış olduğu puanlar annenin çalışıp çalışmama durumuna göre 
farklılaşmamaktadır. Bununla beraber yapılan çalışmada çalışan annelerin çocuklarının daha az neşeli, üzgün 
veya halsiz oldukları, jest ve mimiklerini daha sınırlı kullanabildikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmayan 
annelerin çocuklarının ise daha enerjik hareketli davranışlar içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). 
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Duygu Düzenleme, Çalışan Anne 
 
Kaynakça: Calkins, S. D. (2007). Socioemotional development in the toddler years: Transitions and 
transformations. Durmuşoğlu Saltalı, N. (2010). Duygu eğitiminin okul öncesi dönem çocuklarının duygusal 
becerilerine etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-titüsü, Konya. Durmuşoğlu 
Saltalı, N., & Deniz, M. E. (2010). The effects of emotion education program on emotional skills of children aged 
six attending preschool. Educational Sciences: Theory & Practice, 10, 2105-2140. ECİRLİ, H., & OGELMAN, H. 
G. (2015). BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK 
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. UHBAB Journal, 4(13). Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi 
eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray ili örneği) (Doctoral dissertation, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). KANDIR, A., & ALPAN, U. Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-
duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14). Ulutaş, A. 
(2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
4(6), 233-242.  
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BEDEN ŞEKLİ İLE SOSYAL KOGNİSYON İLİŞKİLİ Mİ? 
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KURAMSAL GEREKÇE: Abdominal ve gluteofemoral alanlardaki beden yapısı en göze çarpan cinsiyet 
farklılıklarındandır. Östrojen, abdominal bölgedeki yağı inhibe ederken, gluteofemoral alandakini stimule eder. 
Testosteron ise tam tersi yönde etki eder (1). Bu sebeple de kadınlar genellikle daha düşük bel-kalça oranına 
(WHR) sahiptir. Çalışmalar; düşük WHR’ye sahip olmanın kognitif açıdan (zihin kuramı ve empati) avantajlı 
olduğunu vurgulamıştır (2). Zihin Kuramı (ZK), karmaşık sosyal davranışları yorumlayabilmek (3); empati de, 
kişinin karşısındakinin duygularını anlayabilmesidir (4). Çalışmamızda da ZK ve empati becerilerinin bel-kalça 
oranı açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  

 
YÖNTEM: 25 erkek ve 23 kadın katılımcı çalışmada yer almıştır. Katılımcılar; Gözlerden Zihin Okuma Testi 
(RMET) ve Empati Ölçeği ile değerlendirilmiştir (5-6). Bel-kalça ölçümleri; fiberglas mezura ile 
gerçekleştirilmiştir. Veriler arasındaki ilişkiler Spearman korelasyon analizi, gruplar arasındaki fark da Mann-
Whitney U analizi ile değerlendirilmiştir.  
 
BULGULAR: Kadınların bel-kalça oranları erkeklerden anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (U= 107.000, p= 
0.001, z= -3.732, r= -0.54). Aynı şekilde empati becerileri açısından bakıldığında kadınlar erkeklerden anlamlı 
derecede başarılı olmuşlardır (U= 141.000, p= 0.002, z= -3.027, r= -0.44). Fakat bu fark ZK becerileri 
açısından bulunmamıştır. Kadınlarda WHR ile empati becerileri arasında korelasyon olduğu saptanmıştır (r= -
0.431, p= 0.04). Erkeklerde ise ZK ve empati ile WHR arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.  
 
YORUM: Sonuçlar, kadınların hem ZK hem de empati becerilerinde erkeklerden daha iyi olduğunu göstermiştir. 
Yine beklenildiği üzere kadınların bel-kalça oranları erkeklere kıyasla daha düşük bulunmuştur. ZK ile WHR 
arasında ise ilişki gözlenmemiştir. Fakat, literatür ile uyumlu şekilde kadınlarda empati ile WHR arasındaki 
negatif korelasyon saptanmıştır. Bu ilişki, beyin gelişiminde gerekli olan gluteofemoral yağ depolamanın ikincil 
ürün (byproduct) olması ile açıklanabilir. Sağlık, doğurganlık, eş seçimi ve genel bilişle ilgili olarak WHR’nin 
sosyal zekanın diğer alanlarıyla da ilgili olduğu çalışmamızda gösterilmiştir. Evrimsel açıdan, kadının eş seçimi 
için de empati oldukça önemlidir (1). Bu yönden bakıldığında sosyal etkileşim becerilerinde iyi olan kadınların 
bel-kalça oranlarının düşük olması beklenendir. 
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Anahtar Kelimeler: Bel-Kalça Oranı, Empati, Zihin Kuramı 
 
Kaynakça: 1) Bremser, A. J. & Gallup, Jr. G. G. (2012). Mental State Attribution and Body Configuration. 
Frontiers in Evolutionary Neuroscience,4 (1). 2) Lassek, W.D.,& Gaulin, S.J.C. (2008). Waist to Hip and 

Cognitive Ability: Is Gluteofemoral Fat a Privileged Store of Neurodevelopmental Resources? Evolutionary 
Human Behavior. 29, 26-34. 3) Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith U. Does the autistic child have a ―theory of 
mind? Cognition. 1985;21(1):37-46 4) Chapman E, Baron-Cohen S, Auyeung B, Knickmeyer R, Taylor K, 
Hackett G. Fetal testosterone and empathy: evidence from the empathy quotient (EQ) and the ―reading the 
mind in the eyes‖ test. Social Neuroscience. 2006;1(2):135-48. 5) Yildirim EA, Kaşar M, Güdük M, Ateş E, 

Küçükparlak İ, Özalmete EO. Gözlerden Zihin Okuma Testi‘nin Türkçe Güvenirlik ÇalıĢması. Turk Psikiyatri 
Dergisi. 2011;22(3). 6) Bora E, Baysan L. Empati ölçeği türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik 
özellikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2009;19:39-47. 
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PROBLEM ÇÖZME, SÖZEL OLMAYAN AKICILIK VE DİKKAT 
Deniz Atalay Ata 
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Kuramsal gerekçe 

Yönetici işlevlerin tanımı konusunda tam bir görüş birliği olmamakla birlikte (Eslinger, 1996), problem çözme, 
planlama, davranışsal inhibisyon, bilişsel esneklik, soyutlama, (Tranel, Anderson ve Benton, 1994), 
konsantrasyon ve hedef yönelimli davranışları sürdürebilme (Tunstall, 1999) gibi bir dizi bilişsel süreci içerdiği 
düşünülmektedir. Bu çalışmada problem çözmeye duyarlı bir test olan Hanoi Kulesi Testi (HKT) ile sözel 
olmayan akıcılık, işitsel ve görsel dikkat ve akıcı zekâ arasındaki ilişkilerin sınanması hedeflenmiştir. 
Yöntem 
Örneklem İstanbul Üniversitesi’nde okuyan, 19-32 yaş arası toplam 65 öğrenciden (15 erkek, 50 kadın) 
oluşmuştur. Katılımcıların problem çözme becerilerini ölçmek için bilgisayarda HKT uygulanmıştır 
(https://neuropsychological-assessment-tests.com/products). Sorular 2’si örnek olmak üzere basitten zora 
doğru giden toplam 18 sorudan oluşmuştur. HKT uygulamasını takiben katılımcılara sözel olmayan bellek 
becerilerini değerlendirebilmek için Ruff Şekil Akıcılığı Testi (Ruff, 1996), seçici dikkat için d2 Dikkat Testi 
(Toker, 1988), dikkat, cevap inhibisyonu gibi bir dizi yönetici işlevi ölçmeye duyarlı olan İz Sürme Testi’nin A ve 
B formları (Karakaş, 2004), basit dikkat için ileri sayı menzili, karmaşık dikkat ve çalışma belleği için geri sayı 
menzili testi (Öktem-Tanör, 2004) ve akıcı zekâ ölçeği olarak Raven Prograsif Matrisler Testi (Raven ve 
Summers, 1990) uygulanmıştır. 
Bulgular 
Analiz sonuçlarına göre HKT’ nin toplam hamle, toplam zaman ve ihlal puanları ile d2 testinin tip 1 hata, toplam 
hata ve hata yüzdesi puanları arasında pozitif yönde (p<.05 ), HKT’nin toplam doğru sayısı ile İz Sürme 
Testi’nin A kısmında yapılan hata sayısı arasında negatif yönde ilişki (p<.5) bulunmuştur. Diğer taraftan d2 

Dikkat Testi’nin toplam madde puanı ile İz Sürme Testi’nin A kısmını tamamlama süresi arasında negatif yönde; 
Ruff Testi’ndeki doğru sayısı arasında pozitif yönde (p<.01) ilişki bulgulanmıştır.  
Yorum 
Elde edilen bulgular dikkat ile yönetici işlevler arasındaki ilişki olduğu yönündeki araştırma sonuçlarını 
(Culbertson & Zillmer, 2001; Tranel, Anderson & Benton, 1994) genel olarak destekler niteliktedir. 
Araştırmadaki bulgular sunum sırasında ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Problem çözme, sözel olmayan akıcılık, dikkat, akıcı zeka 
 
Kaynakça: Culbertson, W.C., & Zillmer, E.A. (2001). Tower of London–Drexel University, Technical Manual, 
MHS. Eslinger, P.J. (1996). ‘’Conceptualizing, Describing and Measuring Components of Executive Function: A 
Summary’’. Lyon, G.R., & Krasnegor, N.A., Attention, Memory and Executive Function, Paul H. Brooks 
Publishing Co. Baltimore, Maryland. Karakaş, S. (2004). Bilnot Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testler için 
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları, Ankara, Dizayn Ofset. Öktem- Tanör, Ö. (2004). “Nöropsikolojik 
Değerlendirme”, Nöroloji. Derleyen: E. Öge, Nobel Tıp Kitabevleri. Raven, J., & Summers, B. (1990). Manual for 
Raven’s Progressive Matrices and Vocabulary Scales: Research Supplement. No 3 (2. Ed). Oxford: Oxford 
Psychological Press. Ruff, R.M. (1996). Ruff Figural Fluency Test Professional Manual. Psychological Assessment 
Resources, Inc. Toker, M.Z. (1988). Standardization of the Visual Attention Test d2 on a Turkish Sample. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi. Tranel, D., Anderson, S.W., & Benton, A. 
(1994). ‘’Development of the Concept of ‘’Executive Function’’ and its Relationship to the Frontal Lobes’’, Boller, 
F., & Grafman, J., Handbook of Neuropsychology, Volume 9, Elsevier. Tunstall, J.R. (1999). ‘’Improving the 
Utility of the Tower of London, a Neuropsychological Test of Planning’’, School of Applied Psychology, Faculty of 
Health Sciences, Griffith University, A thesis of Master of Philosophy. (Çevrimiçi) https://neuropsychological-
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AİLE İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KONUŞULAN CİNSEL 

KONULAR ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI: 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 
Melisa Ebeoğlu, Eda Karacan 
Ufuk Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

GİRİŞ: Ebeveynlerin çocuklarına cinsel konular hakkında bilgi verme ve sağlıklı cinsel gelişimlerini sağlamada 

merkezi bir rolü olduğu bilinmektedir (Dittus, Miller, Kotchick ve Forehand, 2004). Ancak cinselliğin, toplumda 
“yasak ve ayıp” olarak görülmesinden dolayı farklı eğitim ve kültür düzeyindeki ailelerde cinsellik hakkında 
konuşulmaktan kaçınıldığı ve gençlerin cinsellik hakkında istenir düzeyde bilgiye ulaşamadığı görülmektedir 
(Dittus ve Jaccard, 2010; Gürsoy ve Gençalp, 2010). AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin çocuklarıyla 
spesifik olarak 9 belirli cinsel konudan (hamilelik, döllenme, adet kanaması, cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, doğum kontrolü, kürtaj, fuhuş, eşcinsellik) hangileri üzerinde konuşulduğunu ölçen ve Fisher (1987) 
tarafından geliştirilen “Weighted Topics Measure of Family Sexual Communication” ölçeğinin Türkçe’ye 
uyarlamasının yapılmasıdır. YÖNTEM: Araştırmanın örneklemi, Ankara’da farklı üniversitelerde öğrenim gören 
18-27 yaş aralığında 377 öğrenciden (263 kadın ve 114 erkek) oluşmaktadır. Veriler “Weighted Topics Measure 
of Family Sexual Communication (Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği)”, “Cinsel 
Konularda İletişim ve Cinsel Onay Ölçeği” ve kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. BULGULAR: Öncelikle 
Türkçe’ye çeviri ve geri çeviri çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çeşitli faktör analizleri sonucunda ölçeğin Türkçe 
formunun tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuş ve toplam varyansın anne ile iletişim için % 54.5’inin, 
baba ile iletişim için ise % 48.5’inin açıklandığı görülmüştür. Ölçek puanlarının benzer yapıyı ölçen diğer bir 
ölçme aracıyla korelasyonuna bakılarak ilişki geçerliği incelenmiş ve saptanan geçerliğin kabul edilebilir düzeyde 
olduğu görülmüştür (anne için r=.57, p<.01; baba için r=.55, p<.01). Ayrıca, ölçeğin geçerliğine bir kanıt 
olarak cinsiyet farkına t-test ile bakılmıştır (anne için t= 6,98, p<.01; baba için t=-5,51, p<.01). Ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı anne için.88, baba için.86 olarak hesaplanmıştır. TARTIŞMA: Bulgular, 
ölçeğin Türk üniversite öğrenci örnekleminde güvenirliği ve geçerliğinin yeterli düzeylerde olduğuna işaret 
etmektedir. Katılımcıların anne ve babalarıyla cinsellikle ilgili belirli konuların hangileri üzerinde durduğuna 
ilişkin frekans değerleri kadın ve erkek katılımcılar için elde edilerek tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: cinsel konularda anne baba ile iletişim, geçerlik, güvenirlik, ölçek uyarlama, üniversite 
öğrencileri 
 
Kaynakça: Dittus, P.J. ve Jaccard, J. (2000). Adolescents’ perceptions of maternal disapproval of sex: 
Relationship to sexual outcomes. Journal Adolescent Health, 26, 268-78. Dittus, P., Miller, K. S., Kotchick, B. 
A., ve Forehand, R. (2004). Why parents matter!: The conceptual basis for a community-based HIV prevention 
program for the parents of African American youth. Journal of Child and Family Studies, 13(1), 5-20. Fisher, 
T.D. (1987). Family communication and the sexual behaviour and attitudes of college students. Journal of Youth 
and Adolescence, 16(5), 481-495. Gürsoy, E. ve Gençalp, N. S. (2010). Cinsel sağlık eğitiminin önemi. Aile ve 
Toplum, 6(23), 29-36. 
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AMAÇ: Bağlanma kuramı çocuk ve bakım veren kişi arasındaki duygusal ilişkinin yaşam boyu gelişim üzerindeki 

etkisini açıklamaya yönelik bir yaklaşımdır (Bowlby, 1969). Kişilerarası perspektiften bakıldığında geçmiş 
bağlanma deneyimlerinden beslenen ve ilişkilerde tekrar tekrar ortaya çıkan uyumsuz örüntüler ilişki 
dinamiklerini etkilemektedir. Kiesler (1983) karşılıklı tamamlama prensibinden yola çıkarak, 1982 Kişilerarası 
Döngü Modelini yapılandırmıştır. Modele göre, kişiler ilişkilerinde diğerlerinde ve kendilerinde en az kaygıyı 
yaratacak aynı zamanda güven duygusunu hissedebilecekleri davranışları görmek istemektedir. Kişilerarası 
döngüde bu şekilde tamamlama gösteren davranışların kaygıyı azaltırken, göstermeyen davranışların kaygıyı 
arttırdığı ve daha çok psikopatolojiye yol açtığı belirtilmektedir (Safran ve Segal, 1990). Bu bağlamda güvenli 
bağlanma örüntüsüne sahip kişilerin uyumlu kişilerarası ilişkiler geliştirirken, güvensiz bağlanma örüntüsüne 
sahip kişilerin kişilerarası ilişkilerinde çatışmalar yaşayabileceği ileri sürülmektedir. İlgili alanyazın göz önünde 
bulundurularak, mevcut çalışmada bağlanma örüntüleri, kişilerarası şemalar ve psikolojik belirti düzeyi 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  
YÖNTEM: Araştırmanın örneklemi, 130 erkek ve 130 kadın olmak üzere 260 evli kişiden oluşmaktadır. 
Katılımcılara çalışmanın amaçları doğrultusunda Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ), Yakın İlişkiler Yaşantılar 
Envanteri (YİYE-II) ve Semptom Tarama Envanteri (SA-45) verilmiştir. 
BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre kadınlarda, kaygılı bağlanma psikolojik belirti düzeyini direk yordarken; 
kaçını bağlanma dostluk şeması üzerinden belirti düzeyini yordamaktadır. Ayrıca, kaçını bağlanma örüntüsü 
pasiflik, düşmanlık ve dostluk şemalarını ile de ilişkilidir. Erkeklerde ise kaygılı ve kaçınıcı bağlanma örüntüsü 
psikolojik belirti düzeyi üzerinde direk etkiye sahiptir. Aynı zamanda kaygılı bağlanma dostluk ve düşmanlık 
şemalarını da yordamaktadır. 
SONUÇ: Kadınlarda ve erkeklerde kaygılı bağlanma seviyesi arttıkça, psikolojik belirti gösterme oranı 
artmaktadır. Kaçınıcı bağlanmada ise erkeklerde kaçınma arttıkça, belirti düzeyi artarken; kadınlarda kaçını 
bağlanmada karşıdan dostluk beklentisi arttığında psikolojik belirti düzeyi azalmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: bağlanma, kişilerarası şemalar, psikolojik belirti düzeyi 
 
Kaynakça: Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Attachment. Cilt.1, New York: Basic Books. Kiesler, D. 
(1983). The 1982 interpersonal circle: A taxonomy for complementarity in human transactions, Psychological 
Review, 90, 185-214. Safran, J., ve Segal, Z. (1990). Interpersonal Process in Cognitive Therapy. New York, 
Basic Books. 
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TEKRARLI ŞİDDET MAĞDURİYETİNİN FİZYOLOJİK VE 
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Nermi n Taşkale 

İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Kadına yönelik şiddet sıklık ve yaygınlığı bakımından özellikle mağdurlar için kronik bir stresör olarak 
değerlendirilebilmektedir (Chapman, Tuckett ve Song, 2008; Jansen, Yüksel ve Çağatay, 2009). Yaşanılan 
kronik stres mağduriyeti kadınların hem fiziksel hem psikolojik sağlıklarında olumsuz sonuçlara yol açmaktadır 
(Macy, Ferron ve Crosby, 2009). Bu çalışmada, şiddet mağduru kadınların çocukluk ve yetişkinlik dönemindeki 
şiddet deneyimleri ile psikolojik ve fizyolojik belirtiler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  
Şiddet mağduru katılımcıların yarısı (N = 78) sığınmaevlerinde diğer yarısı (N = 79) eşiyle yaşamaktadır. Şiddet 
deneyimleri ile psikolojik ve fizyolojik belirtilere ilişkin veriler tek bir formda ve öz bildirime dayalı olarak 
toplanmıştır.  
Fizyolojik ve psikolojik belirtilerin sonuç değişkeni olduğu iki ayrı ikili lojistik regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Analizlerde ilk basamakta girilen sığınmaevinde kalmak ya da eşiyle yaşamak biçimindeki 
katılımcı grubunun yetişkinlikte fizyolojik ya da psikolojik belirtileri yordamadığı gözlenmiştir. Çocuklukta 
psikolojik ve fizyolojik belirtileri olma ile fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet mağduru olma ikinci basamakta 
analize sokulmuştur. Çocukluğunda fizyolojik belirtiler yaşayan kadınların yetişkinlikte de fizyolojik belirti 

yaşama olasılığı 4 kat, yetişkinlikte psikolojik belirti yaşama olasılığı 3 kat artmaktadır. Çocukluğunda psikolojik 
belirtiler yaşayan kadınların yetişkinlikte de psikolojik belirti yaşama olasılığı 9 kat artmaktadır. Çocuklukta 
duygusal şiddet mağduru olan kadınların yetişkinlikte fizyolojik belirti yaşama olasılığı %77 azalmaktadır. 
Yetişkinlikte eşten fiziksel, duygusal, sözel, cinsel ve ekonomik şiddet görme analizlere üçüncü basamakta 
girilmiştir. Yetişkinlikte sözel şiddet mağduru olma fizyolojik belirti yaşama olasılığını %82 azaltmaktadır. 
Dördüncü basamakta analize sokulan yordayıcı değişkenler yaş ve (psikolojik belirtiler sonuç değişkeni için 
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fizyolojik, fizyolojik belirtiler sonuç değişkeni için psikolojik) belirtiler olmuştur. Yaştaki bir birimlik artış 
fizyolojik belirti yaşama olasılığını 1.6 kat artırmaktadır. Ayrıca psikolojik belirti yaşama fizyolojik belirti yaşama 
olasılığını ve fizyolojik belirti yaşama psikolojik belirti yaşama olasılığını 4 kat artırmaktadır.  
Elde edilen sonuçlar psikolojik ve fizyolojik belirtilerin boylamsal olarak ve birlikte ele alınması gerektiğine işaret 

etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: psikolojik/fizyolojik belirtiler, şiddet mağduriyeti, çocukluk yaşantıları 
 
Kaynakça: Chapman, C. R., Tuckett, R. P., & Song, C. W. (2008). Pain and stress in a systems perspective: 
Reciprocal neural, endocrine, and immune interactions. Journal of Pain, 9, 122-145. Jansen, H. A. F. M., Yüksel, 
İ., & Çağatay, P. (2009). Kadına yönelik şiddetin yaygınlığı. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet içinde (s. 45-70). Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü. Macy, R., Ferron, J., & Crosby, C. (2009). Partner violence and survivors' chronic health problems: 
Informing social work practice. Social Work, 54(1), 29-43. 
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Türkiye’de iş yaşamında kadınlara karşı ayrımcılık çalışmaları erkek yoğunluklu mesleklere odaklanmıştır (örn., 

Ağca ve Yalçın, 2009; Sümertaş, 2011). Bu çalışmada, erkek yoğunluklu mesleklerde doğrudan ayımcılık ve 
cinsiyetçi kalıpyargılardan ve kadın yoğunluklu mesleklerde sosyal kimlik kuramından (Tajfel, 1978, 1979; Tajfel 
ve Turner, 1979) yola çıkarak kadınlara karşı ayrımcılığın bu mesleklerde fazla olacağı öne sürülmüştür. Karma 
eğitimin kalıpyargıları azalttığı yönündeki bulgulardan yola çıkarak (örn., Hilliard ve Liben, 2010) ise cinsiyete 
nötr mesleklerde ayrımcılığın az olacağı tahmin edilmiş; ayrıca erkeklerin tutumlarının daha olumsuz olacağı 
beklenmiştir. 
 
Ön çalışma, erkeklere en az uygun görülen mesleğin öğretmenlik (M =1.41), orta uygun görülen mesleğin 
bankacılık (M =.45), en uygun görülen mesleğin ise mühendislik (M=-2.31) olduğunu göstermiştir, Wilks’ λ 
=.41, F (2,27) =19.24, p <.001. Çalışmada, yaşları 30-50 arasındaki bankacı, öğretmen ve mühendis olan 266 
katılımcıya kadının çalışmasına yönelik tutumu ölçen Kuzgun’un geliştirdiği Kadının Çalışmasına Karşı Tutum 
Ölçeği uygulanmıştır (Kuzgun ve Sevim, 2004) (α =.84). Analizlerde, İki Yönlü Varyans Analizi (2 x 3) ve 
bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. 
 
Bulgular, kadınların ortalamasının (M =4.22) erkeklerinkinden (M =3.91) yüksek olduğunu 
göstermiştir, F (1,260) =17.37, p <.001, η² =.063 (bkz. Tablo 1). Mesleğin de anlamlı ana etkisi 
bulunmuştur, F (2,260) =3.53, p =.031, η² =.026. Bankacıların tutumları (M =4.20), öğretmenler (M =3.996) 
ve mühendislerinkinden (M =4.00) olumlu bulunmuştur, sırasıyla, p =.020, p=.025. Cinsiyet ve meslek 
etkileşiminde anlamlılığa eğilim görülmüştür, F (2, 260) = 2.41, p =.092, η² =.018. Bankacılarda cinsiyet 
farklılığı görülmezken, t (87) =.71, p =.482, mühendislerde, t (87) = -3.51, p =.001; ve öğretmenlerde, t (86) 
= -2.90, p =.005, erkekler kadınlara göre anlamlı düzeyde daha ayrımcı tutum göstermişlerdir. 
 
Tahminlerle tutarlı olarak, erkeklerin kadının çalışmasına karşı tutumlarının kadınlarınkinden daha olumsuz 
olduğu bulunmuş; iş yerlerindeki sayısal cinsiyet yakınlığının kalıpyargıları ve ayrımcılığı azalttığına dikkat 
çekilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, kadının çalışması, meslek, cinsiyet dağılımı 

Kaynakça: Ağca, A. T., & Yalçın, N. (2009). Muhasebe mesleğinde kadın olmak bir sorun teşkil eder mi?. 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 37. Hilliard, L. J., & Liben, L. S. (2010). Differing levels of 
gender salience in preschool classrooms: Effects on children’s gender attitudes and intergroup bias. Child 
development, 81(6), 1787-1798. Kuzgun, Y., & Sevim, S. A. (2004). Kadınların çalışmasına karşı tutum ve dini 
yönelim arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,37(1), 14-27. Sümertaş, H. 
(2011). Türkiye Futbol Federasyonu’nda çalışan personelin kadının çalışmasına yönelik tutumlarının ve 
toplumsal cinsiyet rol eğilimlerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

157 
 

Enstitüsü, İstanbul. Tajfel, H. (1978). Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of 
intergroup relations. Academic Press. Tajfel, H. (1979). Individuals and groups in social psychology. British 
Journal of Social and Clinical Psychology, 18(2), 183-190. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative 
theory of intergroup conflict. The social psychology of intergroup relations, 33, 47. 
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Anlatı karmaşık bir söylem türüdür. Labov ve Waletsky'e (1967) göre iki temel işlevi vardır: 1) olayları 
zamansal sıralamayı yansıtacak şekilde ifade etmek, 2) anlatıcının olaylara dair yaklaşımını belirtmek. Bruner 
(1986) anlatılarda iki örgüt düzeyi tanımlamıştır: 1) eylemler ve olayları içeren eylem alanı, 2) anlatıdaki 
karakterlerin duygu, düşünce ve inançlarını içeren bilinç alanı. Anlatının işlevleri ve örgüt düzeyleri dikkate 

alındığında bir anlatının oluşturulabilmesi için olayların, başkalarının davranış ve duygularının anlaşılması ve 
açıklanabilmesi ile dil kullanımının birleştirilmesi gerekmektedir (Trabasso & Rodkin, 1994). Bu yetiler üç 
karmaşıklık düzeyi ile örtüşmektedir: 1) anlatının içindeki zamansal ve konusal bütünlüğü ahenkli bir şekilde 
yansıtan olay dizgisi düzeyinde karmaşıklık, 2) anlatıcının olaylara karşı kendi bakış açısını içeren değerlendirici 
anlatı öğelerinin kullanımı düzeyinde karmaşıklık, ve 3) anlatılan olaylar arasındaki nedensel, zamansal ve 
mantıksal düzenin birbirine bağlanarak ifade edilmesini sağlayan sentaks düzeyinde karmaşıklık. Bu çalışmanın 
amacı her düzeydeki karmaşıklığın gelişimini ve birbirleriyle ilişkisini araştırmaktır.  
 
Bu çalışmaya dört farklı yaş grubundan (4, 5, 7-8 ve 10-11 yaş) toplam 105 Türkçe konuşan çocuk ve 15 
yetişkin katılmıştır. Katılımcılar 'Frog, where are you?' (Mayer, 1969) başlıklı yazısız hikaye kitabının resimlerine 
bakarak bir anlatı oluşturmuşlardır. Anlatılarda olay dizgisi, değerlendirici anlatı öğelerinin kullanımı ve karmaşık 
sentaks yapılarının kullanımı incelenmiştir. 
 
Olay dizgisi düzeyinde karmaşıklığın yaşla arttığı gözlenmiştir. Bu artışta beş ve yedi yaş dönemlerinin önemli 
olduğu gösterilmiştir. Her yaş grubundaki çocukların ve yetişkinlerin değerlendirici anlatı öğelerini nadiren 
kullandıkları gözlenmiştir. Tercih edilen değerlendirici anlatı öğelerinin yaşla birlikte değiştiği bulunmuştur. 
Sentaks düzeyindeki karmaşıklığın niceliksel olarak artmadığı, fakat kullanılan tümleçlerin yapısı incelendiğinde 
niteliksel olarak değiştiği gösterilmiştir. Bilişsel açıdan daha karmaşık olan ilişkileri ifade eden karmaşık sentaks 
yapılarının kullanımının yaşla birlikte geliştiği gözlenmiştir. Değerlendirici anlatı öğelerinin kullanım düzeyi ile 
sentaks düzeyi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.  
 
Bu bulgular anlatıların bilişsel, dilsel ve sosyokültürel yapısı ve bağlamın anlatılar üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurularak tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: anlatı, karmaşıklık, olay dizgisi, değerlendirici anlatı öğeleri, sentaks 
 
Kaynakça: Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 
Labov, W., & Waletzky, J. (1967). Narrative analysis: oral versions of personal experience. In J. Helm (Ed.), 
Essays on the verbal and the visual arts (pp.12-44). Seattle, London: U. Washington Press. Mayer, M. (1969). 
Frog, where are you? New York: Dial Press. Trabasso, T., & Rodkin, P. (1994). Knowledge of goals/plans: A 
conceptual basis for narrating Frog, where are you? In R.A. Berman & D.I. Slobin (Eds.), Relating events in 
narrative: A crosslinguistic developmental study (pp. 85-106). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
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ANLAM ARAYIŞINDA SANATIN KULLANIMI VE RUH 

SAĞLIĞINA ETKİSİ 
Beria Bilge Şener 
Serbest 
 

 

AMAÇ: Travmaya verilen anlamın ve görsel sanatlar yolu ile ifade edilmesinin iyileşmeye olan etkisini 

göstermek. travma yaşantısı olan insanlar farkında olarak veya olmayarak yaşadıklarına bir anlam 
vermektedirler. Bu anlamın resim yolu ile ifade edilmesi kişinin yaşadıklarını yüceltmesinden çok daha fazla bir 
yarar sağlamaktadır. Bu olgu sunumunun amacı bu etkinin ne denli güçlü olabildiğinin gösterilmesidir. Burada 
hem anlamın etkisi, hem de sanatın etkisinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM: OLGU: Bu olguda yazarın (benim) başından geçenlerin anlamlandırılması anlatılmakta, bu süreçte 
yapılan resimler açıklamaları ile gösterilmektedir. Bu açıklamaların Logoterapi kavramları ile karşılıkları 
verilmektedir. Yazar kendisi için önemli kayıplar yaşamış, daha sonra bu durumla baş ederek yaşamına farklı bir 
yön çizmiştir. Anlamını fark eden yazar yaşamını bu anlam doğrultusunda biçimlendirmiştir. Anlamı yolunda 
ilerlemek yazara yaşam gücü vermiş ve böylece pek çok zorluğa göğüs germiştir. Sunumda bu süreçte yazarın 
güç aldığı kaynaklar anlatılmaktadır. Sonuçta hayatın anlamı, insanın hayatla olan bağları, hayatla temasın 
önemi vurgulanmaktadır. 
BULGULAR: TARTIŞMA:Bu olguda yararlı olan resim yapmak mıdır?, yoksa insanın içindeki anlamın resim yolu 
ile bilinç düzeyine çıkması mıdır? sorularına yanıt bulunmaktadır. Elbette bir şey üretmenin iyileştirici bir yanı 
vardır. Üretilenlerin sergilenmesinin ve beğenilmesinin de iyileştirici bir yanı vardır. Ancak esas iyileştirici olan 
anlamdır. Anlamın görülmesi, kişinin hayatına ve yaşadıklarına onun için değerli olan bir anlam vermesi o insanı 
kendisini özgür hissetmesine, kendisini aşmasına, hayatla bağ kurmasına neden olmaktadır. Hayata yanıt 
verebilen insan sevebilir. yaşamak için gerekli olan enerjiyi ne sadece uğraş, ne de yüceltme verebilir. Yaşamak 
için gerekli olan enerjiyi veren unsur anlamdır. 
SONUÇ: Logoterapi bakış açısıyla insan özgürdür ve insanın hayatının ve hayatın her anının bir anlamı vardır. 
İnsan bazen hayatta acı ve zor yaşantılara sahip olabilir. Logoterapi bu acı deneyimlerin de insanın yaşamı 
içinde bir anlamı olduğunu kabul etmektedir. Yaşamdaki anlamın görülememesi insanda var oluşsal boşluğa 
neden olmaktadır. Anlamın görülmesi ise insanı iyileştirir 
 
Anahtar Kelimeler: Anlam, Logoterapi, sanat, travma, özgürlük, var oluşçuluk 
 
Kaynakça: Viktor E. Frankl- İnsanın anlam arayışı Viktor E. Frankl- Hayatın anlamı ve psikoterapi Marianne da 
Silva Prado- Logo Art Searching Meaning Through Art Teria Shantall, Batya Yaniger- Logoterapi ders notları 
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Oyun, insanlık tarihi boyunca farklı perspektiflerce incelenmiş, hakkında modern bilimin birçok dalında 
araştırmalar yürütülmüştür (Huizinga, 2006). Psikoloji bilimi içerisinde oyun genellikle çocukluk dönemindeki 
davranışlar veya saldırganlıkla ilişkilendirilerek çalışılmıştır (Bilgi, 2005; Evcin, 2010; Kars, 2010; Sağlam, 
2011). Literatürde, oyun oynama durumuyla gruplara karşı tutumların ilişkisini araştıran çalışmaların eksikliği 
göze çarpmaktadır. Oysa genç yetişkinlerin sıklıkla tercih ettikleri uğraşılarından biri bilgisayar oyunu 
oynamaktır (İnal ve Kiraz, 2008) ve bu alanı araştırmak, çeşitli değişkenlerin ilişkilerini saptamak için değerlidir. 
Literatürde yer alan çalışmaların temel argümanı, görsel uyaranlara bağlı olarak, bu uyaranlara maruz 
kalanların davranışlarının, uyarıcının mesajı doğrultusunda farklılaşacağıdır. Bu bağlamda, bilgisayar oyunları 
oynamanın, çeşitli mesajları içeren görsel işitsel medya içeriğine maruz kalmak gibi davranış üzerinde etkisinin 
(Morgan, 1982) olacağı düşünülmektedir. 
 
Bu çalışmada, savaş temalı bilgisayar oyunu oynayan, savaş temalı olmayan bilgisayar oyunu oynayan ve 
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bilgisayar oyunu oynamayan genç yetişkinlerin Arap ve Amerikan toplumlarına karşı sosyal mesafeleri 
karşılaştırılmıştır. Savaş teması içeren oyunların tamamında Araplar oyuncu tarafından yok edilmesi gereken 
düşman, Amerikalılar ise kurtarılması gereken dost olarak betimlenmektedir. Savaş teması içermeyen oyunlarda 
ulusal kimliklere bağlı anlatımlar bulunmamaktadır. Katılımcılar 15-33 yaş arası, Bursa, Lefkoşa, Kocaeli ve 

Manisa illerinde ikamet eden, kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Bogardus’un Sosyal Mesafe Ölçeği’yle ölçülen 
sosyal mesafeye etki edeceği düşünüldüğü için katılımcının yakın çevresinde Arap ya da Amerikalı veya bu 
kültürde yetişmiş bir bireyin bulunma durumu kontrol altına alınmıştır. 
 
Araştırma sonucunda oyun oynama durumu farklı olan grupların Arap ve Amerikalılara karşı sosyal mesafeleri 
anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır. Oyun oynama süresi ile Arap ve Amerikalılara karşı sosyal mesafe ilişkisi 
anlamlı düzeyde çıkmamıştır. Bu bulgulara göre yalnızca savaş temalı bilgisayar oyunu oynamak, savaş teması 
içerisinde olumsuz olarak betimlenen gruplara karşı tutumu etkilememektedir. Bundan farklı olarak, oyunlarda 
verilen sözel mesajlar Türkçe olmadığı ya da oyuncular tarafından oyun içerisindeki karakterlerin ulusal 
kimlikleri fark edilemediği için, verilen mesajlar anlaşılamamış, bundan dolayı da hedef gruplara yönelik 
tutumlarda farklılaşma meydana gelmemiş olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar oyunu, oyun, savaş temalı bilgisayar oyunu, sosyal mesafe 
 
Kaynakça: Bilgi, A. (2005). {Bilgisayar oyunu oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin saldırganlık 
depresyon ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi.} Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Evcin, S. (2010). {Bilgisayar oyunlarının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin 
saldırganlık eğilimine etkisinin incelenmesi.} Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. Huizinga, J. (2006). {Homo ludens oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme.} (2.Baskı). 
(M. A. Kılıçbay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1951). İnal, Y. ve Kiraz, E. 
(2008). Bilgisayar oyunları ideoloji içerir mi. {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6}(3), 523-544. Kars, G. B. (2010). 
{Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocuklarda saldırganlığa etkisi.} Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Morgan, M. (1982). Television and adolescents' sex role stereoypes: A 
longitudinal study. {Journal of Personality and Social Psychology, 43}(5), 947-955. Sağlam, H. (2011). 
{Bilgisayar oyunlarının ergen öğrencilerin sosyalleşme süreci ve şiddet eğilimleri üzerindeki etkileri.} 
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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Yalnızlığı etkileyen faktörlerden biri olan benlik saygısı (Karahan, Sardoğan, Şar, Ersanlı, Kaya ve Kumcağız, 

2004; Davis, Hanson, Edson ve Ziegler, 1992), bireyin kendisine karşı olan olumlu ya da olumsuz tutumudur 
(Rosenberg, 1965). Benlik saygısıyla olumlu duygudurum arasında pozitif ilişki vardır (Doğan ve Eryılmaz, 
2013; Türkdoğan ve Duru, 2012). Yalnızlık ve duygudurum ilişkisi ise çoğunlukla depresyon ve negatif 
duygudurum bağlamında (Weeks, Michela, Peplau ve Bragg, 1980; Loucks, 1980; Anderson ve Harvey, 1988; 
Cacioppo ve ark., 2006) ve genellikle geç yetişkinlerle çalışılmıştır (Tiikkainen ve Heikkinen, 2005; Wang, 
Snyder ve Kaas, 2001). Üniversite öğrencileri arasında yapılan şimdiki çalışmada negatif ve pozitif 
duygudurumları birlikte incelenmiştir. Benlik saygısının yalnızlığı yordadığı hipotezinden yola çıkılarak 
aralarındaki ilişkiyi duygudurumlarının açıklayıp açıklamadığı test edilmiştir. 
Örneklem, 18-26 yaşları arasında 165 (108 kadın, 57 erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg, 1965), UCLA Yalnızlık Envanteri (Russell, 
Peplau ve Ferguson, 1978) ve PANAS Duygudurum Ölçeği (Watson, Clark ve Tellegen 1988) kullanılmıştır. 
Katılımcılara demografik bilgileri sorulmuştur. Ölçeklerin doldurulma sıralarının araştırmanın sonuçlarının iç 
geçerliliğini etkilememesi için tam karşı dengeleme uygulanmıştır.  
Yalnızlığı tahmin etmek için yapılan basamaklı regresyon analizinde, önce demografik değişkenlerle benlik 
saygısı, ardından pozitif ve negatif duygu durum modele eklenmiştir. Üst sosyoekonomik gruba mensup 
olmak, β = -.16, p =.048, ve yüksek benlik saygısı, β = -.35, p <.001, düşük yalnızlıkla ilişkili bulunmuştur. 
Pozitif ve negatif duygudurum modele eklendiğinde ise, benlik saygısının yalnızlıkla bağlantısı istatistiki olarak 
anlamlılığını kaybederken, β = -.11, p =.238, pozitif duygudurum düşüklüğü, β = -.27, p =.003, ve negatif 
duygudurum yüksekliği, β=.28, p <.001, yüksek yalnızlıkla ilişkili bulunmuştur. 
Sonuçlar, benlik saygısı ve duygudurumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve bu ilişkide benlik saygısının 
yalnızlığa olan etkisinin hem pozitif hem de negatif duygudurumların açıkladığını göstermektedir. 
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Anahtar Kelimeler: yalnızlık, benlik saygısı, pozitif duygudurum, negatif duygudurum 
 
Kaynakça: Anderson, C. A., & Harvey, R. J. (1988). Brief report: Discriminating between problems in living: An 
examination of measures of depression, loneliness, shyness, and social anxiety. {Journal of Social and Clinical 

Psychology, 6}, 482-491. Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M., Berntson, G. G., Nouriani, 
B., & Spiegel, D. (2006). Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. {Journal of research 
in personality, 40}(6), 1054-1085. Loucks, S. (1980). Loneliness, affect, and self-concept: Construct validity of 
the Bradley Loneliness Scale. {Journal of Personality Assessment, 44}(2), 142-147. Rosenberg, M. (1965). 
{Society and the adolescent self-image.} Princeton, NJ: Princeton University Press. Russell, D, Peplau, L. A.. & 
Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. {Journal of Personality Assessment, 42}, 290-294. 
Tiikkainen, P., & Heikkinen, R. L. (2005). Associations between loneliness, depressive symptoms and perceived 
togetherness in older people. {Aging & Mental Health, 9}(6), 526-534. Türkdoğan, T., & Duru, E. (2012). 
Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşun Yordanmasında temel ihtiyaçların karşılanmasının rolü [The role of 
basic needs fulfillment in prediction of subjective well-being among university students].{ Educational Sciences: 
Theory & Practice, 12}(4), 2429-2446. Wang, J. J., Snyder, M., & Kaas, M. (2001). Stress, loneliness, and 
depression in Taiwanese rural community-dwelling elders. {International Journal of Nursing Studies, 38}(3), 
339-347. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of 
positive and negative affect: The PANAS scales. {Journal of Personality and Social Psychology, 54}(6), 1063-
1070. Weeks, D. G., Michela, J. L., Peplau, L. A., & Bragg, M. E. (1980). Relation between loneliness and 
depression: a structural equation analysis. {Journal of Personality and Social psychology, 39}(6), 1238. 
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Romantik ilişkilerde en karmaşık konulardan biri “-aldatmadır-”. Aldatmaya dair kesin istatistiki veriler 

olmamakla beraber araştırmalar, Amerika’da %20 ile %40 arası değişen oranda evlilik dışı ilişkilerin yaşandığını 
(Greeley, 1994); üniversite öğrencileri arasında erkeklerin %75’inin ve kadınların %68’inin en az bir kere 
aldatma eyleminde bulunduklarını belirtmektedir (Wiederman & Hurd, 1999). Aldatma bu kadar yaygınken asıl 
merak edilen, aldatma affedilir mi, sorusudur. Bireyler, aldatmayı affetmeye dair çeşitli tepkiler gösterebilirler. 
Shackelford, Buss ve Bennett (2002), aldatmayı affetmenin zor olduğunu ve aldatmanın türüne göre yani cinsel 
ya da duygusal aldatma olmasına bağlı olarak bu zorluğun değiştiğini söylemektedir. Aldatmanın bu kadar 
yaygın olması ve bireylerin affetmeye dair değişik tepkileri olmasına rağmen ne uluslararası ne de ulusal 
yazında aldatmayı affetmeye dair tutumları ölçen bir ölçek yoktur. Bu çalışmanın amacı, aldatmayı affetmeye 
dair tutumları ölçen bir ölçek geliştirmektir.  
 
Bu amaçla, literatür taranarak ilk önce tutum objesi olan aldatmayı affetmenin tanımı yapılmıştır. 8 kişiyle 
yapılan mülakat ve 5 sosyal psikoloji doktora öğrencisinin görüşleriyle 69 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. 
Çalışmaya, ODTÜ Psikoloji Bölümü’nün açmış olduğu bölüm dışı seçmeli derslerini alan 503 lisans öğrencisi 
(Nkadın=305; Nerkek=198) katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.5’tir (SS= 1.8). 
 
İnternet üzerinden madde havuzu; demografik bilgi formu ve Suça ilişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeği 
(SKMÖ) ile birlikte katılımcılara ulaştırılmıştır.  
 
Ölçeğin geçerliğini test etmek için madde-toplam korelasyonları, faktör ve ayırtedici geçerlik analizi yapılmıştır. 
Ayrıca, cinsiyet değişkeni açısından gruplar arası ayrışma analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda iki faktör 
bulunmuştur. Açıklanan toplam varyans %58.47’dir. Tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı.89; ilk faktör (Cinsel 
Aldatmayı Affetme, Madde Sayısı = 6) için.87 ve ikinci faktör (Duygusal Aldatmayı Affetme, Madde Sayısı = 6) 
için.83’tür. Ölçeğin altboyutları ile SKMÖ arasındaki korelasyonların anlamlı olmaması ayırtedici geçerliği 
göstermektedir. Erkekler, duygusal aldatmayı affetmeye ilişkin kadınlara göre daha pozitif tutumlara sahipken 
cinsel aldatmayı affetmede cinsiyetler arası fark bulunamamıştır. Bulgular, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: cinsel ve duygusal aldatmayı affetme, geçerlik, güvenirlik, ölçek geliştirme, tutum ölçeği 
 
Kaynakça: 1) Greeley, A. (1994). Marital infidelity. Society, 31, 9-13. 2) Shackelford, T. K., Buss, D. M., ve 
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Bennett, K. (2002). Forgiveness or breakup: Sex differences in responses to a partner’s infidelity. Cognition and 
Emotion, 16, 299-307. 3) Wiederman, M. W. ve Hurd, C. (1999). Extradyadic involvement during dating. 
Journal of Social and Personal Relationships, 16, 265-274. 
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Kuramsal gerekçe: 

 
Öz-şefkat, kişinin olumsuz deneyimleri karşısında duygularına ve düşüncelerine açık olmasını, deneyimlerinden 
doğan acıyı azaltma istekliliğini ve kendisine sevecenlikle yaklaşmasını içerir (Neff, 2003). Kişilik özelliğine 
benzer unsurları olan öz-şefkatin olumlu duygulanım ve psikolojik işlevsellik ile pozitif; olumsuz duygulanım ve 
psikolojik sorunlarla negatif ilişki gösterdiği ortaya konmuştur (Neff ve ark., 2007). Öte yandan kişinin kendisi 
ve deneyimleri üzerine tekrarlı, dikkatli veya sık düşünmesi olarak tanımlanan tekrarlayıcı düşünme 
(Segerstrom ve ark., 2003); yapıcı olmayan etkileri göz önünde bulundurulduğunda, tekrarlayıcı olumsuz 
düşünme olarak ele alınmaktadır (McEvoy ve ark., 2010). Tekrarlayıcı olumsuz düşünmenin psikopatoloji 
gelişiminde ve devamında rol oynadığı bildirilmiştir (Watkins, 2008). 
Bu bilgiler ışığında; bu çalışmada öz-şefkatin olumsuz duygulanım ve depresyon ile ilişkilerinde olumsuz 
tekrarlayıcı düşünmenin aracı rolünün sınanması ve bu ilişkilerdeki mekanizmanın daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağlanması amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda tekrarlayıcı olumsuz düşünmenin, McEvoy ve 
arkadaşlarının (2010) tanılararası bir yapı olarak değerlendirilmesinin yararına işaret ederek geliştirdikleri ölçek 
ile Türkiye örnekleminde incelenmesi çalışmanın özgün değerini arttırmıştır. 
 
YÖNTEM:  
 
Uygun örneklem yöntemiyle seçilen 171 kadın (%65.5), 79 erkek (%34.5), toplam 250 üniversite öğrencisi, 
çalışmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; Öz-Duyarlık (Akın ve ark., 2007), 
Tekrarlayıcı Düşünme (Gülüm ve Dağ, 2012), Beck Depresyon (Hisli, 1989) ve Olumsuz Duygulanım (Gençöz, 

2000) ölçekleri kullanılmış; analizlerde Regresyon Analizi ve Sobel testi uygulanmıştır.  
 
BULGULAR:  
 
Çalışmanın sonucunda tüm araştırma değişkenleri birbirleri ile ilişkili bulunmuştur (p <.01). Ayrıca, öz-şefkatin 
olumsuz duygulanım ve depresyon ile ilişkilerinde tekrarlayıcı olumsuz düşünmenin kısmi aracı rol oynadığı 
saptanmıştır [(Sobel z = -4,76, p <.001); (Sobel z = -3,14, p <.001)]. 
 
YORUM:  
 
Çalışmanın bulguları, depresyon ve olumsuz duygulanım ile ilişkili koruyucu ve risk faktörlerinin anlaşılmasında, 
öz-şefkat ve olumsuz tekrarlayıcı düşünmenin önemini ortaya koymuş; bu iki yapının ve bu yapıların birbirleri 
ile ilişkilerinin depresyon ve olumsuz duygulanım içerikli şikayetleri olan bireylerin klink değerlendirme ve 
müdahale süreçlerinde dikkate alınmasının yerinde olacağına işaret etmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Öz-şefkat, tekrarlayıcı olumsuz düşünme, depresyon, olumsuz duygulanım, regresyon 
analizi 
 
Kaynakça: Akın, Ü., Akın, A. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-10. Gençöz, T. (2000). Pozitif negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve 
güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26. Gülüm, İ. V. ve Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı düşünme 
ölçeği ve bilişsel esneklik envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri 
Dergisi, 13, 216-223. Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği 
güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13. McEvoy, P.M., Mahoney, A. E. J. ve Moulds, M. L (2010). Are worry, 
rumination, and post-event processing one and the same? Development of the repetitive thinking 
questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 24, 509-519. Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative 
conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-102. Neff, K. D., Rude, S. S. ve 
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Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning 
and personality traits. Journal of Research in Personality, 41, 908-916. Segerstrom, S. C., Stanton, A. L., 
Alden, L. E. ve Shortridge, B. E. (2003). A multidimensional structure for repetitive thought: What’s on your 
mind, and how, and how much? Journal of Personality and Social Psychology, 85(5), 909-921. Watkins, E. R. 

(2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134(2), 163-206. 
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Multipl skleroz (MS) hastalarının genel nüfusa oranla psikiyatrik komorbiditeleri daha sıktır (Wilken, Sullivan, 

2007;Hoang, et al, 2015). Bu çalışamanın amacı MS hastalarında dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu 
belirtilerini değerlendirmektir. 
Çalışmaya 72 Relapsing Remitting MS hastası ve 57 kontrol alındı. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, hastalık süresi 
ve Genişletilmiş Özürlülük Belirti Ölçeği (EDSS) dahil olmak üzere demografik özellikleri kaydedildi. Dikkat 
Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri Erişkin Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu Öz-Rapor Ölçeği 
(ASRS) ile değerlendirildi. Ayrıca, gönüllülere Kısa Form-36 (SF-36) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği 
(HAD) de uygulandı. 
MS'li hastaların Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu ortalama oranı puanları kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede yüksekti. MS hastalarında korelasyon analizinde ASRS puanları ile anksiyete ve depresyon skorları ve 
SF-36 fiziksel ve mental komponent skorları arasında ilişkili bulundu.  
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri MS'li erişkinlerde gelişebilir ve artan psikososyal morbidite 
ile ilişkilidir ve yaşam kalitesini bozabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Erişkin Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu Öz-Rapor Ölçeği, Multipl skleroz, yaşam 
kalitesi, Anksiyete, Depresyon 
 
Kaynakça: Wilken JA, Sullivan C. Recognizing and treating common psychiatric disorders in multiple sclerosis. 
Neurologist 2007;13 (6): 343–354. Hoang H, Laursen B, Stenager EN, Stenager E. Psychiatric co-morbidity in 
multiple sclerosis: The risk of depression and anxiety before and after MS diagnosis. Mult Scler. 2015 Jun 3. 
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Kavramların oluşmasında anlam ve gönderim arasındaki ilişki (Frege, 1948), kavramsallaştırma (Jackendoff, 

2002) ve kültürlerarası farklılıklar (Goddard & Wierzbicka, 2010) önemli faktörlerdir. Yaratıcılık bilişsel ve 
davranışsal bir süreç olup problem çözme becerisi ve farklı düşüncelere sahip olma olarak tanımlanmış ve test 
ve envanterle ölçülmektedir (Cropley, 1999; Chavez-Eakle, 2010). Yaratıcılığın tanımında bir konsensüs olmayıp 
(Parkhurst, 1999; Runco & Jeager, 2012) olup yaratıcılık test ve envanterleri daha çok yaratıcılık potansiyelini 
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ölçerken yaratıcı olma durumunu ölçmemektedir (Cropley, 2000). Yaratıcılık evrenseldir (Guilford, 1975) ancak 
kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir (Rudowicz & Yue, 2000; Niu & Sternberg, 2002).  
Önceki çalışmalarımızda yaratıcı kavramlarının farklı gönderimlere sahip olduğunu ve kavramsallaştırılma 
sürecinde farkı anlam haritalarının kullanıldığını gösterdik. Önceki çalışmamızda en sık söylenen 5 yaratıcı kişiyi 

ve şeyi bu çalışmamızda katılımcıların puanlamasını istedik. 228 katılımcı (183 kadın, 45 erkek; yaş=22.08, 18-
44) önceki araştırmada en çok yaratıcı bulunan 5 şeyi ve 5 kişiyi 7’li Likert ölçeği yardımıyla puanladı (0-6). 2 x 
2 x 5 denek-içi desenin tekrarlamalı ANOVA sonucuna göre kişiler faktörünün anlamlı bir etkisi varken (F (4, 
872) = 8.113, p =.000), cinsiyet ve veri toplama yönteminin anlamlı bir etkisi bulunmadı (p >.05). Faktörler 
arası anlamlı bir etkileşim yoktu. İkili karşılaştırma sonucu kişiler arası anlamlı farklar Einstein, Steve Jobs, 
Leonardo Da Vinci, Mozart > Atatürk şeklinde oluştu. 2 x 2 x 5 denek-içi desenin tekrarlamalı ANOVA analizine 
göre şeylerin (hayalgücü > sanat, zeka > farklılık > Tanrı, F (4, 888) = 11.985, p =.000) ve cinsiyetin (kadın > 
erkek, F (1, 222) = 10.256, p =.002) etkisi bulundu. Önceki çalışmamızdaki bulgular bu çalışmada da yaratıcı 
bulunmuştur (min = 4.51, max = 6). Önceden Atatürk en çok söylenen kişiyken bu çalışmada anlamlı en düşük 
puanı aldı; hayalgücü en az söylenen şeyken anlamlı en yüksek puanı aldı. Yaratıcı kavramının operasyonel 
tanımı ve yaratıcılık için geliştirilen ölçeklerde ölçme konuları tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dil psikolojisi, Kavramsallaştırma, Yaratıcı, Yaratıcılık 
 
Kaynakça: Chávez-Eakle, R. A. (2010). Creativity and personality. Measuring Creativity (245-255). Brussels: 
EU. Cropley, A. J. (1999/2011). Definitions of creativity. Mark A. Runco & Steven R. Pritzker (eds.), 

Encyclopedia of Creativity 1. Cilt (pp. 511-525). San Diego, CA: Academic Press. Cropley, A. J. (2000). Defining 
and measuring creativity: Are creativity tests worth using? Roeper Review, 23(2), 72-79. Frege, G. (1948). 
Sense and reference. Philosophical Review, 57(3), 209-230. Goddard, C., & Wierzbicka, A. (2011). Semantics 
and cognition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 2(2), 125-135. Guilford, J. P. (1975). 
Varieties of creative giftedness, their measurement and development. Gifted Child Quarterly, 19, 107-121. 
Jackendoff, R. (2002). Foundations of language: Brain, meaning, grammar, evolution. Oxford: Oxford 
University Press. Niu, W., & Sternberg, R. (2002). Contemporary studies on the concept of creativity: the East 
and the West. Journal of Creative Behavior, 36(4), 269-288. Parkhurst, H. B. (1999). Confusion, lack of 
consensus, and the definition of creativity as a construct. Journal of Creative Behavior, 33(1), 1-21. Rudowicz, 
E., & Yue, X. (2000). Concepts of creativity: Similarities and differences among Mainland, Hong Kong and 

Taiwanese Chinese. Journal of Creative Behavior, 34(3), 175-192. Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The 
standard definition of creativity. Creativity Research Jounal, 24(1), 92–96. 
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Tükenmişlik (burnout) kavramı ilk kez 1974'de Freudenberger tarafından ortaya atılmış ve ruh sağlığı 

literatürüne girmiştir. Daha sonra Maslach ve Jackson tarafından tükenmişlik kavramı; “bireylerin işleri gereği 
karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, kişisel 
başarı ve yeterlik duygularında azalma şeklinde kendini gösteren bir sendrom” olarak tanımlanmıştır.  
Çalışma hayatında, çalışanlar yeteri kadar iş doyumu sağlayamazsa, bir süre sonra işinden soğumaya, işinden 
keyif almamaya ve işine yabancılaşmaya başlayacak ve çalışanın mesleki tükenmişlik yaşaması kaçınılmaz 
olacaktır. Tükenmişlik, insanlara hizmet veren mesleklerde çalışan bireylerin sıklıkla yaşadıkları, duygusal, 
zihinsel, fiziksel yorgunluğa ve yıpranmaya yol açan bir süreçtir. 
Sosyal hizmetler alanında sürekli ihtiyaç sahibi kişilerle çalışmak, dezavantajlı grup olarak bilinen maddi 
yoksunluk yaşayan bireyler ve şiddet mağduru kadın çocuk ve yaşlılarla çalışmak, insanlara yardım etmek 
tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu alanda çalışan meslek 
elemanları yaşadıkları tükenmişlik duygusu nedeniyle hayata bakış açısı negatif etkilenebilmektedir. Bu çalışma, 
Türkiye’de yapılmış tükenmişlikle ilgili çalışmaların literatür taraması şeklinde betimsel bir araştırmadır. Derleme 
niteliğindeki bu çalışmayla; yardım hizmeti sunan sosyal hizmetler alanında çalışan personelin olası tükenmişlik 
ve başaçıkma yollarına yönelik Türkiye’de yapılmış çalışmalar incelenerek, bu çalışmalar ışığında sosyal 
hizmetler alanında verilen hizmetlerin niteliği ve kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
Bireysel, sosyal ve kurumsal kaynaklı etmenlerin sonucunda ortaya çıkan tükenmişlik sinsi ilerleyen bir süreç ve 
sistem sorunu olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden özellikle vurgulamak gerekir ki; tükenmişliği önlemeye 

yönelik stratejilerin geliştirilmesinde, bireysel başa çıkma tekniklerinin yanında, daha kalıcı sonuçlar açısından 
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örgütsel düzenlemelerin daha etkili olacağı düşünülmektedir. 
Tükenmişlik, hizmet kalitesinin düşmesine, iş kaybına, kişilerarası çatışmalara, uykusuzluk, anksiyete ve 
depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğu için gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Sosyal 
hizmetler alanında çalışan personelde yaşanması mümkün tükenmişlikle başa çıkmaya yönelik uzmanlar 

eşliğinde personele uygulanacak supervizyon ve psikodrama çalışmalarının ve sosyal hizmetler alanında çalışan 
personellerin isteği doğrultusunda birimler arası rotasyonun yapılmasının tükenmişliği önlemede oldukça etkili 
olabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, sosyal hizmet alanı, iş doyumu. 
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FUTBOL HAKEMLERİNİN TAKIM ROLLERİ (HAKEMLERİN 
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Erkoç Koray Doğan

1
, Mehmet Cem Satman
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1
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara 

2
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Eskişehir 

 

 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, futbol maçlarının yönetiminde hakemlerin başarısında önemli bir unsur olan ekip 

çalışmasına ve hakemlerin takım rollerine önemine dikkat çekmektir. Bu doğrultuda cevap aranılacak temel 
soruları ise şöyledir; Futbol hakemlerinin kendi takım rollerini algılamada hakemlik pozisyonları 
(hakem/yardımcı hakem) ve kıdemleri açılarından farklı dağılımlar göstermekte midir? İkili rollerde hakemlerin 
ve yardımcı hakemlerin yerleri nerelerdir? Rol tipolojilerinde rollerin birbiriyle olan ilişkisi nasıldır? Bütünsel 
olarak hakemlerinin görev pozisyonları ile (hakem / yardımcı hakemlik) ile Belbin’in takım rolleri arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 
YÖNTEM: Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2015 - 2016 futbol 
sezonunda görev alan hakem, yardımcı hakemler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, grup örneklem alma 
yöntemiyle seçilen 200 hakemden oluşturulmuştur. Veriler anket uygulaması yoluyla toplanmaktadır. 
Hakemlerin takım rollerinin değerlendirilmesinde orijinali Belbin, 1993 geliştirilmiş olan ve Türkçeye uyarlanması 
Feyyat Gökçe, 2009 tarafından yapılmış olan Belbin Takım Rolü Kendini Algılama Ölçeği (Belbin Team Role Self-
Perception Inventory) kullanılmıştır. Güvenilir ve detaylı bulgulara ulaşmak için katılımcılardan, etik kurallar 
dahilinde detaylı demografik bilgileri alınmıştır. 
BULGULAR: Veri toplama süreci Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili alt birimlerce alınan izinlerin sürece 
yayılmış olması ve veri toplaması devam eden araştırmada, veriler araştırma soruları çerçevesinde 
değerlendirilecektir. 
Tartışma ve SONUÇ: Belbin tarafından geliştirilen Takım Rolleri ve Kendini Algılama ölçeği sıklıkla endüstriyel 
psikoloji alanında çalışmalara kaynak olmuştur. Bu bağlamda “takım” kavramının en önemli ifade alanlarından 
biri olan spor faaliyetlerinde kullanılması sosyal bilimler açısından farklı bir pencere açılmasına önayak olacak ve 
ülkemizde oluşum sürecinde bulunan spor psikolojisi alanına yeni bir bakış açısı sağlayacaktır. Bulgular, spor 
psikolojisi ve futbol hakemliği bağlamında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Belbin, Futbol hakemi, Spor psikolojisi, Takım rolleri, 
 
Kaynakça: • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A 
Yayıncılık. • Belbin, R. M. (1993). Team roles at work. Oxford: Butterworth-Heinemann. • Belbin, R.M. (1981). 
Management Teams. Why They Succeed or Fail. Butterworth-Heinemann: London. • Collina, P. (2004). Benim 
Oyun Kurallarım. (G. T. Ünal, Çev.) İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. (Orijinal baskı, 2003) • Dulewicz, V. 
(1995). A validation of belbin's team roles from 16PFand OPQ using bosses' ratings of competence. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 68, 81-99. • Fisher, S.G., Hunter, T.A., & Macrosson, W.D.K. 
(2000). The Distribution of belbin team roles among UK managers. Personnel Review. 29(2), 124-140. • Fisher, 
S.G., Hunter, T.A., & Macrasson, W.D.K. (1998). The structure of Belbin’s team roles. Journal of Occupational 
and Organizational Psychology, 71, 283-288. • Fisher, S.G., Macrosson, W.D.K., & Semple, J.H. (2001). Control 
and Belbin’s team roles. Personel Review, - 30(5), 578-588. • Katzenbach, J.R. & Smith, D. (1993). The 
wisdom of teams creating the high-performance organization. Harvard School Pres, Boston. • Konter, E. 

(2006). Sporda Karşılaşma Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi. • McCrimmon, M. (1995). “Teams without roles: 
empowering teams for greater creativity”. Journal of Management Development, 14(6), 35-41. • Natale, S.M., 
Sora, S.A. & Kavalipurapu, S.B. (2004). Leadership in teams: managerial responses. Team performance 
Management, 10, 45-52. • Partington, D. & Haris, H. (1999). Team role balance and team performance: an 
emprical study. The Journal of Management Development, 18(8), 694-705. • Rushmer, R.K. (1996). Is Belbin’s 
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shaper really teams’s thruster-organizer? an empirical ınvestigation ınto the correspondence between the belbin 
and tms team role models. Leadership and Organization Development Journal, 1(1), 20-26. • Sabuncuoğlu, Z., 
Tüz, M. (2008) Örgütsel Psikoloji. Bursa: Furkan Ofset. • Staniforth, D. & West, M. (1995). Leading and 
managing teams. Team Performance Management An International Journal, 1(2), 28-33. • Weinberg, R.S., 

Richadson, P.A. (2008). Başarılı Hakemliğin Psikolojisi. (R. Emekçi, T. Toros, Çev.) Denizli: Gültürk Ofset. 
(Orijinal baskı, 1990). • Weinberg, R.S., Gould, D. (2015). Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri (M. Şahin, 
ve Z. Koruç, Ed.) Ankara: Nobel Yayınevi. (Orijinal baskı, 2015). 
 
 
 
 
 

[Özet:0076] 

ORTA ÇOCUKLUKTA EBEVEYN ÇATIŞMASI VE EBEVEYN 

EĞİTİM DÜZEYİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİKTEKİ ROLÜ 
Fulya Kırımer Aydınlı, Nebi Sümer 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Bu çalışmanın amacı orta çocukluk döneminde çocukların algıladığı ebeveyn çatışması ve anne-baba eğitim 

düzeyinin çocukların akademik yeterlik algısını yordama gücünü incelemektir. Aile içi yıkıcı tartışmaların 
çocukların okul başarısını etkilediği çeşitli yaş gruplarında yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (örn., Unger, 
McLeod, Brown ve Tressell, 2000). Ancak bu yaş dönemindeki çocukların özbildirimine dayalı ebeveyn 
çatışmasının derslere yönelik başarı algısı üzerindeki etkisi özellikli olarak çalışılmamıştır. Anne-baba eğitiminin 
çocukların okul başarısını hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilediği bulunmasına karşın (bkz., Eccles, 
2005), eğitim düzeyinin ve ebeveyn çatışmasının çocukların akademik başarı algısı üzerindeki ortak etkisi 
incelenmemiştir. 
 
Bu çalışmada özbildirime dayalı ebeveyn çatışmasının çocukların akademik özyeterliklerini olumsuz yönde, 
ebeveyn eğitim düzeyinin ise olumlu yönde yordaması beklenmiştir. Ebeveyn çatışmasının etkilerini inceleyen 
diğer çalışmalarda cinsiyet farklılıklarına dair bulgular tutarsızlık göstermektedir. Bu nedenle kız ve erkek 
öğrenciler arasında önerilen model açısından fark olup olmadığı da incelenmiştir.  
 
Çalışmaya farklı illerden 4. ve 5. sınıf öğrencileri (Nkız = 942; Nerkek = 916) katılmıştır. Katılımcılar Çocukların 
Algıladığı Ebeveynler Arası Çatışma ve Akademik Özyeterlik ölçeklerini doldurmuştur. Kız ve erkek öğrenciler 
için ayrı yapısal eşitlik modeli analizleri uygulanmış, cinsiyet farklılıkları çoklu grup karşılaştırmasıyla test 
edilmiştir. Çatışma özellikleri, algılanan tehdit ve kendini suçlama alt faktörleri ebeveyn çatışması gizil 
değişkeninin; anne-baba eğitim düzeyleri ebeveyn eğitimi gizil değişkeninin; matematik ve Türkçe derslerine 
yönelik başarı algıları ise akademik özyeterlik gizil değişkeninin göstergesi olarak kullanılmıştır. 
 
Bulgular değişkenlerin beklendiği yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Hem kız hem de erkek öğrencilerde 
algılanan ebeveyn çatışmasının akademik özyeterliği yordama gücünün eğitim düzeyinin yordama gücünden 
daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kız ve erkek öğrenciler karşılaştırıldığında modeller arası anlamlı fark 
olduğu bulunmuştur. Algılanan ebeveyn çatışması erkek öğrencilerin akademik özyeterliklerini görece daha 
güçlü yordarken, eğitim düzeyi kız öğrencilerin akademik özyeterliklerini görece daha güçlü yordamıştır. 
Bulgular ebeveyn çatışmasının ve eğitim düzeyinin orta çocuklukta akademik özyeterliği etkileyen iki temel 
unsur olduğunu göstermiştir. Bulgular geçmiş çalışmalar ışığında ve cinsiyet farklılıkları gözetilerek tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Orta çocukluk, ebeveyn çatışması, ebeveyn eğitim düzeyi, akademik özyeterlik 
 
Kaynakça: Eccles, J. S. (2005). Influences of parents’ education on their children’s educational attainments: 
the role of parent and child perceptions. London Review of Education, 3(3), 191-204. doi: 
10.1080/14748460500372309 Unger, D. G., McLeod, L. E., Brown, M. B. ve Tressell, P. A. (2000). The role of 
family support in interparental conflict and adolescent academic achievement. Journal of Child and Family 
Studies, 9(2), 191-202. doi: 10.1023/A:1009419005136 
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KİŞİLİK VE MÜZİK TÜRÜ TERCİHİ 
İlayda Korkutmaz, Ecem Kunter, Merve Kınıklıoğlu, Afife Konyalı, Tuğçe Hacıoğlu, İrem Uz 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Kişilerin yaşamında adından sürekli söz ettiren müzik (Yağışan, 2013), araştırmacıları kişilik ile tercih edilen 
müzik türü arasındaki ilişkiyi incelemeye yönlendirmiştir (örn., Rentfrow ve Gosling, 2003; Zweigenhaft, 2008; 
Erdal, 2009). Elde edilen bulgular, kişilik ile dinlenen müzik türü arasında güçlü bir ilişki olduğunu destekler 
niteliktedir (örn., Güner, 1998; Sezer, 2011; Mills, 1996; Aydoğan ve Gürsoy, 2007).  
 
Çalışmamızda Beş Faktör Kişilik Testi kullanılarak kişilik ile dinlenen müzik türlerinin birbirlerine etkisi 
incelenmiştir. Literatürdeki diğer araştırmalardan farklı olarak, örneklemimiz geniş tutulmuş, dünya müziklerinin 
yanı sıra Türkiye’de dinlenen müzik türleri de değerlendirilmiş ve kişilik ile müzik türü tercihinin cinsiyet ve yaş 
bağlamındaki etkisi araştırılmıştır. 
 
300 kişiden (Kadın=132, Erkek=108, 60 bilinmiyor) oluşan örneklemimizden anket aracılığıyla veriler elde 
edilmiştir. Yaş ortalaması 27’dir (M=27.21, SD=12.60).  
 

Çalışmamızın içerdiği 21 müzik türü, Principle Component Analysis kullanılarak faktör analizi yapılmış ve 
sonucunda 5 faktör elde edilmiştir: 1-Türkiye’ye özgü müzik türleri, 2-Rock, reggae ve elektronik müzik türleri, 
3-Popüler ve klasik müzik, 4-Pop, dans ve r&b, 5-Rap ve hip-hop. Bulunan her bir faktör için çoklu regresyon 
analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre: 
 
Türkiye’ye özgü müzik tercihi; yaş arttıkça, β=.027, p<.001, ve uyumluluk arttıkça, β=.149, p=.038, artmıştır. 
Kadınlar, β=.31, p=.029, bu müzik türlerini daha çok tercih etmişlerdir. 
 
Rock, reggae ve elektronik müzik tercihi; yaş azaldıkça, β=.013, p=.032, ve deneyime açıklık 
arttıkça, β=.236, p=.006, artmıştır. 
 
Popüler ve klasik müzik tercihi; deneyime açıklık arttıkça, β=.302, p<.001, artmıştır.  
 
Pop, dans ve r&b tercihi; dışadönüklük arttıkça, β=.196, p=.004, artmıştır. Kadınlar, β=.406, p=.006, pop, 
dans ve r&b türlerini daha çok tercih etmişlerdir.  
 
Rap ve hip-hop tercihi; duygusal denge arttıkça, β=.149, p=.011, artmıştır. Kadınlar, β=.342, p=.024, rap ve 
hip-hop türlerini daha çok tercih etmişlerdir. 
 
Diğer çalışmalardan farklı olarak sonuçlar, Türkiye’de dinlenen müzik türlerinin de kişilik ile ilişkili olduğunu 
belirtmiş; yaş ve cinsiyetin müzik tercihine etkisini göstermiştir. Elde edilen bulgular, gelecekte müzik tercihi ile 
kişilik ilişkilerini inceleyen çalışmalara yardımcı niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: beş büyük faktör kuramı, kişilik, müzik 
 
Kaynakça: Aydoğan, Y. & Gürsoy, F. (2007). Müzik dinleme alışkanlıklarının ve bazı değişkenlerin lise ikinci 
sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 
(1), 64-73. Erdal, B. (2009). Müzik tercihi ve kişilik ilişkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,35(2), 188-196. Güner, 
N. (1998). Ergenlerin dinledikleri müzik türü ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. VII. Ulusal 
Egitim Bilimleri Kongresi, 9- 11 Eylül, Konya, Cilt 1, 291-299. Mills, S. (1996). Indigenous music and the law: 
An analysis of national and internationall. Yearbook for Traditional Music, 28, 57-86. Rentfrow, P. J., & Gosling, 
S. D. (2003). The do re mi's of everyday life: The structure and personality correlates of music preferences. 
Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 1236-1256. doi:10.1037/0022-3514.84.6.1236. Sezer, F. 
(2011). Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi, İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1472-1493. Yağışan, N. 
(2013). Üniversite öğrencilerinin müzik tercihleri ve saldırganlıkla ilişkisi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 96-113. 
Zweigenhaft, R. L. (2008). A Do Re Mi encore. Journal of Individual Differences, 29(1), 45-55. doi: 
10.1027/1614-0001.29.1.45. 
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Doğuş Üniversitesi 

 

 

Vizyon 2023 hedefleri çerçevesinde devlet ve vakıf üniversiteleri kurulması teşvik edilmektedir (Kavili Arap, 

2010; OECD, 2011; TÜBİTAK, 2005; YÖK, 2007). Ayrıca, 2004 yılında bin kişide 0,05 olan doktora öğrencisi 
sayısını 2013 yılında bin kişide 0,5 oranına yükseltmek de hedeflenmiştir (TÜBİTAK, 2004). Bu hedeflerle 
üniversite sayısı hızla artmıştır: 2007’de 107, 2013’te 164 ve 2015’te 194 üniversite vardır. Uluslararasılaşma 
hedefiyle Türkiye’deki üniversitelerin hepsinin lisans programlarının %80’ni Türkçe eğitim yaparken %20’si 
İngilizce eğitim yapmaktadır (Arik & Arik, 2014). Bu çalışma temel sosyal bilimlerden psikoloji bölümlerinin bu 
hedeflerden nasıl etkilendiğini eğitim dili açısından ele almaktadır.  
Bulgular göstermektedir ki, Türkiye’de psikoloji bölüm sayıları hızla artmaktadır. Türkiye’de 1996 yılında 10, 
2003 yılında 16, 2008 yılında 30, 2013 yılında 58 ve 2014 yılında toplam 63 (16 devlet, 47 vakıf) üniversitede 
(İngilizce, Türkçe, ikinci öğretim gibi 70 programda) psikoloji bölümü öğrenci almaktadır. 2015 yılında 71 
bölümde 79 program yürütülmektedir.Buna bağlı olarak her üniversitede kontenjan sayılarında dikkat çekici 
artış gözlenmektedir. Türkiye’deki bölümlerin doluluk oranı %100’e yakın olup, 1996 yılında kontenjan aralığı 
12-64’ken (toplam 391), 2014 yılında 30-160 (toplam 4796) ve 2015 yılında 35-180 (toplam 5809) olduğu 
görülmüştür.  
Eğitim dili olarak hem Türkçe hem İngilizce eğitim verilmektedir. 2014 yılında 63 bölümde 70 program 
yürütülürken bu programların 42’si Türkçe, 27’si İngilizce ve 1’i %30 İngilizce eğitim vermekteydi. 2015 yılında 
70 bölümde yürütülen 79 programın 47’si Türkçe eğitim verirken 31’i İngilizce eğitim, 1’i ise %30 İngilizce 

eğitim vermektedir. 2014’te 6, 2015’de ise 7 bölümün eğitim dili hem Türkçe hem de İngilizceydi. Eğitim dili 
İngilizce olan bölümlerin sadece 2’si TOEFL ve IELTS uluslararası İngilizce yeterlilik sınavı ile öğrenci kabul 
ederken diğerleri bu sınav sonuçlarının yanısıra (ve genellikle) kendi hazırlık birimlerinin yaptığı sınav 
sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir.  
Sonuç olarak, psikoloji bölümlerinin %40’ının eğitim dilinin İngilizce olduğu bulunmuştur. Eğitim dilinin İngilizce 
olmasının yükseköğretime etkisi ve öğrencilerin İngilizce eğitim algısı araştırmada tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dil psikolojisi, Eğitim dili, İngilizce, İkinci dil edinimi, Yükseköğretim 
 
Kaynakça: Arik, B. T. & Arik, E. (2014). The role and status of English in Turkish higher education. English 
Today, 30(4), 5-10. doi:10.1017/S0266078414000339 Kavili Arap, S. (2010). Türkiye Yeni Üniversitelerine 
Kavuşurken: Türkiye'de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, 65 (1), 1-29. OECD (2011). A review of university facilities in Turkey. CELE Exchange 2011/6. ÖSYM. 
http://osym.gov.tr/ TÜBİTAK (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi. Ankara: 
TÜBİTAK. TÜBİTAK (2005). Vizyon 2023: Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi. Ankara: 
TÜBİTAK. YÖK (2007). Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara: Meteksan. 
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Psikolojik dayanıklılık kavramı Amerikan Psikoloji Birliği tarafından, bireylerin yaşadıkları zorluk, travma, trajedi 

ve tehditlere adapte olabilme süreci olarak tanımlanmıştır (Newman, 2005). Bireylerin stres verici olaylar 
karşısında dayanıklılığa sahip olmasını sağlayan bireysel ve çevresel faktörler bulunmaktadır ve araştırmalarda, 
psikolojik dayanıklılık ile yaşam doyumu arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Bireyleri psikolojik olarak dayanıklı 
kılan ve yaşam doyumundaki artışla ilişkilendirilen faktörler arasında, stresle baş etme tarzları da bulunmaktadır 
(Southwick & Watson, 2015). Folkman ve Lazarus (1980) tarafından ortaya atılan ve kabul görmüş bir model 
olan problem odaklı/ aktif baş etme tarzları, psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumuyla ilişkilendirilmiştir ancak 
bu ilişkiyi doğrudan test eden bir araştırmaya rastlanmamaktadır. 
Bu araştırmada bireylerin psikolojik dayanıklılıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkide stresle baş etme 
tarzlarının aracı rolü test edilmiştir. Araştırmada veriler 18 yaş üstü 272 kadın, 79 erkek toplam 351 yetişkin 
katılımcıdan kartopu örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Bu konuda daha önce yapılan araştırmalardan farklı 
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olarak bu çalışma klinik alt gruba hitap etmemesi, ve 18 yaş üstü bireylerden veri toplanmasıyla önem 
taşımaktadır. Araştırmada değişkenlere ilişkin veriler Ego Sağlamlığı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği 
ve Yaşam Doyum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.  
Yapılan analizler sonucunda farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarında değişkenler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Ancak t Test ile yapılan grup karşılaştırmalarında olumsuz yaşam olayı deneyimi olan 
katılımcıların yaşam doyumunun (Ort.=15.37, S=4.6) olumsuz yaşam olayı deneyimi olmayan katılımcılara 
(Ort.=17.53, S= 3.9) göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarına göre psikolojik 
dayanıklılık yaşam doyumunun önemli bir yordayıcısıdır. Kendine güvenli, iyimser ve çaresiz baş etme tarzları 
bu ilişkide kısmi aracılık yapmaktadır. Buna göre, kendine güvenli ve iyimser baş etme tarzları psikolojik 
dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki olumlu ilişkiyi arttırırken, çaresiz baş etme tarzı psikolojik dayanıklılık 
ve yaşam doyumu arasındaki olumsuz ilişkiyi arttırmaktadır. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde 
tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: psikolojik dayanıklılık, yaşam doyumu, stresle baş etme tarzları 
 
Kaynakça: Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An Analysis of Coping in A Middle-Aged Community Sample, 
Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239. Newman, R. (2005). APA’s Resilience Initiative, 
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Scientific and Clinical Literature on Resilience and Psychological First Aid, A Practical Guide to PTSD Treatment: 
Pharmacological and Psychotherapeutic Approaches. American Psychological Association. 
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Kaygı, depresyon ve sosyal dışlanma gibi problemlerin öncülü olan özelliklerden biri erken yıllarda görülen 
yüksek düzeydeki sosyal çekinikliktir (Rubin ve ark., 2011). Araştırmalar, çocukların sosyal durumlarda çekinik 
davranmasında ebeveynlik tutumlarının rol oynadığını göstermektedir. Yetkeci-kısıtlayıcı (authoritarian) 
ebeveynliğin yüksek (McLeod ve ark., 2007) yetkili-açıklayıcı (authoritative) ebeveynliğin ise düşük olması (Mills 
ve ark.,2012) çocuğun çekinik davranışlarındaki artışla bağlantılıdır. Bu ana-babalık tutumları çocukların 
‘kendini ketleme becerisi’nin gelişimi (Glaser, 2000) ve saldırganlık gibi dışsallaştırma davranışlarıyla ilişkilidir 
(Hughes ve Ensor, 2011); dolayısıyla aynı mekanizmaların sosyal çekiniklik gibi içselleştirme davranışları için de 
geçerli olması mümkündür. Mevcut araştırma, yetkeci-kısıtlayıcı ve yetkili-açıklayıcı ebeveynlik tutumlarının 
çocuktaki sosyal çekinik davranışlarla bağlantısını ve bu ilişkide kendini ketleme becerisinin aracı rolünü 
incelemektedir.  

Araştırmada, bir zaman diliminde 234 okul öncesi yaştaki çocuktan (Ort.yaş=60,03ay, S=8,58; 120 kız) veri 
toplanmıştır. Deseni kesitsel olmakla birlikte, farklı yöntemlere ve farklı kişilerin bildirimine dayalı ölçümlerin 
kullanılması araştırmanın kuvvetli taraflarındandır. Ana-babalık tutumları annenin doldurduğu bir anketle, 
çocuğun kendini ketleme becerisi bireysel değerlendirmeyle (Simon Says) ölçülmüştür. Çocuğun sosyal 
çekiniklik düzeyini ölçen iki anketi ise çocuğun öğretmeni doldurmuştur. 
Yapısal eşitlik modeli, çocuğun çekinik davranışlarını annenin yetkeci-kısıtlayıcı (β =.18, p<.05) ve yetkili-
açıklayıcı tutumlarının (β =-.20, p<.05) ve çocuğun ketleme becerisinin (β =.16, p<.05) anlamlı düzeyde 
yordadığını göstermiştir; χ2(11)=15.67,ns, CFI=.99, RMSEA=.04. Annenin yetkeci-kısıtlayıcı tutumu ve çekinik 
davranış arasındaki dolaylı ilişkide, çocuğun ketleme becerisinin aracı rolü zayıf ve sınırda anlamlıdır (bootstrap 
kullandığında ise anlamlı değildir).  
Araştırmanın sonuçları, ebeveyn tutumlarının çocuğun içselleştirme davranışlarıyla bağlantısını göstermesi 
bakımından kaydadeğerdir, ve güç kullanımına dayalı ebeveynliğin etkilerinin kültürden ve ‘normatiflik’ten 
bağımsız şekilde olumsuz olduğu savını (Sorkhabi, 2005) desteklemektedir. Literatüre göre, yüksek olumsuz 
kontrol ve sorgusuz itaat bekleme, çocuklarda duygusal olarak aşırı uyarılmışlığa sebep olmakta, kendini 
denetleme becerisinin gelişimine negatif etki yapmaktadır (Glaser, 2000; Sroufe,1996). Bizim araştırmamızda 
ketlemenin aracı rolü sosyal çekiniklik için sınırlıdır; bir açıklama, söz konusu etkilerin dışsallaştırma problemleri 
için daha kuvvetli olabileceğidir. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal çekiniklik, ana-babalık tutumları, yetkeci-kısıtlayıcı tutum, yetkili-açıklayıcı tutum, 
kendini ketleme becerisi 
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G. Hart (Eds.), Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development, 2nd Ed. (pp. 434-452). West 
Sussex, UK: Wiley-Blackwell. Sorkhabi N. (2005). Applicability of Baumrind’s parent typology to collective 
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Kişilerin çocukları olmadan önce çocuk sahibi olmaya yönelik pozitif ve negatif beklentileri vardır. Bu beklentiler, 

hem ileride çocuk sahibi olma kararını hem de çocuk sahibi olduktan sonra ebeveynlerin çocuklarının davranışını 
nasıl algıladığını etkilemektedir. Örneğin, annelerin hamilelik dönemlerinde çocuklarının mizacına dair 
beklentilerinin, çocuk doğduktan sonra mizacını nasıl değerlendirdikleriyle olumlu yönde ilişkili olduğu 
gösterilmiştir(Zeanah, Keener ve Anders, 1986).Ayrıca evli olmayan insanların ebeveyn olmaya yönelik 
beklentileri, ileride çocuk sahibi olmaya karşı tutumlarını da etkilemektedir. Yapılan bir diğer çalışmada Rholes 
ve arkadaşları(1997)kişilerin yakın ilişkileriyle ilgili beklentilerinin çocuk sahibi olma istekleriyle ilgili olduğunu 
bulmuşlardır. Tüm bu çalışmalar zihinsel temsillerin önemli bir parçası olan beklentiler üzerine yoğunlaşmış, 
zihinsel temsillerin başka bir önemli parçası olan çocukların görsel temsilleri incelenmemiştir. Çalışmamızın 
amacı çocuk sahibi olma isteğinin bebeklerin görsel temsilleriyle yani kişilerin bebekleri zihinlerinde nasıl 
canlandırdıkları ile ilişkisini incelemektir. 
İlk aşamada katılımcıların(N= 80)görsel temsilleri ters korelasyon(Dotsch ve Todorov, 2012)yöntemiyle elde 
edilmiştir. İlk olarak 40 çocuk yüzünün ortalaması alınarak bir çocuk yüzü (taban yüz) oluşturulmuştur. Daha 
sonra üzerine parazitler eklenerek taban yüz değiştirilmiş ve değişen bu yüzler her seferinde ikili gruplar halinde 
katılımcılara gösterilmiştir. Katılımcılardan bu resimlere bakarak kendi zihinlerindeki tipik bebek görüntüsüne en 
çok benzeyeni seçmeleri istenmiştir. Ayrıca, katılımcılar çocuk sahibi olma isteğini ölçen birtakım sorular 
cevaplamışlardır(Rholes, 1997).Sonra katılımcılar bu ölçekteki puanlarına göre çocuk sahibi olma isteği yüksek 
ve düşük olan diye ikiye ayrılmıştır ve her bir grup için o gruptaki katılımcıların seçtiği resimlerin ortalaması 
alınarak bir resim oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yüzler bağımsız katılımcılar tarafından ne kadar sevimli 
olduklarına ve mizaçlarına göre(uysal vs.)değerlendirilmiştir.  
Çalışmanın sonucunda çocuk sahibi olma isteği yüksek olan katılımcıların görsel temsillerini ortaya koyan bebek, 
çocuk sahibi olma isteği düşük olan katılımcıların temsillerini ortaya koyan bebeğe göre daha mutlu, daha uysal, 
daha sakin ve daha uslu olarak değerlendirilmiştir.  
Sonuçlar çocuk sahibi olma isteğinin bebekleri zihnimizde nasıl temsil ettiğimizle(bebekleri daha uslu veya daha 
yaramaz olarak canlandırmakla)ilişkili olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: görsel temsil, ters korelasyon, çocuk sahibi olma isteği 
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20. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler medya araçlarının kitleler üzerindeki etkisine yönelik çalışmaları 
hızlandırmıştır. Hovland (1954), kitap, dergi, gazete ve televizyon gibi medya araçlarının kitleler üzerindeki 
etkisini araştırmak için Yale yaklaşımını geliştirmiştir. Hovland’a (1954) göre mesaj kaynağının güvenilirlik ve 
saygınlığı mesajın ikna gücü üzerinde etkilidir. Günümüzde iletişim artık yeni araçlar, bilgisayar ve mobil 
cihazlar, üzerinden yürütülebiliyor.TÜİK’e (2015) göre ülkemizde internet kullanımının %58,7 si mobil cihazlar 
üzerinden gerçekleşiyor ve sosyal medya kullanımında %80,9 ile ilk sırada bulunuyor. Bu istatistiğin gösterdiği 
üzere iletişimin yeni araçlarından olan sosyal medya geniş kullanımı sayesinde insanların hayatının her anına 
ulaşabiliyor. Bu açıdan düşünüldüğünde popülerliği ve cinsiyeti değişimlenen bir instagram hesabından gelen 
mesajın davranışa yönelik niyete etkisi bu araştırmada çalışılmıştır. Davranışa yönelik niyeti ölçmek için Ajzenve 
Fishbein’in(1991) planlı davranış kuramı kullanılmıştır. Planlı davranış kuramının bileşenleri, davranışsal 
inançlar, normatif inançlar, kontrol inançları, tutumlar, öznel normlar, algılanan davranış kontrolü ve davranışa 
yönelik niyet, davranışın öncülleri olarak model üzerinde test edilmiştir. 
Bu çalışmada Instagram sosyal medya temsilcisi olarak kullanılmıştır. Popülerlik (takipçi sayılarının azlığı ve 
çokluğuna göre popüler ve popüler olmayan olarak) ve cinsiyet (erkek ve kadın) manipulasyonu yapılmıştır. 

Gruplarda paylaşılan içerik ve profil fotoğrafları sabit tutulmuştur. Kaynakların güvenilirliği McCroskey ve 
Teven’in (1999) güvenilirlik ölçeği ile ölçülmüştür. Niyet ise planlı davranış kuramına paralel geliştirilen ölçek ile 
ölçülmüştür.  
Araştırmanın bulgularına göre takipçi sayısının yüksek olduğu popüler hesaplar, paylaşım yapılan konularda 
daha yeterli bulunurken erkek hesap sahipleri her iki grupta da yeterlilik anlamında daha yüksek puanlar elde 
etmişlerdir. Kadın hesap sahipleri ise yalnızca davranışa yönelik niyeti değiştirmede daha etkili bulunmuşlardır. 
Son olarak bulgular modelin araştırmadaki hedef davranışa yönelik niyeti yordamada etkili olduğunu; ancak 
modele ek olarak davranışsal inançlar ve öznel inançlar arasında da ilişki olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tutumlar, sosyal medya, kaynağın güvenirliği, davranışa yönelik niyet, planlanmış 
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Çocukların duygusal yaşantılarını anlamak ve psikososyal ihtiyaçlarını belirlemek için resimlerini incelemek 

önemli yöntemlerden biridir (Malchiodi, 2005). Çocuklar şiddete bir çok yönüyle aile içinde, yakın çevrelerinde, 
okulda, sanal ortamlarda, televizyon aracılığı ile, ülkesinde, sağlık sisteminde maruz kalabilen önemli bir 
gruptur.  
Araştırmanın örneklemini 10-11 yaşındaki devlet ve özel okullara giden kız ve erkek çocuklar oluşturmaktadır. 
Resimlerde şiddetin yerine, konusuna, kimler arasında yaşandığına, şiddet uygulayanın, şiddete uğrayanın 
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özelliklerine ve resimdeki diğer çizimlere odaklanılmış, resimler iki araştırmacı tarafından incelenmiş ve içerik 
analizi yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket program kullanılmıştır. 
Resimlerdeki şiddet olayları en fazla aile arasında ve çocuklar arasında yaşanmaktadır. Araştırmaya alınan 
çocukların gelişimsel açıdan resimlerinde gerçeği olduğu gibi yansıtma çabası içinde olduklarından (Isbell ve 

Raines 2003) bu bulgu oldukça düşündürücüdür. Çocukların aile içinde yaşanan şiddete maruz kalması ve 
tanıklık etmesi psikososyal ve benlik gelişimini zedeleyen önemli bir şiddet türüdür (Godenzi, 1994). Genelde 
şiddetin fiziksel ve sözel türleri ifade edilmiştir. Resimlerde şiddet uygulayanların çoğunluğu yetişkin 
erkeklerden oluşmakatadır. Şiddete uğrayanların %50’si kadın, %46,4’ü erkektir. %57’si çocuk, %39.2’si ise 
yetişkindir. Özel okula giden çocukların resimlerinde şiddet olgusu daha çok park, bahçe alanlarında 
yansıtılmıştır. Devlet okuluna giden çocukların resimleri ise park, bahçe yanında ev ortamlarını da şiddetin yeri 
olarak yansıtmaktadır. Devlet okuluna giden çocuklar resimlerinde daha çok şiddet aracı (silah ve bıçak) 
çizmiştir. Resimlerinde silah çizen çocukların büyük çoğunluğu kızdır. Devlet okuluna giden çocukların 
resimlerinde insan figürleri daha fazla çöp insan niteliğinde ve eksikken, özel okula giden çocukların resimlerinin 
büyük kısmında insan figürleri detaylı çizilmiştir. Bu bulgulara dayanarak Kuzey Kıbrıs’taki devlet okullarının 
akademik olarak ve her iki okul türünün rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinin güçlendirilmesi 
gerektiği söylenebilir. Bu çalışmada resim analizleri çocukların şiddet algıları veya deneyimlerine vurgu 
yapmakla birlikte çocukların yetişkinlerle olan sorunlarını da yansıtmakta ve bu sorunların çözümleri hakkında 
ipucu vermektedir. Elde edilen bulgular Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan çocukların duygusal ve sosyal düzeylerinin 
anlaşılmasına da katkı sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: çocuk, çocuk resimleri, şiddet 
 
Kaynakça: Godenzi, A. (1994). Gewalt im sozialen Nahraum. Germany: Helbing & Lichtenstein. Isbell, R.T. and 
Raines S.C. (2003). Creativity and the arts with young children. Canada: Thomson. Delmar Learning Printed. 
Malchiodi, C. A. (2005). Expressive therapies. New York: Guilford Press. 
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Bu deney, kadın ve erkek katılımcıların duyguları tanımada sağ ve sol beyin farklılıklarını incelemek üzere İzmir 

Ekonomi Üniversitesi laboratuvarında çene sabitleyici kullanılarak 40 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Görsel açı 
hesaplayıcı yardımıyla konumlandırılan ve Nimstim Yüz Uyaran Seti veritabanından alınan yüz ifadeleri, 
katılımcılara sağ ve sol görsel alandan sunulmuştur. Bu ifadeler düşük ve yüksek duygu yoğunluğunda olmak 
üzere mutluluk, öfke ve iğrenme olarak üç farklı duygu ifadelerinden oluşmaktadır. Edinburgh El Kullanım 
Envanterine göre tamamı sağlak olan katılımcılar uyaranları sağ ve sol el koşullarına göre cevaplandırmıştır. 
Veriler doğru sayıları ve tepki süreleri bakımından karşılaştırılmıştır. Buna göre sonuçlar mutluluk, öfke ve 
iğrenme duygularının iki değişken içinde farklılaştığını göstermiştir. Ayrıca sağ görsel alandan verilip, sağ el ile 
geri dönütün alındığı koşullara verilen doğru cevap sayısı ve tepki süreleri kadın ve erkek katılımcılar için 
anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Buna göre kadınlar erkeklerle kıyaslandığında hem daha hızlı hem de daha 
doğru tepkiler vermişlerdir. Görsel alan ve kullanılan el koşulları aynı yönde oldukları durumlarda ise katılımcılar 
tarafından daha kısa sürede ve doğru bir şekilde cevaplanmıştır. Sonuç olarak literatür bilgisinden de hareketle 
kadınlar için duyguları tanımada bir sol hemisfer başatlığı olduğu, erkeklerin ise duyguları belirlemede herhangi 
lateralizasyon göstermediği sonucuna ulaşılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: duygu ifadeleri, hemisferik lateralizasyon, görsel alan, sağ beyin, sol beyin, duyguları 
tanıma 
 
Kaynakça: Baron-Cohen S. The Essential Difference. Male and Female Brains and the Truth about Autism. 
Basic Books, New York, 2003 6. Belin, P., Campanella, S., ve Ethofer, T. (2012). Integrating face and voice in 
person perception. New York, NY: Springer. Bourne, V. J. ve Todd, B. K. (2004). When left means right: An 
explanation of the leftcradling bias in terms of right hemisphere specialization. Developmental Science, 7, 19-
24 Coan, J. A., Allen, J. J. B. ve Jones E. H. (2001). Voluntary facial expression and hemispheric asymmetry 
over the frontal cortex. Society for Psychophysiological Research, 38, 912- 925. Davidson, R. J., & Fox, N. A. 
(1982). Asymmetrical brain activity discriminates between positive and negative affective stimuli in human 
infants. Science, 218, 1235–1237. Davidson, R. J., Schwartz, G. E., Saron, C., Bennett, J. ve Goleman, D. J. 
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(1979). Frontal versus parietal EEG asymmetry during positive and negative affect. Psychophysiology,16, 202-
203. Ekman, P. (2006). Darwin and facial expression. Los Altos: Malor Books. Eşel, E. (2005). Kadın ve erkek 
beyninin farklılıkları. Klinik Psikofarmoloji Bülteni, 15, 138- 152. Everhart, D. E., Shucard, J. L., Quatrin, T., ve 
Shucard, D. W. (2001). Sex-related differences in event-related potentials, face recognition, and facial affect 

processing in prepubertal children. Neuropsychology. Frith, C. (2009). Role of facial expressions in social 
interactions. Philosophical Transactionsof the Royal Society B: Biological Sciences,364, 3453–3458. Gazzaniga, 
M. S. (1967). The split brain in man. Scientific American, 24-29. Gündoğan, N. Ü. (2005). Öğrenme ve 
davranıslarda sol ve sağ beyin yarım kürelerinin fonksiyonel asimetrisinin önemi (lateralizasyon). Türkiye 
Klinikleri Tıp Bilim Dergisi, 25, 333-336. Hansen, C. H. ve Hansen, R. D. (1988). Finding the face in the crowd: 
An anger superiority effect. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 917-924. Hellige, J. B., Taylor, K. 
B., Lesmes, L. ve Peterson, S. (1998). Relationships between brain morphology and behavioral measures of 
hemisphericasy mmetry and interhemispheric interaction. Brain and Cognition, 2, 92-158. Keller, S. S., Crow, 
T., Foundas, A., Amunts, K., ve Roberts, N. (2009). Broca’s area: nomenclature, anatomy, typology and 
asymmetry. Brain and Language, 109, 29-48. McBain, R., Norton, D. ve Chen, Y. (2009). Females excel at 
basic face perception. Acta Psychologica, 130, 168-173. Missana, M. ve Grossman, T. (2015). Infants’ emerging 
sensitivity to emotional body expressions: ınsights from asymmetrical frontal brain activity. Developmemtal 
Psychology, 51, 151-160. Njemanze PC. Cerebral lateralization in random letter task in the visual modality: a 
transcranial Doppler study. Brain Lang 1996; 53: 315-325 Pinkham A. E, Griffin M, Baron R, Sasson NJ, ve Gur 
RC. (2010). The face in the crowd effect: anger superiority when using real faces and multiple identities. 
Emotion, 1, 141-146. Proverbio, A. M., Brignone, V., Matarazzo, S., Del Zotto, M. ve Zani, A. (2006). 
Genderdifferences in hemispheric asymmetry for face processing. BMC neuroscience, 7(44). Sauter, A., D., 
Eisner, F., Ekman, P., ve Scott, S., K. (2015). Emotional vocalizations are recognized across cultures regardless 
of the valence of distractors. Psychological Science, 26, 354-356. Schirmer A, Zysset S, Kotz SA, von Cramon 
DY. Gender differences in the activation of inferior frontal cortex during emotional speech perception. 
Neuroimage 2004; 21: 1114-1123. Soysal, A. Ş., Arhan, E., Aktürk, A., ve Can, H. (2007). El tercihi ve ek 
tercihini belirleyen etkenler. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1, 60-66. Springer, S. P., ve Deutsch, G. A. 
(1981). A historical overview of clinical evidence for brain asymmetries. (2). San Francisco: WH Freeman and 
Company Wager TD, Phan KL, Liberzon I, Taylor SF. Valence, gender, and lateralization of functional brain 
anatomy in emotion: a meta-analysis of findings from neuroimaging. Neuroimage 2003; 19: 513-531 
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Bu çalışmanın amacı sosyal baskınlık yönelimi (SBY), gruplar arası tehdit ve empatinin Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacılara yönelik önyargı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye 

sığınan Suriyelilerin artan sayısıyla, Türkiye vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik pozitif tutumu da 
önyargılı tutumlara dönüşmektedir. Allport (1954) tarafından, bir kişi veya olguya karşı önceki deneyimlerden 
yola çıkarak veya tamamen bağımsız olarak sahip olunan olumlu veya olumsuz fikirler ve duygular olarak 
tanımlanan önyargı, bu değişmekte olan şartlar altında, Türkiye vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik 
tutumları iki kavram vasıtasıyla ele alınacaktır: SBY ve Birleşik Tehdit Teorisi (BTT). SBY, Pratto ve arkadaşları 
(1994, s. 742) tarafından, “kişinin gruplar arası ilişkilerdeki eşitlikçi veya hierarşi yanlısı tutumu” olarak 
tanımlanırken, Stephan ve arkadaşlarının (1996; 1998; 1999), BTT’sinde ise önyargı ve sosyo-politik tutumlar 
bir grubu hedef aldığı düşünülen gerçek veya gerçek olduğuna inanılan fiziksel, ekonomik, kültürel, politik, 
sosyal tehlikeler olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada, önyargılı tutumlar, sosyal uzaklık ve dış gruba yönelik 
olumsuz duygular ile tanımlanmıştır. SBY, empati ve gruplar arası tehdit algısının önyargılı tutumlar üzerindeki 
rolü, çoklu regresyon analizleri ve arabulucu değişken analizleri ile 592 katılımcıdan toplanan veri üzerinden 
incelenmiştir. SBY, SBY-B (Baskınlık) ve SBY-E (Eşitlik) olmak üzere iki faktörlü bir çözüme işaret ettiğinde, 
etkisi iki ayrı kavram üzerinden incelenmiştir. Analizler sonucunda, sosyal uzaklığın, SBY-E ve genel tehdit 
tarafından, dış gruba yönelik olumsuz duyguların, SBY-B, genel tehdit ve kültürel farklılık tehditi tarafından ve 
dış gruba yönelik olumlu duyguların SBY-B, SBY-E, empati ve genel tehdit tarafından yordandığı görülmüştür. 
Ayrıca, dış gruba yönelik olumsuz duygular ve SDO-B arasındaki ilişkiye kültürel farklılık tehdidi aracı olurken 
empati, SBY-B, SBY-E ile dış gruba yönelik olumlu duygular arasındaki ilişkiye aracı olmaktadır. SBY-B ve dış 
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gruba yönelik olumlu duygular arasındaki ilişkiye de genel tehdit, aracı olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Önyargı, Suriyeli Sığınmacılar, Sosyal Baskınlık Yönelimi, Empati, Gruplar Arası Tehdit 
 

Kaynakça: Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley, New York. Pratto, F., Sidanius, J., 
Stallwarth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social 
and political attitudes. Journal of Personality & Social Psychology, 67 (4), 741-763. Stephan, W. G., & Stephan, 
C. W., (1996). Predicting prejudice. International Journal of Intercultural Relations, 20, 409-426. Stephan, W. 
G., Ybarra, O., & Bachman, G. (1999). Prejudice toward immigrants: An integrated threat theory. Journal of 
Applied Social Psychology, 29, 2221-2237. Stephan, W. G., Ybarra, O., Martinez, C., Schwarzwald, J., & Tur-
Kaspa. (1998). Prejudice toward immigrants to Spain and Israel: An integrated threat theory analysis. Journal 
of Cross-Cultural Psychology, 29, 559-576. 
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Giriş 

Kişilerin davranışlara getirdiği açıklamalar atıfları oluşturmaktadır. Atıflar sosyal psikolojinin kavramı olsa da 
Seligman ve arkadaşlarının depresif bireylerle yaptığı çalışmaların ardından klinik psikolojinin de terminolojisine 
girmiştir (Huang, 2015). Yaşanan olumsuz olaylara genel ve kalıcı atıflar yapmanın psikolojik gerilim ile ilişkili 
olduğu bilinmektedir (Goldsmid ve Howie, 2013). Araştırmacılar bu bilgiden yola çıkarak somatik semptom 
bozukluğu (ssb), depresyon (dep) ve anksiyete (ank) bozukluklarına atıfların rahatsızlıkla ilişkisine yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. Atıflarla ilgili yapılan ilk çalışmalar sadece depresyona yönelik olduğu için içsel atıfların 
psikopatoloji ile ilişkili olduğunu belirtmiştir (Muris ve ark., 2010). Son dönem yapılan çalışmalarda dışsal 
atıfların psikopatolojiyi daha iyi yordadığını göstermektedir (Hilbert, ve ark., 2010). Bu çalışmada da 
rahatsızlığa yönelik atıfların psikolojik durumla ilişkisi değerlendirilecektir.  
Yöntem 
Araştırmaya Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniğine Aralık 2012-Haziran 2013 tarihleri 
arasında ssb, dep ve ank teşhisi ile en az 1 aydır psikoterapi gören, Kısa Semptom Envanteri (KSE) ile 
değerlendirilen genel semptom ortalaması (gso) orta derece ve üstü sorun alanı olan ve çalışmaya katılmayı 
kabul eden 72 kişi katılmıştır. Nedensel atıflar, araştırma öncesi rastgele seçilen 15 kişi ile gerçekleştirilen odak 
grup görüşmesinin içerik analizi sonucunda oluşturulan Psikopatolojiye Dair Nedensel Atıflar Anketi ile 
değerlendirilmiştir. İki faktörden (kendine ve çevreye yönelik atıflar) oluştuğu görülen anketin güvenirliği de 
kabul edilebilir düzeyde (Crobach Alpha=.68) bulunmuştur. 
Bulgular 
Atıflar ve gsonun ilişkisi Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Psikopatolojiye Dair Nedensel Atıflar 
Anketi’nin iki alt boyutunun birbirleri ile pozitif yönde korele oldukları görülmüştür (r=.35). Çevreye yönelik 
atıflar ile genel semptom ortalamasının da birbirleri ile pozitif yönde ilişkili oldukları görülmüştür (r=.27).  
Yorum 
Rahatsızlığın nedeninin çevresel faktörlere atfedilmesinin semptom şiddeti ile birlikte değişen bir faktör olduğu 
bulunmuştur. Hilbert ve arkadaşları (2010) ilişki sorunlarının ve çevreye yönelik atıfların rahatsızlığı daha iyi 
yordadığını belirtmiştir. Bizim çalışmamız Hilbert ve arkadaşlarının (2010) bulguları ile örtüşmektedir. 
Çalışmamızda çevresel faktörlere yönelik atıflar arttıkça semptomun şiddetinin de arttığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Nedensel atıflar, somatik semptom bozukluğu, anksiyete, depresyon, genel semptom 
ortalaması. 

Kaynakça: Huang, C. (2015). Relation Between Attributional Style and Subsequent Depressive Symptoms: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies. Cognitive Therapy Research, 39, 721-735. 
Goldsmid, S.ve Howie, P. (2013). Mediating and Moderating Role of Attributional Style in the Association 
Between Victimisation and Wellbeing. Emotional and Behavioral Difficulties, 18(4), 423-434. Hilbert, A., Martin, 
A., Zech, T., Rauh, E. ve Rief, W. (2010). Patients with Medically Unexplained Symptoms and Their Significant 
Others: Illness Attributions and Behaviors as Predictors of Patient Functioning Over Time. Journal of 
Psychosomatic Research, 68, 253-262. Muris, P., Mayer, B., Freher, N. K., Duncan, S. ve Van Den Hout, A. 
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(2010). Childrens Internal Attributions of Anxiety Related Physical Symptoms: Age Related Patterns and the 
Role of Cognitive Development and Anxiety Sensitivity. Children Psychiatry Human Development, 41, 535-548. 
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Bu çalışmada, kişide kaygı uyandıran ve kişinin baş etmekte zorlandığı yaygın anksiyete durumlarının depresif 

örüntüyü nasıl ortaya çıkardığı ve desteklediği bir vaka çalışması çerçevesinde ele alınacaktır. Çalışma 
çerçevesinde görüşülen danışan (Bayan G), 34 yaşında bir kadındır. Kliniğimize 15 yıldır süregelen kronik 
depresyon şikayetiyle başvurmuştur. Bayan G ile toplam 9 görüşme yapılmıştır ve psikoterapi süreci halen 
devam etmektedir. Şikayetlerinin arka planının daha kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla Beier 
Cümle Tamamlama Testi (BCTT) ve Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) uygulanmıştır. Bunun 
yanı sıra, üç haftada bir Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Pozitif-Negatif Duygular Değerlendirmesi (PANAS) 
uygulanmaktadır. Görüşmeler esnasında kaygı durumu belirgin bir şekilde gözlenmesine rağmen, Bayan G bu 
kaygı durumunun görüşmeler çerçevesinde ele alınmasına başlangıçta karşı çıkmış ve işbirliğinden kaçınmıştır. 
Ancak görüşmeler ilerledikçe Bayan G’nin işbirliğinin artması ve kendisinde kaygı uyandıran durumların ele 
alınması ile birlikte bu durumların kronik depresyon şikayetini nasıl desteklediği ile ilgili daha derinlemesine 
görüşmeler yapılmaya başlanmıştır. Görüşmelerin seyri test sonuçlarına da yansımış, negatif duygular ve BDI 
skorunda belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Bu çalışma çerçevesinde, baş edilemeyen kaygı şikayetlerinin 
kronik depresyonu nasıl desteklediği literatür çerçevesinde ele alınacak, vaka üzerinden psikoterapi süreci ve 
değişim mekanizmaları tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: kaygı,kronik depresyon,vaka çalışması 
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Benlik-Düzenleme günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyduğumuz davranış ve becerilerin bütünüdür. Bu kavram 

barındırdığı duygusal veya zihinsel becerilerin etkisine göre aldığı farklı isimler operasyonel tanımının 
yapılmasını güçleştirmektedir. Zihinsel becerilerin hızla değiştiği okul öncesi dönem, duygu-düzenleme 
becerilerinin de on plana çıktığı bir dönemdir. çocukların duyguları anlama, tanımlama, pozitif ve negatif 
duyguları düzenleme bakımlarından incelenirken; yönetici zihinsel becerilerle (YZB) parallel bir gelişimin varlığı 
incelenmiştir. YZB’den Engelleme-Denetimi (İnhibitöry control) tekil bir beceri olarak tanımlansada ‘Çelişki’ ve 
‘Erteleyebilme’ becerilerinin ikisini de barındırır. Bunların diğer zihinsel ve duygusal becerilerle ilişkileri üç, dört 
ve beş yaşındaki 117 çocukla yapılan bir araştırmada incelenmiştir. Zihin Kuramı ve Çelişki arasındaki 
literatürde pek çok kez ifade edilen bağ Türk çocukları örnekleminde tekrar edilirken, bu bağa etki eden bir 
başka becerinin de çocukların duyguları tanımlamaktaki becerileri olmuştur. Pozitif duyguları düzenleme 
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becerisinin Zihin Kuramı ve duyguları tanımlama becerisiyle ilişkisi gözlemlenmiş, duygu düzenleme becerisinin 
gelişiminde çocuğun zihinsel süreçleri içselleştirmesinin önemi ön plana çıkmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: yonetici zihinsel beceriler, zihin kurami, duygu-duzenleme 
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Bu çalışma, 1. ve 4. sınıf psikoloji öğrencilerinin mesleki ve sürekli kaygı durumlarını değerlendirmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 
Gediz Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi olmak üzere beş farklı üniversiteden çalışmaya katılmayı kabul eden 145 

kişi üzerinden (104 birinci sınıf; 41 dördüncü sınıf) bilgi toplanmıştır. Araştırmada katılımcılara kişisel bilgi 
toplama formu, hazırlanan beş düzeyin bulunduğu 30 sorudan oluşan mesleki kaygı anketi ve Spielberger 
Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sınıf düzeyleri arası farklılığı belirlemek için 
bağımsız örneklemler t-testi, Spielberger Sürekli Kaygı Ölçeği ile mesleki kaygı anketi arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için ise korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf düzeyleri ve mesleki kaygı 
arasında anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen sınıf düzeyleri ile sürekli kaygı arasında anlamlı bir fark 
olduğu ve bu farkın 1. sınıf psikoloji öğrencilerinde yüksek olduğu görülmüştür. Diğer yandan sürekli kaygı ile 
mesleki kaygı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçları önceki bulgular ışığında mesleki ve 
sürekli kaygı durumları kapsamında başka araştırmalara ve uygulamalara da öneri sunacak düzeyde 
tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki Kaygı, Sürekli Kaygı, Psikoloji Öğrencileri, Spielberger Sürekli Kaygı Ölçeği 
 
Kaynakça: Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: uzunlamasına bir 
çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110. Cabı E. ve Yalçınalp S. (2013). Öğretmen 
adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 44, 85-96. Canbaz, S., Sünter, T. A., Aker, S. ve Pekşen, Y. (2005). Tıp fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi, 17, 15-19. Ceyhun, A.G., ve Ceyhun, B. 
(2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde intihar olasılığının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 6, 217-224. 
Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı 
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 115-127. Çelikel, F. 
Ç. ve Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili 
etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi, 45, 122-129. Dereli, F. ve Kabataş, S. (2009). Sağlık yüksekokulu son sınıf 
öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36. Doğan, 
A. A. ve Baş, M. (2003). Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin durumluk kaygı düzeyleri ile başarıları 
arasındaki ilişkileri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5, 1-5. Duman, G. K. (2008). İlköğretim 8. sınıf 
öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana-baba tutumları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Dursun, S. ve Aytaç, 
S. (2012). Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve 
kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 373-388. Ehtiyar, R. ve 
Üngüren, E. (2008). Turizm eğitimi alan öğrencilerin umutsuzluk ve kaygı seviyeleri ile eğitime yönelik tutumları 
arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 159-181. 
Erdik, C. ve Altıparmak, S. (2012). Liseden mezun olup üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde başarı 
güdüsü, sürekli kaygı düzeyi ve etkileyen etmenler. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-9. Gizir, A. C. (2005). Orta 
doğu teknik üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 1, 196-213. Güldiken, N. ve Özekicioğlu, H. (2004). Anadolu Üniversitelerinde ailelerinden 
Uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5, 169-
170. Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı 
nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 31-63. Kaya, Y. K. 
(1989). İnsan yetiştirme düzenimize yeni bir bakış: eğitimde model arayışı. Ankara: Bilim Yayınları. Koç, M. ve 
Polat, Ü. (2006). Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3, 1-22. Muschalla, 
B., Linden, M. ve Olbrich, D. (2010). The relationship between job-anxiety and trait-anxiety-a differential 
diagnostic investigation with the job-anxiety-scale and the state-trait-anxiety-ınventory. Journal of Anxiety 
Disorder, 24, 366-371. Öner, N. ve A. Le Compte. (1983). Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayını. ÖSYM, (2012-2013). Öğretim alanlarına göre lisans düzeyindeki öğrenci 
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sayıları. 27 Mayıs 2015, http://www.osym.gov.tr/dosya/1 69402/h/13ogretimalanlisansogrencisay.pdf Özmen, 
D., Dündar, E. P., Çetinkaya, Ç. A., Taşkın, O. ve Özmen, E. (2008). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve 
umutsuzluk düzeyini etkileyen etkenler. Anatolian Journal of Psychiatry, 9, 8-15. Özyürek, R. (1989). Üniversite 
öğrencilerinin kişisel bazı nitelikleri ile çeşitli problemlerinin kaygı düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Pirinççi, L.N. (2009). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik 
düzeyleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe 
Üniversitesi, İstanbul. Savcı, M. ve Aysan, F. (2014). Üniversite öğrencilerinde algılanan stres düzeyi ile stresle 
başa çıkma stratejileri arasındaki ilişki. Uluslar arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 44-56. Silah, M. (2005). 
Endüstride çalışma psikolojisi (2). Ankara: Seçkin Yayınevi. Şahin, C. (2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 271 -286. 
Türk Psikologlar Derneği (2014a). TPD Psikoloji lisans ve lisansüstü eğitimi çalıştay raporu. 19 Kasım 2014, 
http://www.psikolog.org.tr/?Detail=1166 Uludağ, G., Taşdöven, H. ve Dönmez, M. (2014). Polis adaylarının 
mesleki kaygıdüzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 2, 75-94. Weems, C.F., Taylor, L.K., Marks, AB., ve Varela, R.E. (2010). Anxiety sensitivity in 
childhood and adolescence: parent reports and factors that influence associations with child reports, Cognitive 
Therapy Research, 34, 303–315. Yeniçeri, N., Mevsim, V., Özçakar, N., Özan, S., Güldal, D. ve Başak, O. 
(2007). Tıp eğitimi son sınıf öğrencilerinin gelecek meslek yaşamları ile ilgili yaşadıkları anksiyete ile sürekli 
anksiyetenin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21, 19-24. Yılmaz, İ. A., Dursun, 
S., Güngör Güzeller, E. ve Pektaş, K. (2014). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyinin belirlenmesi: bir örnek 
çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 16-26. YÖK, (27.06.2014). Eğitim ve öğretim alanları 
sınıflamasına göre lisans düzeyindeki öğrenci sayıları. 27 Mayıs 2015, 
https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2014/2014_17.pdf YÖK, (30.04.2015). Eğitim ve 
öğretim alanları sınıflamasına göre lisans düzeyindeki öğrenci sayıları, 2014-2015. 27 Mayıs 2015, 
https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T17.pdf 
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Günümüzde çok sayıda insan kronik hastalıklar ve/veya engeller ile mücadele etmektedir. Sağlık problemleri 

kişinin yalnız fiziksel bütünlüğünü değil, ruhsal sağlığını, aile hayatını, sosyal ilişkilerini, yaşam kalitesini mikro 
ve makro düzeyde etkilemektedir. Sistemik prensiplere göre bireyin hayatındaki bir değişiklik o bireyin parçası 
olduğu sistemi etkilemektedir. Türkiye’de sağlık problemi olan bireylerle çalışan çok sayıda ruh sağlığı uzmanı 
olmasına karşın, nasıl bir terapi süreci işlendiğine dair bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır.  
Çalışmanın amacı ruh sağlığı uzmanlarının fiziksel hastalığı veya engeli olan bireylerle çalışırken nasıl bir 
terapi/danışmanlık süreci takip ettiklerine dair bilgi edinmek ve bu bilgileri sistemik bakış açısından kritik 
etmektir.  
Bu çalışma, 34 maddeden oluşan yapılandırılmış bir anket kullanılarak (basılı veya online link aracılıyla) fiziksel 
hastalığı ve/veya engeli olan bireylerle çalışmış olan ruh sağlığı uzmanlarıyla gerçekleştirilmiş bir gözlemsel 
anket çalışmasıdır. Anket cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, uzmanlık alanı, çalışma ortamı, deneyim yılı, teorik 
yönelim, çalışılan popülasyon gibi demografik soruların yanı sıra, terapi sürecine dair ifadeler hiçbir 
zaman ve her zaman arasında 5 dereceli bir ölçekle oluşmuştur. 
Çalışmaya farklı uzmanlık alanlarından ve teorik yönelimlerden toplam 232 kişi katılmıştır. Çift ve aile 
terapistleri fiziksel hastalığı olan bireylerle çalışırken diğer uzmanlıklara göre terapi sürecini daha sık aile 
bireyleriyle birlikte yapmakta (p=0.000) ve ailenin duygusal bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaktadır 
(p=0.001). Psikiyatrlar diğer uzmanlara göre değerlendirmesürecinde aileyi dahil etmekte (p=0.004) ve 
terapide aile dinamikleri üzerine diğer uzmanlara göre az sıklıkta durmaktadır (p<0.05). Analitik/dinamik 
yönelimli çalışan uzmanlar hastalık/engel süreçleriyle ilgili daha az sıklıkta bilgilendirmede bulunmaktadır 
(p=0.000). Sistemik (p=0.001) ve deneyimsel (p=0.000) yönelimli çalışanlar diğer yönelimlerde çalışanlara 
göre aileyi daha sıklıkla terapi sürecine dahil etmektedir. Uzmanlık eğitiminde sağlık psikolojisi üzerine 
bilgilendirilmiş olan uzmanlar almamış olanlara göre bireylerin psikolojik (p=0.000), biyolojik (p=0.008), ve 
sosyal (p=0.000) yönlerini daha yüksek oranda terapi sürecinde işlemektedir. 
Sonuç olarak çift/aile terapistlerinin, sistemik ve deneyimsel yönelimli çalışan uzmanların diğer gruplara göre 
sistemik ilkeleri daha sıklıkla kullandıkları görülmüştür. 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

177 
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Kaynakça: Engel, L. G. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 

196(4286), 129-136. McDaniel, S. H., Hepworth, J., & Doherty, W. J. (1992). Medical family therapy: A 
biopsychosocial approach to families with health problems. New York: Basic Books. Tyndall, L. E., Hodgson, J. 
L., Lamson, A. L., White, M., & Knight, S. M. (2012). Medical Family Therapy: A Theoretical and Empirical 
Review. Contemp Fam Ther. 34, 156-170 
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Ruhsal travma yazınında, travmatik olaylara doğrudan maruz kalanların dışında, olaydan çeşitli düzeylerde 

etkilenenlerin de travmaya bağlı tepkiler ortaya koyabileceğine ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır 
(Acicbe ve ark., 2003; Aker, 2006; Alexander ve Wells, 1991; Yılmaz ve Şahin, 2007). Sınıflandırma 
sistemlerinde travmatik olaya ilişkin olarak yapılan tanımlamalar da, travmaya maruz kalmanın dolaylı yollarını 
içermektedir (APA, 2013). Bu maruz kalma yolları arasında, yapılan iş nedeniyle olayın hoş olmayan 
ayrıntılarıyla yineleyici biçimde ya da aşırı boyutta yüzleşme de vardır. Buradan hareketle, travmatik 
yaşantıların ardından yardım çalışmalarında yer alan profesyonel ve gönüllülerin travmatik olayın etkilerine 
maruz kaldıkları söylenebilir. Bu tür görevlerde yer almanın yol açabileceği olumsuz etkileri önleme ve 
müdahalede önemli bir nokta, çalışanların psikososyal gereksinim ve kaynaklarının belirlenmesidir. Bu 
çalışmada, yaptıkları iş nedeniyle travmatik olaylara yineleyici biçimde maruz kalan farklı meslek gruplarından 
yardım çalışanlarının psikososyal gereksinimleri ve kaynaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 
görev nedeniyle duyulan gereksinimler ve psikososyal hizmetlere ilişkin algılara yönelik soruları içeren bir 
görüşme formu kullanılarak, AFAD’a bağlı görev yapan 2 arama kurtarma çalışanı ve 3 sosyal hizmet uzmanı, 
olay yeri inceleme ve çocuk şubede görev yapan 4 emniyet personeli, hastanelerde görev yapan 1 psikiyatrist 
ve 1 psikolog, insani yardım örgütlerinde çalışan 1 avukat ve 2 psikolog, itfaiyede görevli 2 itfaiye eri ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel analiz yöntemiyle elde edilen bulgular, görevle ilişkili çaresizlik, öfke, 
korku, mutluluk, gurur gibi duyguların hissedildiği, bu duyguların paylaşımına ihtiyaç duyulduğu, yapılan görevle 
ilişkili psikolojik destek ihtiyacı hissedildiği, ekipman, hizmet içi eğitim, güvenlik, sağlık gibi alanlarda desteklere 
ihtiyaç olduğunu, uzun süren çalışma saatlerinin fiziksel ve psikolojik anlamda güçlük yarattığını, çeşitli bireysel 
ve kurumsal özelliklerin başa çıkmada kolaylık sağladığını ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili önceki çalışmalarla 
da desteklenen bu bulgular, bu gruplara yönelik olarak planlanacak koruyucu ruh sağlığı programlarına ve 
müdahalelere ışık tutmaktadır.  
 
Not: Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K819 kodlu bilimsel araştırma projesinin bir parçasıdır. 
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Kaynakça: Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı, birinci baskı (DSM-V), Amerikan 
Psikiyatri Birliği, Washington. Çeviren E. Köroğlu, Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Acicbe, Ö., Aker, A.T., Özten, 
E. ve ark. (2003). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarında ruhsal travma ve etkileri. 39. 
Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri, Antalya. Aker, A.T. (2006). 1999 Marmara Depremleri: Epidemiyolojik 
bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (2). 
Alexander, D.A., Wells, A. (1991). Reactions of police officers to body-handling after a major disaster: a before-
and-after comparison. British Journal of Psychiatry, 159, 547-555. Yılmaz, B., Şahin N.H. (2007). Arama-
kurtarma çalışanlarında travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyüme. Türk Psikoloji Dergisi, 22, 
119-137. 
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Hristiyanların dini sembolü olan haçın, kendisini Hristiyanlıkla yüksek düzeyde özdeşleştirmiş bireylerde negatif 

duygu durumunu azalttığı bulunmuştur (Bilewics ve Klebaniuk, 2013). Bu çalışmanın esas amacı dini sembol 
etkisini İslam dini üzerinde çalışmaktır. İslami sembol olarak Arapça “Allah” kelimesi seçilmiştir. Önceki 
çalışmalar kelimelerin yazım şekillerinin kelimelerin algılanmasında farklılıklar yaratabilmekte olduğunu 
göstermiştir (Frost, Katz ve Bentin, 1987). Çalışmanın bir diğer amacı ise “Allah” kelimesinin farklı yazımlarının 
etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Bunun için Türkçe ve Arapça “Allah” yazılışları ve buna ek olarak 
rastgele seçilmiş bir Arapça kelime kullanılmıştır. 
 
Örneklemimiz 122 Bilkent Üniversitesi öğrencisinden oluştu. Katılımcılar rastgele bir şekilde dört farklı grupta 
araştırmaya katıldı; Arapça “Allah”, Türkçe “Allah”, Arapça kelime ve kontrol. Katılımcılar gruplarına göre bir 
sembolün bulunduğu odada bilgisayar üzerinden anket doldurdular. Ankette katılımcılardan Rosenberg Özsaygı 
Ölçeği (Çuhadaroğlu, 1986), Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği (Gençöz, 2000), dini inançları ve inançlarına 
olan bağlılıkları ile ilgili soruların cevaplanması istendi. 
 
İki tek yönlü ANOVA sonucu sembol grubunun özsaygı ve psikolojik duygu durumu üzerinde temel etkisi 
olmadığı görüldü (p>.05). İki 2x4 ANOVA sonucu dini bağlılığın (yüksek ve düşük) ve sembol durumunun 
bağımsız değişkenler üzerinde etkileşim etkisinin olmadığını gösterdi. Yapılan bir diğer iki yönlü ANOVA cinsiyet 
ve sembol durumunun özsaygı üzerinde etkisi olduğunu gösterdi, F(3,83) = 3.993, p =.011. Özellikle Arapça 
“Allah” durumunun cinsiyetler arasında farklılık gösterdiği görüldü, F(1,16) = 12.123, p <.01. 
 
Araştırmamızın sonuçları çevremizdeki dini sembollerin insan psikolojisi üzerinde etkisi olduğu bulgusunu 
desteklemiştir. Önceki çalışmalarda bulunan dini özdeşlemenin etkisinin, bu çalışmada bulunmaması ise iki farklı 
dindeki inanç ve sembol ilişkisinden kaynaklı olabilir. Mazumdar ve Mazumdar (2001) İslami toplumlarda 
bireylerin çevresindeki kamu ve özel alanların kullanım ve anlayışında cinsiyet farklılıkları bulmuştur. Farklı 
cinsiyetlerde çevre algısıyla ile ilgili fark bulunması, sembollerin insanların psikolojisine etkisindeki cinsiyet 
farklılığını açıklayabileceği düşünülmüştür. Bu durumu daha iyi anlamak için İslam toplumu, çevre ve birey 
üzerine çalışılması alanyazına katkı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Din, Sembol, Cinsiyet, Özsaygı 
 
Kaynakça: Bilewicz, M., & Klebaniuk, J. (2013). Psychological consequences of religious symbols in public 
space: Crucifix display at a public university. Journal of Environmental Psychology, 35, 10-17. C uhadaroğlu, F. 

(1986). Adölesanlarda özsaygı. Yayınlanmamıs   uzmanlık tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı, Ankara. Frost, R., Katz, L., & Bentin, S. (1987). Strategies for visual word recognition and 
orthographical depth: a multilingual comparison. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 
Performance, 13(1), 104. Genc  öz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölc  eği: Gec erlik ve güvenirlik 
c  alıs  ması [Positive and Negative Affect Schedule: A study of validity and reliability]. Türk Psikoloji Dergisi, 15 

(46), 19- 28. Mazumdar, S., & Mazumdar, S. (2001). Rethinking public and private space: Religion and women 
in Muslim society. Journal of Architectural and Planning Research, 302-324. 
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Trafik eğitimi, trafikte insan davranışlarını etkileyen önemli etkenlerden biridir. İlgili literatürün özel motorlu 

taşıt sürücüleri eğitimine karşı tutum konusundaki eksikliğinden yola çıkılarak, sürücülerin bu eğitime karşı 
tutumunu ölçecek yeni bir ölçek, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Eğitimine Karşı Tutum Ölçeği (SETÖ), 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın asıl amacı geliştirilen bu ölçeğin faktör yapısını incelemek ve sürücü davranışları ile 
olan ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya Türkiye genelinde 70 erkek ve 43 kadın sürücü katılmıştır. Sürücülere 
demografik özellikleri, sürücülük deneyimleri, sürücü davranışları (trafik ihlalleri, hataları ve olumlu trafik 
davranışları) ve özel motorlu taşıt sürücüleri eğitimine karşı tutumları ölçmeye yönelik ölçekler uygulanmıştır. 
Yapılan faktör analizi sonucunda, SETÖ’nün beş ana faktörü (eğitmen, eğitim, sınav I, sınav II ve kurs) 
belirlenmiştir. SETÖ ve Sürücü Davranışları Ölçeği (SDÖ) arasındaki ilişki incelendiğinde, SETÖ’nün kurs faktörü 
hariç diğer dört faktörünün SDÖ’nün saldırgan ihlal faktörü ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bulguların 
tartışılmasında geliştirilen ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik analizlerinin daha geniş bir örneklem ile test edilmesi 
ve sürücü deneyimlerinin de değişken olarak ele alınması dikkat edilmesi gereken önemli etkenler olduğu 
vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: sürücü davranışları, sürücü eğitimi, tutum 
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Bu çalışmanın amacı, başımıza gelen önemli olayların yol açtığı psikolojik (örn., kendimiz hakkındaki 
görüşlerimizin değişmesi) ve materyal (örn., yaşadığımız şehrin değişmesi) değişimlerin şiddetinin ve türünün 
depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklarla olan ilişkisini belirlemektir. Bu amaçla önce, başımıza 
gelen olayların yarattığı değişimleri objektif ve standart bir şekilde ölçmek için daha önce Svob, Brown, Reddon, 
Uzer ve Lee (2014) tarafından geliştirilmiş olan Transitional Impact Scale (TIS) ölçeğinin ve Berntsen ve Rubin 
(2006) tarafından geliştirilmiş olan Centrality of Event Scale (CES) ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. 
400 katılımcıya öncelikle bazı önemli olaylar (örn., üniversiteye başlama, çocuk sahibi olma, ciddi bir kaza 
geçirme) listesi verilmiş ve daha sonra katılımcıdan bu listeden rastgele seçilmiş olan yaşadığı bir olayı 
düşünerek her iki ölçekte yer alan soruları yanıtlaması istenmiştir. Katılımcılar ayrıca aynı olayı düşünerek Dirik 
ve Karancı (2008) tarafından geliştirlen Travma Sonrası Gelişim Örneğini de yanıtlamışlardır. Katılımcıların 
depresyon ve anksiyete düzeyleri sırasıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile 

ölçülmüştür. Sonuçlar, a-) TIS ile CES ölçeklerinin Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik katsayılarının ve 
faktör yapılarının orjinalleri ile uyumlu olduğunu ve b-) yaşanılan olayın önemi ve yarattığı değişimin derecesi 
arttıkça BDÖ ve BAÖ skorlarının da arttığını göstermektedir. Bu bulgulara dayanarak, TIS ve CES ölçeklerinin 
Türkçe formlarının, orjinal hallerine uygun faktör yapılarıyla ve içsel tutarlılığı ve test tekrar test güvenirliği 
yüksek bir ölçek olarak Türkçe kullanıma uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, sonuçlar bize 
değişimin depresyon ve kaygı ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, bu çalışma bize 
bir olayın yaşantımız üzerinde meydana getirdiği değişimin şiddeti arttıkça, depresyon ve kaygı gibi 
rahatsızlıkların ortaya çıkma olasıklarının da arttığını ampirik olarak göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Geçiş Dönemleri 
 
Kaynakça: Berntsen, D., & Rubin, D.C. (2006). Centrality of Event Scale. A measure of integrating a trauma 
into one's identity and its relation to Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms. Behaviour Research and 
Therapy, 44, 219-231. Dirik, G., & Karanci, A. N. (2008). Variables related to posttraumatic growth in Turkish 
rheumatoid arthritis patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 193- 203. Svob, C., Brown, 
N. R., Reddon, J., Uzer, T., & Lee, P. J. (2014). The Transitional Impact Scale: Assessing the Material and 
Psychological Impact of Life Transitions. Behavior Research Methods, 46, 448-455. 
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Aile Öngörülemezliği (Family Unpredictability), aile üyelerinin davranış örüntülerinde ve ailenin bir sistem olarak 
oluşturması gereken rutin faaliyetlerdeki tutarsızlık olarak tanımlanmaktadır (Ross ve Hill, 2000). Görgül 
çalışmalar aile öngörülemezliğinin, ilgili aile ortamında yetişen çocuklar üzerinde sıklıkla olumsuz etkiler 
yaratabileceğine işaret etmektedir (Brestan ve Eyberg, 1998; Carlton ve ark., 2006; Dielman, Butchart ve 
Shope, 1993; Hill, Ross ve Low, 1997; Obradovic, Bush, Stamperdahl, Adler ve Boyce, 2010; Patterson, 
DeBaryshe ve Ramsey, 1989; Ross ve Hill, 2000; Wachs, 2000). Yurt dışında popüler bir çalışma konusu 
olmasına karşın ülkemizde aile öngörülemezliğine ilişkin geliştirilmiş/uyarlanmış bir ölçüm aracı ya da yapılmış 
bir çalışma bulunamamıştır. 

Burada aktarılan araştırmanın amaçlarından ilki Ross ve McDuff (2008) tarafından geliştirilmiş olan ve alanda 
yaygın olarak kullanılan Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeği’nin (Retrospective Family Unpredictability 
Scale) Türkçeye uyarlamasının yapılarak temel psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir. İkinci amaç ise aile 
öngörülemezliği ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerin, aracın birleşen geçerliği çerçevesinde 
sorgulanmasıdır. 
Araştırmanın örneklemi üniversite öğrenimlerine devam etmekte olan 144’ü kadın ve 140’ı erkek olmak üzere 
toplam 284 genç yetişkinden oluşmaktadır (Yaş Ort. = 20.72, SS = 1.91). Araştırma kapsamında katılımcılara 
“Demografik Bilgi Formu”, “Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeği (GDAÖÖ)” ve “Belirti Tarama Listesi 
(SCL-90-R)” verilmiş ve yanıtlamaları istenmiştir. 
Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeği’nin faktör yapısı Açımlayıcı Faktör Analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
Az sayıda madde, farklı boyutlarla ilişki gösterse de orijinal ölçek ve uyarlanan ölçeğin yapısının büyük ölçüde 
tutarlı olduğu görülmüştür. Orijinal ölçek temel alınarak yapılan iç tutarlılık analizleri alt boyutlar ve tüm ölçeğin 
psikometrik açıdan güvenilir olduğunu göstermiştir. Psikolojik belirtiler ve aile öngörülemezliği arasında çok 
sayıda anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 
Sonuçlar GDAÖÖ’nün Türk örnekleminde kullanılmasının uygun olduğuna ve aile öngörülemezliği olgusunun 
psikolojik iyilik hali göstergeleriyle ilişkili olduğuna işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: aile öngörülemezliği, geçmişe dönük aile öngörülemezliği ölçeği, psikolojik belirtiler 
 
Kaynakça: Brestan, E. V. ve Eyberg, S. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct-disordered 
children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-
189. Carlton, B. S., Goebert, D. A., Miyamoto, R. H., Andrade, N. N., Hishinuma, E. S., Makini, G. … Nishimura, 
S. T. (2006). Resilience, family adversity and well-being among Hawaiian and non-Hawaiian adolescents. 
International Journal of Social Psychiatry, 52, 291-308. Dielman, T. E., Butchart, A. T. ve Shope, J. T. (1993). 
Structural equation model tests of patterns of family interaction, peer alcohol use, and intrapersonal predictors 
of adolescent alcohol use and misuse. Journal of Drug Education, 23, 273-316. Hill, E. M., Ross, L. T. ve Low, B. 
S. (1997). The role of future unpredictability in human risk-taking. Human Nature, 8, 287-325. Obradović, J., 
Bush, N. R., Stamperdahl, J., Adler, N. E. ve Boyce, W. T. (2010). Biological sensitivity to context: The 
interactive effects of stress reactivity and family adversity on socioemotional behavior and school readiness. 
Child Development, 81, 270-289. Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D. ve Ramsey, E. (1989). A developmental 
perspective on antisocial behavior. American Psychologist, 44, 263-271. Ross, L. T. ve Hill, E. M. (2000). The 
family unpredictability scale: Reliability and validity. Journal of Marriage and the Family, 62, 549-562. Ross, L. 
T. ve McDuff, J. A. (2008). The retrospective family unpredictability scale: Reliability and validity. Journal of 
Child and Family Studies, 17, 13-27. Wachs, T. D. (2000). Necessary but not sufficient: The respective roles of 
single and multiple influences on individual development. Washington DC: American Psychological Association. 
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Ahlak temelde üç alt dala ayrılmaktadır (bkz. Yılmaz ve Bahçekapılı, 2015): Uygulamalı etik, normatif etik ve 

meta-etik. Uygulamalı etik ötenazi, kürtaj gibi meselelerin ahlaki olarak uygunluğuyla ilgilenirken, normatif etik 
hangi ahlaki davranışın doğru-yanlış olduğuyla ilgilenmektedir. Normatif etik alanındaki en temel yaklaşımlar ise 
insanların ahlaklı olmak adına belirli ödevleri olduğunu savunan deontoloji ile faydası en yüksek olan ahlaki 
eylemin doğru eylem olduğunu savunan faydacılık görüşleridir. Meta-etik ise basitçe ortaya koyduğumuz ahlaki 
ilkelerin nesnel ya da öznel anlamda doğru olup olmadığıyla ilgilenmektedir. Daha önceki bir araştırmada 
insanlara kendi ölümlülüklerini hatırlatmanın faydacı ahlaki görüşlerde bir azalmaya yol açtığı gösterilmiştir 
(Trémolière, De Neys, & Bonnefon, 2012). Biz de bu araştırmada insanlara kendi ölümlülüklerini hatırlatmanın 
onların öznel ahlak görüşlerinde bir azalma yaratıp yaratmadığını inceledik. Yapılan güç analizi sonucunda %95 
güç ve 0.3 etki büyüklüğü yakalamak adına en az 90 katılımcı gerektiğini bulduk. Biz de potansiyel veri kaybını 
hesaba katarak birinci deneye toplamda 100 kişiyi dâhil ettik. Katılımcılar ölümlülüğü hatırlatmak (n = 49) ve 
Nötr (n = 51) gruplara rastgele atandılar. Katılımcıların öznel ve nesnel ahlak görüşlerini öğrenmek adına 
Yılmaz ve Bahçekapılı’nın (2015) geliştirdiği meta-etik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte 4 soru nesnel ahlakı 
(“Eğer ahlaki bir yasa başkaları için doğru ve iyiyse, bizler için de doğru ve iyidir”), 4 soru da öznel ahlakı 
(“Ahlaki kurallar mutlak iddialar olmadığından onlar hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değildir”) 7’li 
Likert tipi ölçeklendirme yöntemiyle ölçmektedir. Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda Ölümlülük grubu 
anlamlı şekilde daha düşük öznel ahlak puanı rapor etmiştir, F(1, 98) = 5.18, p =.025, ηp² =.050. Nesnel ahlak 
görüşünde ise bir değişiklik olmamıştır. 2. deneyde farklı katılımcılar kullanarak (n = 94) meta-etiği ölçek yerine 
kısa senaryolarla ölçtük (bkz. Yılmaz ve Bahçekapılı, 2015) ve ölümlülüğün düşük öznel ahlak inancı üzerindeki 
etkisini replike ettik (p =.011). Bulgular zihnin ikili işlem modeli etrafında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: dehşet yönetimi kuramı, meta-etik, nesnel ahlak, ölümlülük, öznel ahlak 
 
Kaynakça: Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self- esteem 
and social behavior: Empirical assessments and conceptual refinements. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in 
experimental social psychology (Vol. 29, pp. 61-139). New York: Academic Press. Landau, M. J., Solomon, S., 
Greenberg, J., Cohen, F., Pyszczynski, T., Arndt, J., Miller, C. H., Ogilvie D. M., & Cook, A. (2004). Deliver us 
from evil: The effects of mortality salience and reminders of 9/11 on support for President George W. Bush. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 30(9), 1136-1150. Trémolière, B., De Neys, W., & Bonnefon, J. F. 

(2012). Mortality salience and morality: Thinking about death makes people less utilitarian. Cognition, 124(3), 
379-384. Yilmaz, O., & Bahçekapili, H. G. (2015). Without God, everything is permitted? The reciprocal 
influence of religious and meta-ethical beliefs. Journal of Experimental Social Psychology, 58, 95-100. 
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Hassin, Ferguson, Shidlovski ve Gross (2007) eşik altı düzeyde İsrail bayrağına maruz kalmanın politik olarak 

merkeze kaymaya neden olduğunu göstermiştir. Carter, Ferguson ve Hassin (2011) ise Amerikan bayrağına tek 
sefer maruz kalmanın muhafazakâr politikalara olan desteği arttırdığını göstermiştir. Biz de bu araştırmada 
insanları Türkiye bayrağına maruz bırakmanın sosyal muhafazakarlık ve oy verme davranışı üzerindeki etkisini 
inceledik. Ayrıca ek olarak başka bir gruba daha önce analitik düşünceyi aktive ettiği daha önce gösterilmiş 
(bkz. Gervais ve Norenzayan, 2012) Düşünen Adam resmi gösterdik ve sosyal muhafazakârlıkta azalma olup 
olmadığına baktık. Son olarak Graham ve ark.’nın (2013) Ahlaki Temeller Ölçeğini verdik. Bu ölçek katılımcıların 
otonom (adalet, zarar) ya da gruba bağlanmakla ilgili (gruba sadakat, otoriteye saygı, kutsallık) ahlak ilkelerine 
önem verip vermediklerini ölçmektedir. Araştırmaya 142 kişi katıldı ve Bayrak (n = 47), Nötr (n = 49) ve 
Analitik (n = 46) gruplarına rastgele atandılar. Her grup bilgilendirilmiş onay formundan sonra atandığı grupla 
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ilgili dört farklı resme maruz kaldı ve bu resimler arasından en beğendiklerini işaretlemeleri istendi. Aslında bu 
seçim aşaması katılımcıları oyalamak içindi. Burada asıl yapılmak istenen katılımcıların farklı tipteki bayrak, 
düşünen adam ya da nötr resimlere maruz kalmasıydı. Sosyal Muhafazakarlığı ölçmek adına Piazza ve Landy 
(2013)’den adapte edilmiş 15 maddelik bir ölçek kullanıldı. Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar 

arası anlamlı bir farklılık olduğu görüldü, F(2, 132) = 9.91, p <.001, ηp² =.115. Bayrak grubu (Ort. = 5.75, SS 
= 2.07) anlamlı bir şekilde hem Analitik gruptan (Ort. = 3.38, SS = 1.69, p <.001) hem de nötr gruptan (Ort. 
= 4.84, SS = 2.08, p =.029) anlamlı düzeyde daha muhafazakâr tutumlar rapor etti. Analitik düşünce grubu ise 
hem Nötr gruptan (p =.022) hem de bayrak grubundan anlamlı düzeyde daha az muhafazakar tutumlar rapor 
etti. Ahlaki temeller ve oy vermeyle manipülasyon arasındaki ilişkiler anlamsızdır. Bulgular literatür etrafında 
tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki Temeller Kuramı, Oy Verme, Sosyal Muhafazakârlık, Türk Bayrağı 
 
Kaynakça: Carter, T. J., Ferguson, M. J., & Hassin, R. R. (2011). A single exposure to the American flag shifts 
support toward Republicanism up to 8 months later. Psychological Science, 22(8), 1011-1018. Gervais, W. M., 
& Norenzayan, A. (2012). Analytic thinking promotes religious disbelief. Science, 336(6080), 493-496. Hassin, 
R. R., Ferguson, M. J., Shidlovski, D., & Gross, T. (2007). Subliminal exposure to national flags affects political 
thought and behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(50), 19757-19761. Piazza, J., & 
Landy, J. F. (2013). “Lean not on your own understanding”: Belief that morality is founded on divine authority 
and non-utilitarian moral judgments. Judgment and Decision Making, 8(6), 639-661. 
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Son yıllarda olumlu ruh sağlığı alanında yaygın olarak çalışılan iyi oluş kavramı, optimum psikolojik deneyim ve 

işlevselliği işaret eder (Deci ve Ryan, 2008). Psikolojik iyi oluş ise, bireylerin olumlu yönde işlevde bulunmak 
için çabalarken karşılaşabileceği farklı mücadeleleri (örn., kendini kabul, özerklik, yaşam amacı) ifade 
etmektedir (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002; Ryff, 2014). Yaşam boyu gelişim teorilerine göre genç yetişkinlerin 
psikolojik iyi oluşun bazı alt boyutlarında orta ve ileri yetişkinlere kıyasla daha dezavantajlı olduğu bildirilmiştir 
(örn. Ryff, 1989). Ancak genç kuşakta psikolojik iyi oluşu etkileyen faktörleri bir arada değerlendiren 
çalışmalara rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluşu etkileyen 
çeşitli psikososyal faktörleri incelemektir. Bu doğrultuda, algılanan sosyal destek, algılanan ebeveyn tutumları 
(aşırı koruyucu tutum, reddedici tutum, duygusal sıcaklık), kariyer kararı öz-yeterliği ve mesleki sonuç 
beklentilerinin psikolojik iyi oluş üzerindeki yordayıcı etkileri değerlendirilmiştir.  
Araştırmanın katılımcıları, 2013-2014 akademik yılında İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde 
öğrenimlerine devam eden, yaşları 17-68 arasında değişmekte olan (Ortalama=21.13, SS=4.78), 304’ü kız 
(%71,5) ve 121’i erkek (%28,5) olmak üzere toplam 425 üniversite öğrencisidir. Veri toplama araçları olarak 
Kişisel Bilgi Formu, Psikolojik İyi Olma Ölçekleri, Sosyal Provizyon Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn 
Tutumları Ölçeği, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği-Kısa Formu ve Mesleki Sonuç Beklentileri Ölçeği 
uygulanmıştır.  
Regresyon analizi, açıklanan toplam varyansa katkılarına göre sırasıyla algılanan sosyal destek, kariyer kararı 
öz-yeterliği ve anneden algılanan reddedici tutumun psikolojik iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olduğunu ortaya 
koymuştur. Buna göre, algılanan sosyal destek psikolojik iyi oluş puanlarındaki değişimin %33’ünü, kariyer 
kararı öz-yeterliği %13,3’ünü ve anneden algılanan reddedici tutum ise %4’ünü açıklamaktadır.  
Çalışmanın sonuçları, başta algılanan sosyal destek olmak üzere, kariyer kararı öz-yeterliği ve anneden 
algılanan reddedici tutumun üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları üzerinde önemli bir rol oynadığına 
işaret etmektedir. Üniversitelerde öğrencilere sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinde ve geliştirilen 
müdahale programlarında psikolojik iyi oluş üzerinde etkisi olduğu görülen ilgili psikososyal faktörlerin dikkate 
alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik iyi oluş, sosyal destek, ebeveyn tutumları, kariyer kararı öz-yeterliği, mesleki 
sonuç beklentileri 
 
Kaynakça: Deci EL & Ryan RM (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction, Journal of 
Happiness Studies. 9, 1-11. Keyes CL, Shmotkin D & Ryff CD (2002). Optimizing well-being: The empirical 
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encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology. 82, 1007-1022. Ryff CD (1989). 
Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality 
and social psychology, 57(6), 1069. Ryff CD (2014). Psychological Well-Being Revisited: Advances in the 
Science and Practice of Eudaimonia. Psychother Psychosom. 83, 10-28. 
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İnsanların genetik olarak birbirine benzeyen insanlarla işbirliğine girmesi (akraba seçilimi: Hamilton, 1964) ya 

da karşılıklılık ilkesi gereği doğrudan ya da reputasyon amaçlı dolaylı işbirliğine girmesi (Trivers, 1971) işbirliği 
davranışının doğasını büyük ölçüde açıklamaktadır. Ancak insanların genetik olarak uzak oldukları insanlarla 
karşılıklılık ilkesi haricinde büyük ölçekli işbirliğine girmeleri, hep bir bilmece olarak kalmıştır. Doğaüstü ceza 
hipotezi bu bilmeceyi çözmek adına ileri sürülmüştür (Johnson & Krüger, 2004). Hipotez, dinin grup içi ahenki 
ve işbirliğini arttırdığı için evrimleştiğini savunmakta ve insanların da doğaüstü cezalandırılma korkusuyla 
prososyal davrandığını öne sürmektedir. Bu hipotezi test etmek adına 2 ayrı deneyde gruplar arası desen 
kullanarak kişileri dinin cezalandırıcı ya da cezalandırıcı olmayan özelliklerine maruz bıraktık ve prososyal 
davranma isteğinde bir değişiklik olup olmadığını inceledik. Birinci çalışmada (n = 91) katılımcılar Shariff ve 
Norenzayan (2007)’dan adapte edilmiş örtük manipülasyon tekniği olan karıştırılmış cümle görevini (scrambled-
sentence task) çözdüler ve Cezalandırıcı Dinsel, Cezalandırıcı Olmayan Dinsel ve Nötr hazırlama (prime) 
gruplarına rastgele atandılar. Daha sonra prososyal davranma isteklerini ölçen üç farklı soruya maruz kaldılar 
(bağış yapma, kan verme, hayvanlara yardım etme; bkz. Jordan, Mullen, & Murnighan, 2011). Yapılan tek yönlü 
varyans analizi sonucunda gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu görüldü, F(2, 88) = 5.30, p =.007, ηp² 
=.107. Cezalandırıcı Dinsel grubun hem nötr gruptan, hem de Cezalandırıcı Olmayan Dinsel gruptan anlamlı 
seviyede daha yüksek prososyallik skoru rapor ettiği görülmüştür. İkinci çalışmada (n = 94) açık bir 
manipülasyon tekniği kullanıldı. Katılımcılar, Kur’an’dan Tanrı’nın cezalandırıcı ve cezalandırıcı olmayan öğelerini 
vurgulayan metinlere ve nötr bir metine maruz kaldılar. Sonuçlar bu deneyde de cezalandırıcı dinsel 
hazırlamaya maruz bırakılan grubun, hem cezalandırıcı olmayan hem de nötr gruptan anlamlı bir şekilde 

ayrıştığını göstermektedir, F(2, 83) = 5.64, p =.005, ηp² =.120. Kişilerin dindarlık seviyelerini de kontrol 
ettiğimizde, iki deneyde de sonuçlar aynı kaldı. Bulgular doğaüstü ceza hipotezini desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: dinsel hazırlama, doğaüstü ceza hipotezi, işbirliğinin evrimi, prososyal davranış 
 
Kaynakça: Johnson, D. D., & Krüger, O. (2004). The good of wrath: Supernatural punishment and the 
evolution of cooperation. Political Theology, 5(2), 159-176. Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of 
social behaviour II. Journal of Theoretical Biology, 7(1), 17–52. Jordan, J., Mullen, E., & Murnighan, J. K. 
(2011). Striving for the moral self: The effects of recalling past moral actions on future moral behavior. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 37(5), 701–713. Shariff, A. F., & Norenzayan, A. (2007). God is 
watching you: Priming God concepts increases prosocial behavior in an anonymous economic game. 
Psychological Science, 18(9), 803-809. Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly 
Review of Biology, 46, 35–57. 
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Bu çalışmada, bireylerin eğitim seviyesi, toplumsal cinsiyet rolleri ve dindarlık düzeylerinin, onların ikili 

ilişkilerinde şiddeti kabul etme davranışlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Şiddete maruz kalma ve 
şiddet gösterme oranlarını azaltmak, çözüm üretmek için şiddeti kabullenen bireyleri ve bunu etkileyen 
dinamikleri anlamak gerekir. Ekolojik Sistemler Kuramı’na göre bireyin davranışları, makro düzeydeki eğitim 
seviyesi gibi etkenlerin yanında mikro düzeydeki bireyin çevresinden ve kültüründen öğrendiği davranış ve 
tutumları ile de şekillenir (Bronfenbrenner, 1979). Literatürdeki bulgular göstermektedir ki, eğitim seviyesi 
arttıkça bireyin şiddeti kabullenmesi azalmaktadır (Akar, Aksakal, Demirel, Durukan, ve Özkan, 2010; Kodan, 
2013). Benzer şekilde, eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerine sahip bireylerin, ilişkilerinde şiddeti kabullenmesi 
azalmaktadır (Harmon, 2006; Hutchinson, 2012). Bunların aksine dinlerde erkeğin otoriter yapısının 
vurgulanması, dindar bireylerin şiddeti kabullenmesi ve uygulaması arasında bir ilişki olduğunu belirtilmiştir 
(Dollahite, Marks ve Goodman, 2004; Tekeli 2008). Bu nedenle, bu çalışma, bu değişkenler arasındaki 
bağlantıyı anlamaya ve şiddeti kabul etme davranışını yordayacak ilişkileri açıklamaya çalışmıştır.  
Çalışmaya yaşları 19-30 arasında değişen, uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 90 kişi katılmıştır. 
Katılımcıların 61'i kadın ve 29'u erkektir. Veriler, katılımcıların, demografik bilgileri, toplumsal cinsiyet rolleri, 
dindarlık seviyeleri ve ilişkilerde şiddeti kabul etme düzeylerini raporladıkları anketler aracılığıyla toplanmıştır. 
Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, üniversitede geçirilen yılın daha az olması, daha fazla dindar olmak ve 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine sahip olmak, bireylerin ikili ilişkilerinde şiddeti daha fazla kabul 
etmelerine neden olmaktadır. Yapılan Sobel test sonuçlarına göre de, bireylerin dindarlık seviyeleri, toplumsal 
cinsiyet rolleri ve şiddeti kabul etme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde kısmi aracı rol 
üstlenmiştir. Bu sonuçlar, özellikle günümüzde oldukça yaygın olan ve ciddi bir toplumsal sorun olan şiddetin, 
ikili ilişki düzeyinde bağlantılı olduğu bazı değişkenleri açıklamaya çalışmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: çiftler arası şiddet, dindarlık, eğitim,kabul etme davranışı, şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri 
 
Kaynakça: Akar T., Aksakal F.N., Demirel B., Durukan E., Ozkan S., (2010). The Prevalence of Domestic 
Violence Against Women Among a Group Woman: Ankara, Turkey. Journal of family violence, 25 (449-460) 
Gürhan, N. (2010) Toplumsal Cinsiyet Ve Din. E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: IV, Kasım, 58-80. 
Harmon, M. P. (2006). Is that all there is? Gender,expectation and abusiveness in adolescent romantic 
relationships. Dissertation Özets International, 67,06. Hutchinson, K. (2012). Predictors of College Students’ 
Dating Violence Perceptions and Help-Seeking Recommendations. (Doctoral dissertation, The University of 
Akron). Kodan, S. (2013). Evli bireylerin evlilik kalitesi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam 
doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Ensitütüsü, Atatürk Üniversitesi, 
Erzurum. Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2006). How religiosity helps couples prevent, resolve, and 
overcome marital conflict. Family Relations, 55, 439 – 449. Tekeli, S. (1998). Kadınlar için. İstanbul: Alan 
Yayınları 
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Sosyal destek psikolojik uyum için önemli bir kaynaktır. Ancak, sosyal desteğin olumlu etkilerinin anlaşılması 
destek ağlarının genellikle bozulduğu afet durumlarında karmaşık hale gelmektedir (Benight, Swift, Sanger, 
Smith ve Zeppelin, 1999). Yazındaki mevcut çeşitli çalışmalarda ve kuramlarda kişiler arası bağlılığı ve sıcaklığı, 
güçlü sosyal ağları ve diğerleri ile ilişki içinde olmayı ve onlara bağlanmayı içeren sosyal destek; afetlerin de 
içinde olduğu krizler sonrası psikolojik uyumu, gelişmeyi ve dayanıklılığı yordayan bir etken olarak ele alınmıştır 
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(örn., Abramson ve ark., 2014; Schaefer ve Moos, 1992). Psikolojik dayanıklılık bireylerin afetler gibi yaşamı 
tehdit edici yaşam olayları sonrasında fiziksel ve psikolojik sağlığının korunumu olarak tanımlanmaktadır 
(Bonanno, 2004). Bunun bireylerin psikolojik uyumu ile yakından ilişkili olan sosyal destek ile de ilişkili olması 
olasıdır. Ancak, bu iki önemli değişken arasındaki ilişki ayrıntılı şekilde ele alınmamıştır. Avrupa Birliği 

Komisyonu 7. Yedinci Çerçeve Programı kapsamında yürütülmüş olan emBRACE “Avrupa’daki Toplumlarda 
Dayanıklılığın Artırılması” Projesi kapsamında 2011 Van depremlerini yaşamış 51 yetişkin bireyden psikolojik 
dayanıklılık göstergeleri üzerine nitel bilgi toplanmıştır. Yapılan içerik analizi, kendilerini yüksek sosyal desteğe 
sahip olarak gören katılımcıların sosyal desteğin önemini güçlü şekilde vurguladıklarını ve de sosyal ağların başa 
çıkma üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların % 67’si deprem sonrası dayanıklı 
olmalarında kendilerine yardımcı olan etkenin destek olduğunu vurgulamışlardır. Sosyal destek ise en önemli 
görülen destek biçimi olarak bildirilmiştir. Sosyal desteğin kaynağı açısından ise, hem yakınların hem kurumların 
öne çıktığı görülmüştür. Sonuç olarak, afet yaşayanlarda psikolojik dayanıklılığın artırılması için afet yönetimi 
süreçlerinde sosyal destek algısını güçlendirebilecek uygulamalara yer verilmesi ve ailelerin bir arada 
bulundurulmasının önemli olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: afet, deprem, içerik analizi, psikolojik dayanıklılık, sosyal destek 
 
Kaynakça: Abramson, D. M., Grattan, L. M., Mayer, B., Colten, C. E., Arosemena, F. A., Bedimo-Rung, A., & 
Lichtveld, M. (2014). The Resilience Activation Framework: a conceptual model of how access to social 
resources promotes adaptation and rapid recovery in post-disaster settings. Journal of Behavioral Health 
Services & Research, 1-15. doi: 10.1007/s11414-014-9410-2 Benight, C. C., Swift, E., Sanger, J., Smith, A., & 
Zeppelin, D. (1999). Coping self-efficacy as a mediator of distress following a natural disaster. Journal of 
Applied Social Psychology, 29(12), 2443-2464. Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: 
Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 
59(1), 20–28. Schaefer, J. A., & Moos, R. H. (1992). Life crises and personal growth. B. N. Carpenter (Ed.) 
içinde, Personal coping, theory, research, and application (pp. 149–170). Westport, CT: Praeger. 
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Dünya çapında yapılan anketler göstermektedir ki ateistler en az sevilen gruplar arasındadır (Zucherman, 2007) 

ve ateistlere yönelik önyargının ahlaki güvensizlik üzerinden kurulduğu düşünülmektedir (Gervais, Shariff, & 
Norenzayan, 2011). Gervais ve Norenzayan (2012) kişilere seküler otoriteleri hatırlatıp güven duygusu 
oluşturmuş ve ateistlere yönelik önyargıda bir azalma olduğunu göstermiştir. Ancak seküler otoritelere güvenin 
olmadığı yerlerde bu etkinin tam tersi beklenebilir. Birinci çalışmada (n = 356) seküler otoritelere güvenle 
(mahkemeler, polis vs.) farklı gruplara karşı (Ateistler, Yahudiler vs.) önyargıya bakılmış ve Kanada’daki 
bulguların tersine Türkiye’de seküler otoritelere güvenle genel önyargı arasında anlamlı bir pozitif ilişki 
bulunmuştur [r (334) =.274, p <.001).  
İkinci çalışmada deneysel yolla seküler otoriteler aktive edilmiş (n = 89) ve katılımcılar Seküler ve Nötr gruplara 
rastgele atanmışlardır. Katılımcılara Gervais ve Norenzayan’ın (2012) orjinal deneyinde olduğu gibi polis videosu 
izletilerek seküler kurumlar aktive edilmiş ve ateistlere yönelik ve genel önyargı üzerindeki etkilerine bakılmıştır. 
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda polis videosu izleyenlerde genel önyargı seviyesi kontrol grubuna 
göre anlamlı bir artış gösterirken (p =.018), ateistlere yönelik anlamlı bir artış bulunmamıştır. Ancak analize 
sadece Müslümanları dâhil ettiğimizde ateistlere yönelik önyargıda da anlamlı bir artış gözlemlenmiştir (p 
=.007).  
Cezalandırıcı seküler otoritelerin prososyallik üzerinde bir etkisi olduğu daha önceden bilinmektedir (Yılmaz ve 
Bahçekapılı, 2016). Biz de üçüncü deneyde cezalandırıcı seküler otoriteleri aktive etmenin anti-sosyal 
eğilimlerde (bu deneyde önyargıda) bir azalmaya neden olacağını öngördük. Bu deneyde Cezalandırıcı 
(mahkeme, n = 43) ve Cezalandırıcı olmayan (Tübitak, n = 45) seküler otoriteleri video izleterek ayrı ayrı 
manipüle ettik ve manipülasyon almayan bir nötr grupla (n = 45) karşılaştırarak önyargı üzerindeki etkilerine 
baktık. Çıkan sonuçlar Cezalandırıcı Seküler grubun Nötr gruba göre hem ateistlere yönelik hem de genel 
önyargıda anlamlı olarak daha düşük skorlar rapor ettiğini göstermektedir (bütün p’ler <.001). Bulgular 
Türkiye’ye özgü bir takım mekanizmalara işaret etmektedir ve literatür etrafında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ateistler, Cezalandırıcı otorite, Önyargı, Seküler otorite 
 
Kaynakça: Gervais, W. M., Shariff, A. F., & Norenzayan, A. (2011). Do you believe in atheists? Distrust is 
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central to anti-atheist prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 101(6), 1189. Gervais, W. M. & 
Norenzayan, A. (2012). Reminders of secular authority reduce believers’ distrust of atheists. Psychological 
Science, 23(5) 483–491. Yilmaz, O., & Bahçekapili, H. G. (2016). Supernatural and secular monitors promote 
human cooperation only if they remind of punishment. Evolution and Human Behavior, 37(1), 79-84. 

Zuckerman, P. (2007). Atheism: Contemporary numbers and patterns. In M. Martin (Ed.), The Cambridge 
companion to atheism (pp. 47-65). Cambridge, England: Cambridge University Press. 
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Yapılan araştırmalar dindarlıkla prososyallik arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir (Shariff & 

Norenzayan, 2007). Ancak dinin hangi tarafının bu etkiye sebep olduğu net değildir. Örneğin, Harrell (2012) 
dinin ödül içerikli yanlarını aktive etmenin prososyallikte bir artışa sebep olduğunu göstermiştir. Ayrıca Johnson, 
Li, Cohen ve Okun (2013) prososyallikle Tanrı’nın affedici olarak görülmesi arasında pozitif yönde bir ilişki 
olduğunu söylemektedir. Yılmaz ve Bahçekapılı (2016) ise doğaüstü ceza hipotezine (Johnson ve Krüger, 2004) 
paralel bir şekilde, Tanrı’nın ve seküler otoritelerin cezalandırıcı yönlerini aktive etmenin prososyallikte artış 
meydana getirdiğini göstermiştir. Ancak bu bulguların özel olarak Tanrı’nın cezalandırma kapasitesiyle mi yoksa 
genellenmiş bir cezalandırma kapasitesiyle mi ilgili olduğu bilinmemektedir. Bu bakımdan biz bu araştırmada 
hem Tanrı’nın hem de kişinin anne babasının cezalandırıcı ya da affedici görülüp görülmediğiyle prososyallik 
arasındaki ilişkileri inceledik. Katılımcılar (n = 246) cezalandırıcı (cezalandırıcıdır, otoriterdir, vs.) ya da 
cezalandırıcı olmayan (iyilikseverdir, bağışlayıcıdır, vs.) sıfatların Tanrı’ya ya da kendi anne babalarına uygun 
olup olmadıklarını 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 7’ye (kesinlikle katılıyorum) Likert tipi bir ölçek üzerinde 
belirtmişlerdir. Prososyal niyetleri ölçmek adına ise Jordan, Mullen ve Murnighan’dan (2011) uyarlanan bir ölçek 
kullanılmıştır. Bu ölçekte katılımcılardan 3 farklı aktiviteyi önümüzdeki 1 ayda katılma olasılıklarına göre -3’ten 
+3’e giden bir skalada değerlendirmeleri istenmiştir (bağış yapma, kan verme, hayvanlara yardım etme). Çıkan 
sonuçlar Tanrı’yı cezalandırıcı olarak görmenin anneyi cezalandırıcı görmekle pozitif yönde ilişkili olduğunu (r 
=.189, p =.008), ancak babayı cezalandırıcı görmekle ilişkili olmadığını (p =.98) göstermektedir. Prososyallikle 
ise sadece Tanrı’yı cezalandırıcı görmekle anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = -.143, p =.048). Ancak hem anneyi 

hem de Tanrı’yı affedici görmekle prososyallik arasında anlamlı bir pozitif ilişki bulunurken (bütün r’ler >.14, 
bütün p’ler <.036), babayı affedici görmekle prososyallik arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bulgular Tanrısal 
otoriteyle anne otoritesinin paralel görüldüğünü ve prososyallik üzerinde de benzer etkileri olduğunu 
göstermektedir ve literatür etrafında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anne-baba otoritesi, Tanrı otoritesi, ceza, prososyallik 
 
Kaynakça: Harrell, A. (2012). Do religious cognitions promote prosociality?. Rationality and Society, 24(4), 
463-482. Johnson, D. D., & Krüger, O. (2004). The good of wrath: Supernatural punishment and the evolution 
of cooperation. Political Theology, 5(2), 159-176. Johnson, K. A., Li, Y. J., Cohen, A. B., & Okun, M. A. (2013). 
Friends in high places: The influence of authoritarian and benevolent god-concepts on social attitudes and 
behaviors. Psychology of Religion and Spirituality, 5(1), 15-22. Jordan, J., Mullen, E., & Murnighan, J. K. 
(2011). Striving for the moral self: The effects of recalling past moral actions on future moral behavior. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 37(5), 701–713. Shariff, A. F., & Norenzayan, A. (2007). God is 
watching you: Priming God concepts increases prosocial behavior in an anonymous economic game. 
Psychological Science, 18(9), 803-809 Yilmaz, O., & Bahçekapili, H. G. (2016). Supernatural and secular 
monitors promote human cooperation only if they remind of punishment. Evolution and Human Behavior, 
37(1), 79-84. 
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Yeme Bozuklukları (YB); temelinde yeme ve bedenle ilgili psikopatolojinin yer aldığı erken yaşlarda başlayan 

sağlık sorunlarıdır. Günümüzde gittikçe artış gösteren YB’yi önleme çalışmalarında özellikle risk gruplarının 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Riskli yeme tutumlarının araştırılmasında Garner ve Garfinkel (1979) tarafından 
geliştirilen ve Türkçe adaptasyonu Savaşır ve Erol (1989) tarafından yapılan Yeme Tutum Testi (YTT) ülkemizde 
ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçeğin 26 soruluk kısa formu ise psikometrik özellikler, ekonomiklik 
ve pratiklik açısından avantaj sağlamaktadır (Garner, Olmsted, & Garfinkel, 1982), ancak ülkemizde geçerlik ve 
güvenirliği henüz araştırılmamıştır. Bu doğrultuda; çalışmanın amacı Yeme Tutumu Testi Kısa Formun (YTT-26)  
Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin ölçülmesidir.  
 
Araştırma kapsamında ölçeğin yazarı ile iletişime geçilerek izin alınmış, çeviri ve geri çeviri işlemlerinin ardından 
data toplama aşamasına geçilmiştir. Araştırma bataryası; demografik bilgi formu, Yeme Tutumu Testi, Yeme 
Bozukluklarını Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ) (Fairburn & Beglin, 1994) ve Kısa Semptom Envanteri’nden 
(Derogatis, 1992) oluşmaktadır. Katılımın gönüllülük esasına dayandığı araştırmada 259 kadın ve 141 erkek 
olmak üzere 400 üniversite öğrencisi (yaş ortalamaları: 20.70, SS=3.53) yer almıştır. Araştırmanın tekrar test 
kısmına ise 134 öğrenci katılmıştır 
 
Ölçeğin yakınsak geçerlik kapsamında YBDÖ ile korelasyonu yüksek düzeyde anlamlı çıkmıştır (r= 0.776, 
p<.001). Ayırıcı geçerlik doğrultusunda YTT-26’dan kesme puanının (20) üzerindekilerin, normal skor alanlara 
kıyasla YBDO ile ölçülen yeme davranışlarının daha bozuk olduğu gözlenmiştir (Z=26.77, p<.001). Ölçeğin 
Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı.75 olarak bulgulanmıştır, iki haftalık süre içindeki test-tekrar test 
güvenirliği (r = 0.78, p<.001), ve YTT-40 ile korelasyonu (r =0.649, p<.001) da yüksek düzeyde anlamlı 

bulunmuştur. 
 
Tüm bu sonuçlar YTT-26’nın ülkemizde normal popülasyonda yeme tutumlarını belirlemede daha pratik ve 
ekonomik olarak kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu destekler niteliktedir. Araştırma 
sonuçlarının yeme tutumlarının taranması ve risk gruplarının belirlenmesi bağlamında yarar sağlayacağı, 
bununla birlikte klinik gruptaki izdüşümünün araştırılmasının da önem taşıdığı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeme tutumu, yeme bozuklukları, sağlık psikolojisi 
 
Kaynakça: Derogatis, L. R. (1992). The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures 
manual-II. USA, Clinical Pscyhometric Research Inc. Fairburn, C. G., & Beglin, S. C. (1994). Assesstment of 
eating disorder psychopathology: interview or self-report questionnaire? International Journal of Eating 
Disorders, 16, 363-370. Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1979). The eating attitude test: An index of 
symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273-279. Garner, D. M., Olmsted, M. P. & Garfinkel, 
P. E. (1982). The eating attitude test: Psychometric features and clinical corraltes. Psychological Medicine, 12, 
871-878. Savasır, I., & Erol, N. (1989). Yeme tutumu testi: Anoreksiya nevroza belirtileri indeksi. Psikoloji 
Dergisi, 7, 19-25. 
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GİRİŞ: Ortak ebeveynlik davranışlarının çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimi için önemli bir rol 

oynadığı son yıllarda yapılan pek çok çalışma ile gösterilmiştir (McHale, 2011). Ortak ebeveynlik algısının, bir 
başka deyişle çocuk yetiştirirken eş ile işbirliği içinde olma algısının sadece çocuklar üzerinde değil, anne 
babalar üzerinde de olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur (Flyod et al. 1998). Bu bulgular göze alınarak 
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mevcut çalışmada işbirliği algısının ebeynlerin evlilik doyumu, stres ve depresyon düzeyleri ile ilişkileri 
incelenmektedir. YÖNTEM: Henüz veri toplama aşamasında olan çalışmaya şu ana dek 18 anne-baba çifti 
katılmış, bu sayının çalışma bitiminde 45 aile olması planlanmaktadır. Tüm ailelerin bebeklerinin yaş ortalaması 
2 yaş 22 gündür (ranj: 1yaş 11ay - 2yaş 3 ay, SD = 19gün). Çalışmada aileler evlerinde ziyaret edilmiş ve 

kendilerinden öz bildirim yöntemiyle Ebeveyn İşbirliği Ölçeği’ni, Ebeveynlikte Stres Ölçeği’ni, Edinburg Doğum 
Sonrası Depresyon Ölçeği’ni (EPDS) ve Çift Uyum Ölçeği’ni ( MAT) cevaplamaları istenmiştir. BULGULAR: 
Mevcut sonuçlar anne ve babaların ebeveynlikte işbirliği algılarının, ebeveynlik stresi (r = -.64, p = 000) ve 
depresyon (r = -.32, p =.056) değişkenleriyle negatif yönde; evlilik doyumu (r =.67, p = 000) ile ise pozitif 
yönde bir ilişkide olduğunu göstermiştir. TARTIŞMA: Bu çalışma, ebeveynlerin çocuklarını büyütürken 
birbirlerinden destek almaları ve kurdukları işbirliği algısının hem bireysel olumlu duygu durumları ile hem de 
olumlu evlilik doyumu ile anlamlı ilişkisini göstererek yazına katkı sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ortak ebeveynlik, Stres, Depresyon, Evlilik Doyumu 
 
Kaynakça: Floyd, F.J., Gilliom, L.A., & Costigan, C.L. (1998). Marriage and the parenting alliance: Lon-
gitudinal prediction of change in parenting perceptions and behaviors. Child Development, 69(5), 1461-1479. 
McHale, J. P. & Lindahl, K. M. (2011). Coparenting: A conceptual and clinical examination of family systems. 
Washington, DC: American Psychological Association Press. 
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Duygu anlama, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurulmasında etkili olduğundan birçok çalışma bu becerinin 

öncüllerini incelemiştir (Garner ve Waajid, 2012). Temel duyguların (örn., mutluluk, üzüntü, korku ve öfke) 
bilişsel olarak kavranmasını sağlayan ve çocuğun sosyal etkileşimini arttıran dil becerisi incelenen bu 
faktörlerdendir (Ornaghi ve Grazzani, 2013). Bazı araştırmalar bu beceriyle ilişkilendirilen bir diğer faktörün 
zihin kuramı olduğunu önerirken (Wellman ve Banerjee, 1991), duygu anlama becerisinin zihin kuramından 
bağımsız olarak geliştiğini gösteren bulgular da mevcuttur (Cutting ve Dunn, 1999). Mevcut araştırma da bu 
soruyu incelemekte, okul öncesi dönemde alıcı dilin ve zihin kuramının duygu anlama becerisi üstündeki rolüne 
bakmaktadır. 
Araştırmada yaş aralığı 3-5 (Ortyaş = 56.53 ay, S= 9.10 ) olan 120 (48 kız) çocuktan veri toplanmıştır. 
Çocukların alıcı dil becerisini ölçmek için ‘TİFALDİ’ kullanılmıştır. Duyguları anlama becerileri (Denham Duygu 
Anlama Testi) ve zihin kuramı (Yanlış İnanış Testi) bireysel değerlendirmeler ile ölçülmüştür. 
Korelasyon analizi, duygu anlama becerisinin çocuğun yaşı (r =.38, p<.01), alıcı dili (r =.36, p <.01) ve zihin 
kuramı (r =.21, p <.01) ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına 
göre, ilk aşamada regresyona konulan yaş (β =.37, p <.001) ve alıcı dil (β =.35, p <.001), çocuğun duygu 
anlama becerisini anlamlı düzeyde yordarken, bu değişkenler kontrol edildikten sonra ikinci aşamada analize 
konulan zihin kuramının (β =.13, ns) duygu anlama becerisini yordamadığı bulunmuştur.  
Bu sonuçlar, zihin kuramı ve duygu anlama becerisinin birbirlerinden bağımsız geliştiğini gösteren çalışma 
bulgularıyla uyumludur. Beyin görüntüleme (Lee ve Siegle, 2012) ve lezyon çalışmaları da (Goukon ve ark., 
2007) zihin kuramı ve duygu anlama becerisinin farklı bölgeleri aktive ettiğini göstermektedir. Mevcut bulgular 
duygu ve zihin anlama arasındaki farklar ve ortaklıklar çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: {Zihin Kuramı},{ Alıcı Dil}, {Duygu Anlama Becerisi}, {Temel Duygular},{ Okul öncesi 
dönem} 
 
Kaynakça: 1-Cutting, A. L., & Dunn, J. (1999). Theory of mind, emotion understanding, language, and family 
background: Individual differences and interrelations. {Child Development}, 70, 853-865. 2-Garner, P. W., & 
Waajid, B. (2012). Emotion knowledge and self-regulation as predictors of preschoolers’ cognitive ability, 
classroom behavior, and social competence. {Journal of Psychoeducational Assessment}, 30, 330-343. 3-

Goukon, A.,Noguchi,K.,& Hosokawa,T.,2007.Is processing emotional signals necessary for performance on 
tasks requiring understanding a theory of mind. {Psychological Reports}, 101,469–474 4-Lee, K.H., Siegle, & 
G.J., 2012. Common and distinct brain networks underlying explicit emotional evaluation: a meta-analytic 
study. {Social Cognitive and Affective Neuroscience}. 7, 521–534 5-Ornaghi, V., & Grazzani, I. (2013). The 
relationship between emotional-state language and emotion understanding: A study with school-age children. 
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{Cognition & Emotion}, 27, 356-366. 6-Wellman, H. M., & Banerjee, M. (1991). Mind and emotion: Children's 
understanding of the emotional consequences of beliefs and desires. {British Journal of Developmental 
Psychology}, 9, 191-214. 
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Pek çok çalışma bebeklerin işaret etme davranışının sıklığının onların dil gelişimini yordadığını göstermektedir 

(Colonnesi vd., 2010). Ancak işaret etme sıklığının yordayıcıları iyi bilinmemektedir. 9-11 aylık bebeklerle 
yapılan bir çalışma işaret etme sıklığını belirleyen ana faktörün annelerin bebekleriyle işaret etme davranışı 
üzerine olan etkileşimleri olduğunu göstermiştir (Matthews vd., 2012). Çalışmamız erken bebeklikte işaret etme 
sıklığını yordamada bebeklerin kendi ince motor ve işaret takip etme becerileri ile annelerinin onların 
işaretlerine duyarlı karşılıklar vermesinin etkilerini incelemektedir.  
23 anne-bebek çifti bebekler 10 ve 12 aylıkken gözlendi. Bebeklerin işaret etme sıklıkları ile annelerin bu 
işaretlere verdikleri karşılıklar süslenmiş oda paradigması (decorated room paradigm; Liszkowski vd., 2012) 
kullanılarak değerlendirildi. Annelerin bebeklerinin işaretlerini takip eden 2 saniye içerisinde verdikleri sözlü 
ve/ya sözsüz karşılıkları bebeğin işaret ettiği nesneyle anlamsal olarak ilintili ise ‘alakalı cevap’, ilintisiz ise 
‘alakasız cevap’; bu süre zarfında hiçbir karşılık vermediyse cevapsız olarak kategorize edildi. Bu 3 tür cevabın 
sıklığı bebeğin toplam işaret sıklığına bölünerek cevap yüzdeleri alındı. Ayrıca, bebeklerin ince motor gelişimleri 
Mullen Erken Öğrenme Ölçekleriyle (Mullen, 1995); işaret takibi becerileri Mundy’den (2003) uyarlanan işaret 
takibi göreviyle ölçüldü. Regresyon analizinde bebeklerin cinsiyetleri ve 10 aydaki işaret sıklıkları kontrol edildi. 
Sonuçlara göre 12 aydaki işaret sıklıkları 10 aydaki ince motor ve işaret takip etme yetenekleri tarafından 
yordanmazken, annelerinin 10 ayda onların işaretlerine verdikleri alakalı cevapların yüzdesi tarafından 
yordanmaktadır (F(5,17)= 3.908, p <.05, R2=.54).  
Bu çalışma bebeklerin işaret etme davranışının gelişiminde ebeveynlerinin onların işaretlerine olan duyarlılığının 
etkisini göstermektedir. Ebeveynlerin duyarlı cevapları bebeklerin sonraki aylardaki işaret sıklığını 
arttırmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: ebeveyn duyarlılığı, erken bebeklik, işaret etme 
 
Kaynakça: Liszkowski, U., Brown, P., Callaghan, T., Takada, A., & De Vos, C. (2012). A prelinguistic gestural 
universal of human communication. Cognitive Science, 36, 698-713. Matthews, D., Behne, T., Lieven, E., & 
Tomasello, M. (2012). Origins of the human pointing gesture: A training study. Developmental Science, 15(6), 
817-29. Mullen, E. (1995). Mullen Scales of Early Learning. Circle Pines: American Guidance Service, Inc. 
Mundy, P., Delgado, C., Block, J., Venezia, M., Hogan, A., & Seibert, J. (2003). A Manual for the Abridged Early 
Social Communication Scales (ESCS). 
 
 
 
 
 

[Özet:0139] 

BABANIN ÇOCUK YETİŞTİRMEYE DâHİL OLMASININ 
ÇOCUĞUN SALDIRGANLIK SEVİYESİ İLE İLİŞKİSİ 
Özlem Sumer

1
, H. Melis Yavuz

2
, Seçil Gönültaş

1
, Bilge Selçuk

1
 

1
Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

190 
 

2
MEF Üniversitesi, İstanbul 

 
 

Erken çocukluk döneminde görülen fiziksel saldırganlık, akran reddine sebep olur ve çocuğun uyumsuz, aykırı 

arkadaş gruplarıyla sosyalleşmesine yol açarak antisosyal davranış problemlerini artırır (Hart ve Ostrov, 2013). 
Çalışmalar, anne-baba anlaşmazlığının (McCoy ve ark., 2013) ve çocuğun “zor” mizaç özelliklerinin (Frick ve 
White, 2008) saldırganlığın gelişimine etki ettiğini göstermektedir. Literatür çoğunlukla anne davranışlarına 
odaklanmıştır, babayı inceleyen araştırmalar çok azdır. Fakat çocuğun yetişmesi konusunda babanın sorumluluk 
almasının eşler arasındaki anlaşmazlığın azalmasında etkili olduğu bilinmektedir (Galovan ve ark., 2014), ancak 
bunun çocukların sosyal davranış gelişimini nasıl etkilediği incelenmemiştir. Oysa babanın ev içindeki bu rolünün 
farklı yollarla çocuktaki saldırganlığı azaltıcı etki yapması mümkündür. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 
babanın çocuk bakımında aktif rol almasının çocuğun fiziksel saldırganlığı ile ilişkili olup olmadığını incelemektir. 
Araştırmamızda okulöncesi dönemdeki 234 çocuk (Ortyaş=60.03 ay, S=8.58) yer almıştır, bunların 120’si 
kızdır. Eşler arasındaki anlaşmazlık ve çocuğun mizaç özellikleri anne anketleriyle, çocuğun fiziksel saldırganlık 
düzeyi öğretmenin doldurduğu anketle ölçülmüştür. 
Analizler erkek çocukların kız çocuklara oranla daha fazla fiziksel saldırganlık gösterdiğini ortaya koymuştur (F 
(1,232)=13.64, p<.05). Sosyoekonomik düzey (SED) (r=-.21, p<.001) ve mizaç özelliklerinden ketleyici 
kontrol (r=-.22, p<.001) ile dışadönüklük (r=.20, p<.05) fiziksel saldırganlıkla anlamlı bir ilişkiye sahipken, 
çocuğun yaşı (r=-.08, p>.05) ve olumsuz duygulanımı (r=.10, p>.05) fiziksel saldırganlıkla ilişkili 
bulunmamıştır. Hiyerarşik regresyon analizine ilk aşamada konulan SED (β=-.19, p<.05), cinsiyet (β=.20, 
p<.05) ve dışadönük mizaç (β=.21, p<.05) fiziksel saldırganlığı anlamlı düzeyde yordamıştır. Ketleyici kontrol 
(β=-.10, p>.05) ve ikinci aşamada regresyon denklemine konulan anne-baba anlaşmazlığı (β=-.12, p>.05) 
fiziksel saldırganlıkla ilişkili değildir. Babanın çocuk yetiştirmeye dâhil olması denklemin üçüncü aşamasında 
bulunmakta ve mizaç, SED ve anne-baba anlaşmazlığı kontrol edildiğinde fiziksel saldırganlık ile negatif yönde 
ilişki göstermektedir (β=-.15, p<.05).  
Sonuçlar, anne-baba arasında anlaşmazlık olması ve çocuğun yüksek dışadönüklük ile düşük ketleyici kontrol 
göstermesi durumunda saldırgan davranışlarda artış olabileceğine dikkat çekmektedir. Bulgular, babanın çocuk 
yetiştirmede rol almasının hangi yollarla çocuğun bu saldırganlık davranışını azaltabileceği çerçevesinde 
tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: saldırgan davranış, mizaç, eşler arası anlaşmazlık, baba, çocuk yetiştirme 
 
Kaynakça: Frick, P. J., & White, S. F. (2008). Research review: The importance of callous‐unemotional traits 

for developmental models of aggressive and antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
49(4), 359-375. Galovan, A. M., Holmes, E. K., Schramm, D. G., & Lee, T. R. (2014). Father involvement, 
father–child relationship quality, and satisfaction with family work actor and partner influences on marital 
quality. Journal of Family Issues, 35(13), 1846-1867. Hart, E. J., & Ostrov, J. M. (2013). Functions of 
aggressive behavior and future functional impairment. Early Childhood Research Quarterly, 28(4), 683-691. 
McCoy, K. P., George, M. R., Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2013). Constructive and destructive marital 
conflict, parenting, and children's school and social adjustment. Social Development, 22(4), 641-662. 
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BELİRSİZLİĞE DAİR TUTUM ÖLÇEĞİ: BELİRSİZLİK TAMAMEN 
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Sanem Küçükkömürler 
ODTÜ, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Belirsizlik günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız ve karşılaştığımız anda yönetme ihtiyacı duyduğumuz bir 

durumdur. Literatürde belirsizliğin bir çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar belirsizliği sıkça olumsuz bir olgu 
olarak açıklamaktadır (örn., Buhr ve Dugas, 2002; Van den Bos, 2009); tanımlamaların bir kısmı ise belirsizliğin 
araştırma ve ilerleme getirebilecek olumlu bir tarafı da olduğunu belirtmiştir (örn., Sorrentino ve Short, 1986). 
Ayrıca belirsizlikle olan ilişkimizi anlamlandırmayı amaçlayan kuramlar da bulunmaktadır. Fakat belirsizliğin 
olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesine dair bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı belirsizlik 
ile olan ilişkimizin altında yatan mekanizmaları araştırmak ve belirsizliğin olumlu taraflarını da içeren bir ölçek 
oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda önce altı doktora öğrencisiyle odak grup görüşmesi yapılmış ve temalar 
çıkartılmıştır; sonrasında dokuz yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve bir profesör ile görüşülerek ölçeği 
oluşturabilecek 129 madde hazırlanmıştır. Oluşturulan maddeler ile birlikte geçerlik ve güvenilirlik ölçümleri için 
düşünme ihtiyacı ölçeği, beş büyük faktör ölçeği, belirsizliğe dair tolerans ölçeği ve Back- Endişe ölçeği 
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katılımcılara dağıtılmıştır. 376 katılımcının verileri ile yapılan faktör analizi sonuçları belirsizliğe dair tutumun 
endişeli (17 madde) ve rahat (15 madde) yaklaşma olarak adlandırılan iki boyutu olduğunu (bütün maddeler α 
=.75; ilk boyut için α =.94 ve ikinci boyut α =.94) ve bu iki boyutun birbirine zıt görünen tutumları temsil 
ettiğini (r= -.55) göstermiştir. Geçerlik ölçümleri göstermiştir ki; düşünme ihtiyacı, dışa dönüklük, yeni 

deneyimlere açık olma ile rahat yaklaşma boyutu olumlu yönde, endişeli yaklaşma ise olumsuz yönde ilişkilidir. 
Nörotiklik ile sadece endişeli yaklaşma boyutu olumlu ilişki göstermiştir. Ayrıca, ölçekteki bütün maddelerin ve 
boyutların endişeden ve belirsizliğe dair düşük tölerans ölçeğinden farklı olduğu da bu çalışma ile gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, belirsizliğe dair tutum ölçeği, endişeli yaklaşma ve rahat yaklaşma boyutları 
 
Kaynakça: Buhr, K. ve Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of 
the English version. Behaviour Research and Therapy, 40, 931–945. Sorrentino, R. M. ve Short, J. C. (1986). 
Uncertainty orientation, motivation, and cognition. Handbook of motivation and cognition: Foundations of social 
behavior (Vol. 1, pp. 419-427). New York: Guilford. Van den Bos, K. (2009). Making sense of life: The 
existential self trying to deal with personal uncertainty. Psychological Inquiry, 20, 197-217. 
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TRAVMALARI KAPSAYIP AŞARAK BÜYÜMEK 
Enil Afşaroğlu Eren 
Lefke Avrupa Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Lefke 
 

 

Günlük hayatı olumsuz etkileyen; dehşet, kaygı ve panik yaratan; bireyin anlamlandırma süreçlerini bozan 

durumlar travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilir (Türksoy, 2001). Aynı zamanda travma insanın kendi 
incinebilir tarafıyla ve kendi ölümlülüğüyle yüzleşmesine vesile olan ve insanı kendi içselliğiyle buluşturabilen bir 
süreçtir. Bu çalışmada travma yaşantısının ve büyüme sürecinin Gestalt Bakış açısıyla değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Gestalt yaklaşımına göre yaşam birçok travma ve bitmemiş işlerle doludur. Bitmemiş işler geçmişte 
deneyimlenen ama içsel olarak hala etksini sürdüren, bitmemiş olan sıkıntılar, ilişkilerdeki çatışmalar veya 
travmalardır. İlişkiler, olaylar bitebilir ancak bitmemiş meselelerin etkisiyle öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı, 
üzüntü, suçluluk, utanç gibi duygular yaşanmaya devam eder. Varoluşçu ve fenomenolojik bir zemine dayanan 
Gestalt yaklaşımına göre travma yaşantısı kişiye özeldir. Travma yaşantısı o kişinin atfettiği anlam ve bitmemiş 
meseleleriyle ilintilidir. Bitmemiş meselelere temas edip yeniden anlamlandırılması bir büyüme fırsatıdır. Gestalt 
yaklaşımında “temas” oldukça önemli bir kavramdır. Birey ancak sağlıklı temas ederek hem kendisi hem de 
dünya ile ilişki kurabilir ve büyüyüp gelişebilir (Polster ve Polster, 1973). Temas ritminin bozulması 
tamamlanmamış işlerin tamamlanmasını engellerken, kişinin nevrotik semptomlar geliştirmesine neden olur. 
Travmatik olaylardan sonra kişi farklı temas biçimleriyle özümsenmesi olanaksız bir durumu özümsemeye 
çalışabilir. Bu süreçte yaşanan bilişsel, duygusal ve davranışsal değişimler travmanın tamamlanmamış 
yönlerinin tamamlanması doğrultusundaki doğal bir ihtiyacın ifadesidir. Kişi bildiği bu yolları kullanarak 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ancak bu yollar ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalır, kişi yaşantısını 
özümseyemez, hep aynı işlevsel olmayan davranışlarla hayatını ikame tatminlerle sürdürür, bu girişimler sürekli 
tekrarlanır ve hayatındaki boşluk duygusu giderek büyür (Cohen, 2004).  
Tamamlanmamış işler terapide çalışılırken danışanın bunları fark etmesi, temelindeki ihtiyaçlara temas 
edebilmesi, derin yapısında barındırdıklarını görmesi, bütünleşebilmesi, bunlarla ilgili duygularını ifade 
edebilmesi, yeniden anlamlandırabilmesi ve davranış repertuarını genişleterek enerjisini “şimdi” ye 

yöneltebilmesi amaçlanır (Perls, 2007). 
 
Anahtar Kelimeler: Gestalt yaklaşımı, travma, tamamlanmamış işler, büyümek, temas 
 
Kaynakça: Cohen, A. (2003). Gestalt therapy and post-traumatic stress disorder: The irony and the challenge. 
Gestalt Review, 7 (1), 42 – 55. Perls, F. S. (2007). Grundlagen der Gestalt-Therapie. München: Klett-Cotta. 
Polster, E. ve Polster, M. (1973). Gestalt therapy integrated: Contours of theory and practice. (1st. ed.). New 
York: Vintage Books. Türksoy N. (2001). Psikolojik Travma ve Tanım Sorunları. Psikolojik Travma Yazıları (1). 
İstanbul: 5US Yayınları 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FACEBOOK KISKANÇLIĞI VE 

KAYGI 
Ayşe Ayvazoğlu 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 

 

Araştırmanın amacı Facebook kıskançlığı ile kaygı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Facebook kıskançlığı ile kaygı 

arasında kısır bir döngü olduğu düşünülmektedir. Araştırma hipotezine göre, kişilerin kaygıya yatkınlığı (sürekli 
kaygı) arttıkça Facebook kıskançlığı artmaktadır. Buna karşılık Facebook kıskançlığı arttıkça, durumluluk 
kaygısının artacağı öngörülmektedir.  
 
Ön araştırmaya 18-25 yaşları arasında 81’i kadın toplam 116 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan 35’i 
romantik bir ilişkisinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcılara Beck Anksiyete, Durumluluk- Sürekli Kaygı, Facebook 
Kıskançlığı ve Öz-duyarlılık ölçekleri verilmiştir.  
 
Veri analizlerine göre, kaygı ile Facebook kıskançlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=.389, 
p<.01). Kadın ve erkek katılımcılardan oluşan gruplarda kaygı ve Facebook kıskançlığı korelasyonuna ayrı ayrı 
bakıldığında, erkek katılımcılarda bu korelasyonun kadın katılımcılara göre daha kuvvetli olduğunu görmekteyiz 
(r=.456, p<.01; r:.368, p<.01). Ayrıca, katılımcılar romantik ilişkisi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye 
ayrıldığında, romantik ilişkisi olmayan kişilerde kaygı ve Facebook kıskançlığı arasında anlamlı ve orta derece bir 
ilişki olduğu, buna nazaran romantik ilişkisi olan kişilerde bu korelasyonun anlamlı olmadığı dikkat çekmektedir 
(r=.517, p<.01; r=.185, p=.287). Kaygı alt-ölçeklerine bakıldığında, durumluluk kaygısı ile Facebook kıskançlığı 
arasında orta düzeyde bir ilişki görülmektedir (r=.378, p<.01). Ancak sürekli kaygı alt-ölçeği ile Facebook 
kıskançlığı arasında zayıf bir korelasyon var iken (r=.292, p<.01) Beck Anksiyete Ölçeği ile ölçülen kaygı 
puanları ile kıskançlık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=.134, p>.05). Literatürdeki bulguların 
aksine, kadın ve erkek katılımcıların Facebook kıskançlık skorları karşılaştırıldığında her iki grup arasında anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (F=.450, p=,504). Aynı şekilde, kaygı puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark 
göstermemektedir (F=.165, p=.685).  
 
Bulgular kaygı ve Facebook kıskançlığının ilişkili olduğunu göstermektedir. Önceki araştırmaların aksine 
kadınların Facebook kıskançlığının erkeklerinkinden daha fazla olmadığı saptanmıştır (Muscanell, Guadagno, 
Rice, & Murphy, 2012). Üstelik erkelerde kaygı ve kıskançlık ilişkisinin daha kuvvetli olduğu ortaya koyulmuştur. 
Kaygı ve kıskançlık arasındaki korelasyonun romantik ilişkisi olmayan kişilerde olanlara göre anlamlı olması 
literatür bulguları ile uyumludur (Muise, Christofides, & Desmarais, 2009). 
 

Anahtar Kelimeler: Facebook kıskançlığı, kaygı, romantik ilişki 
 
Kaynakça: Demirtaş-Madran, H. A. (2016). Facebook kiskancligi olceginin Turkce formu: Universite ogrencileri 
uzerinde gecerlilik ve guvenilirlik calismasi. Anadolu Psikiatri Dergisi, 17, 93-99. Muise, A., Christofides, E., & 
Desmarais, S. (2009). More information than you ever wanted: Does Facebook bring out the green-eyed 
monster of jealousy? CyberPsychology & Behavior, 12 (04), 441-444. Muscanell, N.L., Guadagno, R.E., Rice, L., 
& Murphy, S. (2013). Don't make my brown eyes green? An analysis of Facebook use and romantic jealousy. 
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(4), 237-242. 
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CİNSİYETÇİLİĞE MARUZ KALMANIN SÖZEL VE SAYISAL 
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AKADEMİK PERFORMANS VE ÖFKE DUYGUSU ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 
Deniz Eniç, Leman Pınar Tosun 
Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 
 

 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramı’na göre, cinsiyetçiliğin düşmanca ve korumacı olmak üzere iki türü vardır 

(Glick ve Fiske, 1996). Birçok araştırma sonucu bu iki tür cinsiyetçilikle karşılaşmanın kadınlar üzerindeki 
etkilerinin birbirinden farklılaştığını göstermektedir (Dardenne, Dumont ve Bollier, 2007; Becker ve Wright, 
2011). Dardenne ve arkadaşları (2007) bir dizi deneysel çalışma ile korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğe maruz 
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kalmanın kadınların bilişsel performansı üzerindeki etkilerini incelemiş; korumacı cinsiyetçiliğin etkilerinin daha 
olumsuz olduğunu bulgulamıştır. Literatürden hareketle mevcut çalışma düşmanca ve korumacı cinsiyetçi 
tutumlarla karşılaşmanın kadınların sözel ve sayısal performansları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 
yürütülmüştür. Bu doğrultuda Uludağ Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 159 kadın katılımcıya ulaşılarak 

sözel ve sayısal testleri uygulanmıştır. Katılımcılar rastgele örnekleme yöntemiyle üç deney koşuluna atanmıştır: 
Korumacı cinsiyetçilik koşulundaki katılımcılara performans testleri öncesinde korumacı cinsiyetçilikle ilgili 
cümleler içeren bir metin; düşmanca cinsiyetçilik koşulundakilere ise düşmanca cinsiyetçilikle ilgili cümleler 
içeren bir metin sunulurken kontrol grubundakilere cinsiyetçilik öğesi içermeyen bir metin sunulmuştur. 
Araştırma sonucunda üç koşulda yer alan katılımcıların sayısal performanslarında bir farklılık olmadığı; fakat 
düşmanca cinsiyetçilik koşulundakilerin sözel performansının diğer iki gruptaki katılımcılarınkinden da yüksek 
olduğu görülmüştür. Bu etkinin oluşmasında çeşitli duyguların rolü incelenmiş ve düşmanca cinsiyetçilik 
koşulundaki katılımcıların diğer iki koşuldaki katılımcılara göre daha yüksek düzeyde öfke deneyimledikleri 
görülmüştür. Ayrıca katılımcıların sözel performansı ile hissettikleri öfke duygusunun düzeyi arasında pozitif 
ilişki bulunmuştur. Bu ilişki her deney grubunda yer alan katılımcılar için ayrı ayrı incelendiğinde, öfke duygu ve 
sözel performans arasında anlamlı ilişkinin yalnızca düşmanca cinsiyetçilik koşulunda var olduğu görülmüştür. 
Bu çalışmadan elde edilen bulgular önceki çalışma sonuçları ışığında yorumlanmıştır. Türkiye’de korumacı ve 
düşmanca cinsiyetçiliğin genellikle anket çalışmaları ile incelendiği görülmektedir (Sakallı-Uğurlu ve Ulu, 2003). 
Bu nedenle mevcut çalışmada cinsiyetçiliğin manipüle edilerek çalışıldığı deneysel bir araştırma paradigmasının 
kullanılmasının ülke literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çelişik Cinsiyetçilik, Düşmanca Cinsiyetçilik, Korumacı Cinsiyetçilik, Duygular, Öfke 
 
Kaynakça: Becker, J. C. ve Wright, S. C. (2011). Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism 
undermines and hostile sexism motivates collective action for social change. Journal of Personality And Social 
Psychology, 101(1), 62-77. Dardenne, B., Dumont, M. ve Bollier, T. (2007). Insidious dangers of benevolent 
sexism: Consequences for women's performance. Journal of Personality And Social Psychology, 93(5), 764-779. 
Glick, P. ve Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent 
sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512. Sakallı-Uğurlu, N. ve Ulu, S. (2003). 
Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar: Çelişik duygulu cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve gelir düzeyinin 
etkileri. Türk Psikoloji Yazıları, 6(11-12), 53-65. 
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Hacettepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki yıllar içinde farklı kuramsal perspektifler ile tanımlanmıştır (Keenan ve Evans, 

2009). Çalışmaların geneli ebeveyn ve çocuk arasındaki bu bağı “Bağlanma Kuramı” ile açıklamaya çalışmıştır 
(Cummings, Braungart-Rieker ve Rocher-Schudlich, 2003). Heterington ve Clingempeel (1992) ise ebeveyn-
çocuk ilişkisini olumluluk (sıcaklık, ilgi ve duyarlılık) ve olumsuzluk (çatışma, cezalandırma ve olumsuz duygu) 
temelinde iki faktör üzerinden incelemiş ve bu ilişkinin çocuğun uyumunu anlamlı biçimde yordadığını 
bulmuşlardır. Ülkemizdeki ebeveyn-çocuk etkileşiminin niteliğini inceleyen ölçeklerin genellikle ebeveynlerin 
tutumlarını belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Hetererington ve 
Clingempeel (1992) tarafından geliştirilen Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmak, 
geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Bu çalışmanın örneklemini 4-13 yaş arası çocuğu olan 268 anne 
oluşturmuştur. Annelerin yaşları 23 ile 52 arasında değişmektedir. Veri toplama aracı olarak ise, Demografik 
bilgi formu ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler; faktör analizi, Cronbach alfa ve korelasyon 
teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda faktör yükleri değerinin. 30; istatistiksel 
sonuçların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi.01 olarak ölçüt alınmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanan versiyonu 
orijinali gibi 2 faktörlüdür. Olumluluk faktöründe yer alan maddelerin yük değeri.35 ile.73, olumsuzluk 
faktöründe ise.55 ile.75 arasındadır. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı olumluluk alt boyutu için.46 (p 
<.01); olumsuzluk alt boyutu için.80 (p <.01) bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa (iç tutarlık) katsayıları 
olumluluk boyutu alt ölçeği için.83; olumsuzluk boyut alt ölçeği için.76 ve toplam için.72 olarak bulunmuştur. 
Bulunan değerler ölçeğin güvenirliği için yeterli sayılacak düzeydedir. Sonuç olarak, ebeveyn-çocuk ilişkisinin 
niteliğini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçeğin alana kazandırıldığı ve ileriki çalışmalarda araştırmacılara 
başka ölçekler geliştirilmesinde çalışmalarını destekleyebileceği düşünülmektedir. İleriki çalışmalarda ölçeğin 
yapı geçerliğine daha güçlü kanıtlar oluşturabilecek Doğrulayıcı faktör analizinin yapılması ve babaların da yer 
aldığı örneklemlerde geçerlik ve güvenirliliği test edilebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Ebeveyn-çocuk ilişkisi, Geçerlik, Güvenirlik 
 
Kaynakça: Cummings, E. M., Braungart-Rieker J. M., & Rocher-Schudlich, D. T. (2003). Emotion and 
personality development in childhood. In Lerner, R. M., Easterbrooks, M. A. & Mistry, J., (Ed.), Handbook of 

psychology: volume 6 developmental psychology New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Hetherington, E. M., & 
Clingempeel, W. G. (1992). I. Coping with marital transitions: a family systems perspective. Monographs of the 
Society for Research in Child Development, 57(2-3), 1–207. http://doi.org/10.1111/j.1540-
5834.1992.tb00300.x Keenan, T. & Evans, S. (2009). An introduction to child development. (2nd ed). Sage 
Publications. 
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ANLAMLANDIRMA VE BAŞAÇIKMA STRATEJİLERİ 
Hatice Ozen Ekici 
İstanbul Universitesi, Sosyal Psikololi Anabilimdalı, İstanbul 
 

 

Günümüzde yaşanan savaşların en önemli sonuçlarından birisi mültecilik deneyimi olarak gösterilebilir. Rusya-

Çeçenistan savaşı sonucunda, yüz binlerce insan dünyanın farklı bölgelerine mülteci olarak sığınmak zorunda 
kalmıştır. (Schmit, Kravic ve Ehlert, 2008). Yaklaşık olarak 3000 Çeçen Türkiye’ye göç etmiştir (Askerov, 2011). 
Literatürdeki çalışmalar, Çeçen mültecilik deneyimini sürekli travmatizasyon süreci olarak tarif etmişlerdir: 
Mülteciler göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası dönemde sıkıntı çekmektedirler (Renner, Salem ve Ottomeyer, 
2006). Bu çalışma Türkiye de yaşayan savaş mağduru Çeçen mülteci kadınların başlarına gelen travmatik 
olayları nasıl anlamlandırdıklarını ve bunlarla nasıl baş ettiklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Daha belirgin 
olarak savaş stresiyle özellikle de savaş sonucunda yakın aile üyelerinin kaybıyla yüzleşen Çeçen mülteci 
kadınların stresle başa çıkma stratejilerini araştırmaktadır.  
 
Ondokuz Çeçen mülteci kadın (23-56) ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler bu çalışmanın temel verilerini 
oluşturmaktadır. Görüşmeler yorumlayıcı fenomenolojik analiz metodu kullanılarak analiz edilmiştir. 
 
Çeçen mülteci kadınlarla yapılan görüşmelerin analizleri, bu kadınların yaşadığı travmatik olayların onların 
psikolojisini derinden etkilediğini ve onları korunmasız ve endişeli hale getirdiğini göstermiştir. Yaşadıkları 
travmatik deneyimler sonucunda, bu kadınlar manevi ve dini inançlarını derinleştirmiş ve bu inançlar onlara 
stresle baş etmelerinde kaynak oluşturmuştur. Stresle başetme stratejileri göz önüne alındığı zaman, Çeçen 
kadınlarla yapılan görüşmelerin analizleri 10 tekrarlayan tema açığa çıkarmıştır: Artan ibadet, Tanrı’nın 
iradesine itaat, şükür (Elhamdilullah), savaşın sebepleri için dinsel açıklamalar, şehitlik mertebesinin beklenilen 
faydaları, şehitlik mertebesini hak etme, idealleştirilen şehit, ve zorunlu mutluluk anlatısı. Zorunlu mutluluk 
anlatısı hariç, bahsedilen bütün başetme stratejilerinin Çeçen kadınlara güç verdiği, ve stresle baş etmeleri ve 
rahatlamaları için önemli kaynak oluşturduğu söylenebilir. Zorunlu mutluluk anlatısının ise bu kadınların acılarını 
ve yaslarını ifade etmelerini engelleyerek iyileşme süreçlerini negatif yönde etkilediği söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: başaçıkma stratejileri,Çeçen, kayıp, mülteci, travma 
 
Kaynakça: Askerov. A. (2011). The Russo-Chechen Conflict: Analysis, Impact, Transformation. Unpublished 
Doctoral Dissertation, University of Mannitoba. Renner, W., Salem, I., & Ottomeyer, K. (2006). Cross-cultural 
validation of psychometric measures of trauma in groups of asylum seekers from Chechnya, Afghanistan and 
West Africa. Social Behavior and Personality, 35(5), 1101-1114. Schmidt, M., Kravic, N., & Ehlert, U. (2008). 
Adjustment to trauma exposure in refugee, displaced, and non-displaced Bosnian women. Archives of Women’s 
Mental Health, 269-276. doi: 10.1007/s00737-008-0018-5 
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TÜRKLERİN KÜRTLERE DAİR META-STEREOTİPLERİ: İZMİR 

ÖRNEĞİ İNCELEMESİ 
Hatice Ozen Ekici 
İstanbul Universitesi, Sosyal Psikololi Anabilimdalı, İstanbul 
 

 

Meta-stereotip, bireyin, başkalarının, o bireyin grubu ile ilgili sahip olduğu stereotipler ile ilgili inançlarını 

yansıtmaktadır (Vorauer, Main ve O’Connell, 1998). Diğer bir deyişle, bireyin, kendi grubunun dış grup üyeleri 
tarafından nasıl görüldüğüne dair inançlarıdır. Litaratürde ki çalışmalar, meta-stereotiplerin, gruplar arası 
temasa duygusal ve davranışsal tepkileri negatif olarak etkilediğini göstermiştir (Frey ve Tropp, 2006). Bu 
araştırmanın amacı, Türklerin Kürtlere dair olan meta-stereotiplerini incelemektir: İzmirde yaşayan Türkler, 
kendilerinin Kürtler tarafından nasıl görüldüklerini düşünüyorlar. 
 
Yetmiş İzmirli katılımcı (21-6) ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler bu araştırmanın verilerini 
oluşturmaktadır. Katılımcıların ortak noktası, hepsinin İzmirde ikamet ediyor olması ve İzmirde sabit bir işte 
çalışıyor olmasıdır. İzmir, Türkiye’nin Batı şeridinde yer alıp, son 20 yılda yükselerek artan Kürt göçmeni 
almaktadır. Son yıllarda, genellikle İzmir şehir merkezinde, artan bir şekilde göçmen Kürt mahallelerin oluşumu 
gözlenmektedir (Saraçoğlu, 2010: 242). Şehir merkezindeki Kürt göçmen nufusundaki artış, Kürt meselesinin 
yeni bir boyut kazanarak, Türkler ve Kürtler arasındaki gündelik sosyal ilişkilere yansımasına, ve sıradan 
vatandaşlar arasında etnik kimliğe göre iç grup-dış grup ayırımının oluşmasına sebep olmuştur (Ok, 2011). 
Bütün bunlar, bu araştırma için İzmir’in önemini açıklamaktadır. Gerçekleştirilen görüşmeler, içerik analizi 
yöntemiyle analiz edilmiştir. 
 
Yapılan görüşmelerin analizleri, İzmirlilerin,kendi gruplarının Kürtler tarafından nasıl görüldüğüne dair sosyal 
olarak paylaşılan meta-stereotiplere sahip olduğunu, ve bu meta-stereotiplerin onların gruplar arası tutumlarını 
ve davranışlarını şekillendirdiğini göstermiştir. İzmirlilerin Kürtlere dair meta-stereotiplerine dair 5 tema 
bulunmuştur: (1)şüpheci, (2) Kürt-fobik, (3)adaletsiz davranan, (4) kötü davranan, (5)aşağılık gören. Şüpheci, 
Kürt-fobik, adaletsiz davranan, ve kötü davranan meta-stereotipleri Türkler ve Kürtler arasında yaşanan 
gündelik ilişkilere dayanmakta ve Türkiye ekonomisinin neo-liberalleşmesi ve Kürtlerin İzmire göç etmesi ile 
ilişkilidir. Adaletsiz davranan meta-stereotipi ise, Türkiye’deki tarihsel ve sosyal-politik süreç ile ilgilidir. Bunların 
yanı sıra, araştırmanın bulguları Türklerin Kürtlere dair meta-stereotiplerinin, Türklerin Kürtlere karşı duygusal 
ve davranışsal tepkilerini negatif etkilediğini göstermiştir: Türker Kürtler ile temastan kaçınmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: gruplararası temas, kimlik, Kürt çatışması, meta-stereotip, 
 

Kaynakça: Frey, F. E., & Tropp, L. R. (2006). Being seen as individuals versus as group members: Extending 
research on meta-perception to in-group contexts. Personality and Social Psychology Review, 10, 265 -280. Ok, 
Ekin (2011). Are we becoming more distant: Exploring the nature of Social Polarization Along ethnic lines in the 
city of İzmir. Unpublished Master Thesis, Sabancı University. Saraçoğlu, C. (2010). The changing image of 
Kurds in Turkish cities: middle-class perceptions of Kurdish immigrants in İzmir. Patterns of Prejudice, 44, 239-
60. Vorauer, J. D., & Main, K. J., & O’Connell, G. B. (1998). How do Individuals Expect to Be Viewed by 
Members of Lower Status Groups? Content and Implication of Meta-Stereotypes. Interpersonal Relations and 
Group Processes, 75, 917-937. 
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Günümüzde ülkemizde birçok kadın şiddete maruz kalmaktadır. Kadınlar maruz kaldıkları bu şiddet yüzünden 

başta yaşam hakkı olmak üzere birçok haktan mahrum kalabilmektedir. Yaşam hakkı, sağlık hakkı gibi hak 
ihlallerinin yanı sıra şiddetin birçok kadın üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri bulunmaktadır (WHO, 2013). 
Önleme çalışmalarında öncelikle konuya ilişkin farkındalığın ve şiddeti ortaya çıkaran sebeplerin belirlenmesinin 
önemli olduğu bilinmektedir. Şiddeti ortaya çıkaran biyolojik, psikososyal, sosyoekonomik faktörler 
bulunmaktadır (Subaşı ve Akın). Bu faktörlerden birisinin de özellikle erken yaşta çocuklara konulması gereken 
sınırlarla ilgili olduğu düşünülmektedir. Erken dönemdeki yaşantıların ve öğrenmelerin ileriki yaşlardaki yaşam 
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için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Her çocuğun istismardan korunma ve ihmal edilmeme hakkı vardır. 
Son dönem alanyazına bakıldığında sadece fiziksel, tıbbi, duygusal, gelişimin ihmaline odaklanılmamakta, 
yönlendirme ihmali de dikkat çekmektedir. Bu bağlamda erken dönem çocuk yetiştirmede çocuğa öğretilen 
sınırların, çocuğun beyin gelişimine, alternatif çözüm yolları geliştirebilmesine katkı sağladığı bilinmektedir 

(Mackenzie, 2010). Türkiye’deki ataerkil yapı içerisinde değerlendirildiğinde erkek çocuğa küçük yaştan itibaren 
neredeyse hiçbir sınırın konulmaması, çocuğun sadece erkek olduğu için övülmesi, yaşam becerilerinin 
geliştirilmemesi, öfkesinin ve şiddet davranışlarının normalleştirilmesi, bu davranışlarla ilgili herhangi bir 
sorumluluk üstlenmemesi bu faktörlerden sadece birkaçıdır. Kadın cinayetleri haberlerine bakıldığında 
sanıldığının aksine kadınlara bu şiddeti uygulayanların yabancı insanlar değil, kadınlarla birebir ilişkisi olan 
kişiler olduğu görülmektedir. “Kadın Cinayetleri” web sayfasından alınan bilgiye göre 2010-2015 yılları arasında 
1134 kadının öldürüldüğü görülmektedir. Aynı yıllar içerisinde kocasının, erkek arkadaşının, eski kocasının veya 
eski erkek arkadaşının taleplerini reddettiği bahanesiyle 125 kadın öldürülmüştür. Bu araştırmanın amacı geriye 
dönük olarak eşini reddettiği için öldürülen kadın cinayetleri haberleriyle psikososyal faktörler arasında yer alan 
erken dönem çocuk eğitiminin önemini alanyazın kapsamında tartışmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: şiddet, kadın cinayetleri, çocuklara sınır koymak 
 
Kaynakça: Kadın Cinayetleri, http://kadincinayetleri.org/, Erişim Tarihi: 14.03.2016. Mackenzie, R.J. (2010). 
Çocuğunuza Sınır Koyma. Çev: Gürel, Ankara: HYB Basım Yayın. (Orijinal çalışma basım tarihi: 1998). Subaşı, 
N. ve Akın, A. Kadına Yönelik Şiddet: Nedenleri ve Sonuçları, 
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf, Erişim Tarihi: 01.01.2016. 
World Health Organization (2013). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. 
WHO clinical and policy guidelines. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf 
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Gruplar arası çatışmalar göç alan ve göç veren ülkeler arasında kalan, geçiş ülkelerinde yaygın olarak 

görülmektedir (İçduygu, 2008). Coğrafik konumundan ötürü, Türkiye geçiş bölgesi olarak adlandırılmakta ve 
göçmen akımına yatkın olmaktadır. 2011’de Suriye’de ortaya çıkan iç savaş sonucu Türkiye’ye akın eden 
Suriyeli mülteci sayısının 2.5 milyonun üzerinde olduğu belirlenmiştir (UNHCR, 2016). Yoğun göç alan 
ülkelerdeki toplumsal dinamiklerin ehemmiyetini göz önünde bulundurarak, ev sahibi toplum ve göçmenler 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek sürdürülebilir barışı sağlama noktasında kritik olmaktadır. Olası bir çatışmanın 
önlenebilmesi adına göç alan ülkedeki toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınıp analiz edilmesi 
önemlidir.  
 
Bu araştırmanın temel amacı Türklerin, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere karşı bakış açılarını sosyal 
psikolojik perspektiften analiz etmektir. Araştırmanın temel sorusu Suriyeli mülteciler ile aynı sektörde çalışan 
Türklerin Suriyeli mültecileri nasıl algıladıkları olmaktadır.  
 
Araştırmada niteliksel saha araştırma metadolojisi kullanılmıştır. Katılımcılar, İzmir’in Basmane semtinde 
Suriyeli mülteciler ile aynı iş yerinde çalışmakta olan 8’i kadın toplam 30 Türk’ten oluşmaktadır. Katılımcılar ile 
45-60 dakika uzunluğunda yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları yorumsal 
fenomenolojik analiz metodu eşliğinde gruplar arası ilişki ve çatışmaları anlama ve açıklamada önemli rol 
oynayan sosyal psikoloji kuramları ( sosyal kimlik kuramı, gerçekçi çatışma teorisi, gruplararası temas kuramı, 
bütünleştirilmiş tehdit kuramı ) baz alınarak analiz edilmiştir (Worchel & Coutant, 2008).  
 
Mülakat görüşmelerinde elde edilen verilerin sosyal psikoloji kuramları eşliğinde analiz edilmesi neticesinde 
Türklerin Suriyeli mültecileri algılayış biçimlerinde rol oynayan başlıca faktörler ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerin 
başında gruplararası rekabet, Suriyelilerin iş gücü piyasasına katılımı, Türk kültürüne uyumu, etnik kimlikleri ve 
Türkiye’de kalıcı olma durumları gelmektedir. Türklerin milli kimliklerine bağlılık oranlarının da Suriyeli 
mültecileri algılama şekillerinde önemli derecede rol oynadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Türkler tarafından 
algılanan sembolik tehdidin Suriyeli mültecilere karşı olumsuz kalıpyargı ve önyargı oluşmasında gerçekçi 
tehditten daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Beklenilenin aksine, iki grup arasındaki temasın artmasının Türklerin 
Suriyeli mültecilere bakış açısında olumlu yahut olumsuz bir rol oynamadığı gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteciler, Mülteci etkisi, Gruplar arası ilişkiler, Toplumsal uyum ve çatışma 
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Kaynakça: İçduygu, A. (2008). Circular Migration and Turkey, An Overview of the Past and Present –Some 
Demo-Economic Implications, CARIM Research Report. Worchel, S. & Coutant, D. K. (2008). Between Conflict 
and Reconciliation: Toward a Theory of Peaceful Coexistence. In A. Nadler, T. E. Malloy & J. D. Fisher (Eds.), 

The Social Psychology of Intergroup Reconciliation. Oxford: Oxford University Press UNHCR (2016), Syria 
Regional Refugee Response, March 15, 2016 Retrieved from: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224  
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Nesneleştirme Kuramında (Fredrickson ve Roberts, 1997), nesneleştirildikleri bir kültürde yaşayan kadınların 

zamanla kendi fiziksel benliklerine yönelik gözlemci perspektifini içselleştirerek kendilerini nesneleştirdikleri 
varsayılır. Kurama göre kendini nesneleştirme deneyiminin ardından beden utancı artar ve kişi, bedenin dış 
görünüşünü daha sık denetlemeye yönelir. Kadınların, kendileriyle ilgili olumsuz sonuçlar doğurduğu halde 
neden kendini nesneleştirdikleri Sistemi Meşrulaştırma Kuramı (Jost ve Banaji, 1994) bakış açısıyla şöyle 
açıklanabilir: Ataerkil toplum yapısının bir ürünü olan kendini nesneleştirme, bu toplum yapısını sürdürmeye ve 
meşrulaştırmaya hizmet eder (Calogero ve Jost, 2011). Kişilerin hem kendini nesneleştirme, hem de sistemi 
meşrulaştırma eğilimleri, onları toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili kalıpyargılara maruz bırakmak suretiyle 
tetiklenebilir (Becker ve Wright, 2011; Calogero ve Jost, 2011). Bu çalışmada kadın ve erkek katılımcılar 
deneysel bir manipülasyonla toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına maruz bırakıldıklarında sistemi meşrulaştırma 
eğilimlerinin, kendini nesneleştirme düzeylerinin, beden utancı ve beden izleme düzeylerinin bundan nasıl 
etkilendiği incelenmiştir. 
Çalışmada Uludağ Üniversitesi’ndeki 263 öğrenciden (132 K, 131 E) veri toplanmıştır. Katılımcılar dört farklı 
araştırma grubuna seçkisiz olarak atanmıştır. Maruz bırakıldıkları ifadeler kalıpyargısal olan (düşmanca ve 
korumacı) ve olmayan (kadınlara yönelik olumlu içeriğe sahip olup kalıpyargı içermeyen ve cinsiyetle ilişkisiz 
olan) olmak üzere manipüle edilmiştir. Deney manipülasyonunun beden izleme düzeyini beklendik yöne 
etkilediği (cinsiyetçiliğe maruz bırakılanların dış görünüşlerini cinsiyetçiliğe maruz bırakılmayanlardan dana çok 
izledikleri), ancak diğer araştırma değişkenleri üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Bulgular, yöntemsel 
sınırlılıklar bağlamında tartışılarak ilerideki çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.  
Bu çalışma, kendini nesneleştirmeyle ilgili Türk kültüründe veri toplanarak üretilen az sayıda çalışmadan biri 
olması, cinsiyetçiliğin manipüle edildiği deneysel bir araştırma paradigmasının Türk kültüründe denendiği ilk 
çalışmalardan biri olması, kendini nesneleştirmeye Sistemi Meşrulaştırma Kuramı açısından yaklaşması gibi 
özellikleri açısından değer taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, Kendini nesneleştirme, Sistemi meşrulaştırma 
 
Kaynakça: Becker, J. C. ve Wright, S. C. (2011). Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism 
undermines and hostile sexism motivates collective action for social change. Journal of Personality and Social 
Psychology, 101(1), 62-72. Calogero, R. M. ve Jost, J. T. (2011). Self-subjugation among women: Exposure to 
sexism ideology, self-objectification, and the protective function of the need to avoid closure. Journal of 
Personality and Social Psychology, 100, 211-228. Fredrickson, B. L. ve Roberts, T. A. (1997). Objectification 
Theory. Psychology of Women Quarterly, 21, 173-206. Jost, J. T. ve Banaji, M. R. (1994). The role of 
stereotyping in system‐justification and the production of false consciousness. British Journal of Social 

Psychology, 33(1), 1-27. 
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GRUPLARDA NORM ÇATIŞMASI: NORMA KARŞI DÜŞÜNCELERİ 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Doktora Programı, 
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Bu çalışma Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet modelinin Türkiye’de uyarlamasını ve kültürel ve bireysel 

etkenler açısından incelemesini içermektedir. Çalışmanın amacı grup normlarına karşı çıkma eğilimleri hakkında 
bilgi toplamaktır. Sosyal Kimlik Kuramına göre, kişiler ait oldukları grubun normlarını kabul etme ve normlara 
uyma eğilimindedirler. Grup normlarına karşı çıkan bireylerse gruba aidiyetleri düşük olanlardır (Demirtaş, 
2003). Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet modelindeyse muhalefet gruba sadakati gösteren, belirli norm 
ve davranışların gruba zarar vereceği durumlarda grup normlarından saparak grubu değiştirmeye yönelik 
davranışlar olarak değerlendirilmektedir (Packer, 2008). Bu çalışmada, grupla özdeşleşmiş bireylerin hangi 
durumlarda normlara karşı çıkıp karşıt düşüncelerini dile getirdikleri ve bu davranışların aidiyet derecesiyle 
ilişkisi incelenmiştir.  
Araştırma için etik izin alınmıştır ve çalışmayı kabul eden gönüllü katılımcılardan yarı yapılandırılmış mülakat 
yöntemiyle veri toplanmıştır. Çalışmaya Ortadoğu Teknik Üniversitesinden 30 öğrenci katılmıştır. Yaklaşık 
yirmişer dakika süren mülakatlarda izin veren katılımcıların ses kayıtları alınmıştır.  
Çalışmanın Bulguları 
Mülakat yöntemi ile elde edilen veriler analiz edildiğinde grup içi normlar hakkında detaylı bilgi edinilmiştir. 
Katılımcıların gruplarla özdeşleşmişlik düzeyleri grup içerisinde kaç yıldır bulundukları ile bağlantılı değildir. Ait 
hissedilen gruplardan bahsedilmesi istenildiğinde aile ve arkadaşlık gibi resmi olmayan gruplar ya da sınıf, iş 
yerindeki meslektaşları ve öğrenci, grupları gibi daha resmi gruplardan bahsedilmiştir. Grup özellikleri 
incelendiğinde, proje grubu, sınıf, yurttaki oda arkadaşları gibi kıyasla daha zorunlu gruplar olabileceği gibi 
arkadaş grupları gibi isteyerek dahil olunan gruplar dikkat çekmektedir. Katılımcılar zorunlu oldukları grupta 
isteyerek dahil oldukları gruba göre daha az toleranslı davrandıklarını belirtmişlerdir. Daha sıcak bir ortam 
olduğu için isteyerek girdikleri gruplarda karşı oldukları düşünceyi daha rahat ifade ettiklerini belirtmişlerdir. 
Literatürle paralel olarak (Jetten & Hornsey, 2014), konu hakkında bilgi sahibi olma, kendine güven, aynı fikirde 
başkalarının da olması, özdeşleşmenin yüksek olmasından dolayı yargılanmayacağını ve her koşulda kabul 
edileceğini biliyor olmak gibi düşünceler norma karşıt düşünceleri ifade etmeyi kolaylaştıran faktörlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: norm çatışması, grup içi davranışlar, grup aidiyeti, uyma davranışı 
 
Kaynakça: Demirtaş, H.A. (2003). Sosyal kimlik kuramı, temel kavram ve varsayımlar. İletişim 

Araştırmaları,1(1), 123-144. Jetten, J., & Hornsey, M.J. (2014). Deviance and dissent in groups. Annual Review 
of Psychology, 65(1), 461-485. Packer, J.D. (2008). On being both with us and against us: a normative conflict 
model of dissent in social groups. Personality and Social Psychology Review, 12(1), 50-72. 
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Şiddet ergenlerde, özelikle suça sürüklenmiş ve ceza infaz kurumlarında kalanlarda görülen önemli bir sorundur. 

Sosyal Öğrenme Kuramına göre, şiddet gösterme davranışları ebeveynleri gözlem veya ebeveynlerden 
doğrudan şiddet görme yoluyla öğrenilebilir (Bandura, 1978). Dolayısıyla aile içinde şiddete maruz kalan 
ergenin ileri dönemde kendisinin de şiddet davranışı göstermesi muhtemeldir. Ayrıca, öfke ifade tarzlarından 
sürekli öfke, öfke içe vurumu ve öfke dışavurumunun saldırganlıkla olumlu yönde; öfke kontrolünün ise 
saldırganlık ile olumsuz yönde ilişkili olduğu belirtilmiştir (Karataş, 2008). Bu bağlamda, bu çalışmada 
Türkiye’de Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ergenlerin anne ve babasından gördüğü 
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şiddetin ve öfke ifade tarzlarının ergenlerde şiddet gösterme davranışları üzerindeki yordayıcı özelliklerinin 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya ceza infaz kurumunda bulunan 14-18 yaş arası 60 ergen katılmıştır. 
Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği, Çatışma Yöntemleri Skalası (Anne Babanın Psikolojik/Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalma Formu) ve Çatışma Biçimleri Skalası (Kendisinin Başkalarına Formu) ölçekleri uygulanmıştır. Veriler yeni 

toplandığı için analizlere halen devam etmektedir. İleri düzey istatistiksel analizler kullanılmaktadır.Yapılan 
analizler sonucunda anne ve babadan görülen fiziksel ve psikolojik şiddetin, ergenin öfke ifade etme 
tarzlarından öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü ile ilişkili olacağı beklenmektir. Dolayısıyla 
ergenin öfke ifade tarzının başkalarına gösterdiği şiddet davranışını etkileyeceği beklenmektedir. Bulgular 
literatür ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: ceza infaz kurumu,ergen, öfke, şiddet, anne-baba 
 
Kaynakça: Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of communication, 28(3), 12-29. 
Karataş, Z. (2008). Lise öğrencilerinde öfke ve saldırganlık. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 17(3). 
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AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü (2015) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak 

tanımlanan obezite, oldukça yaygın bir halk sağlığı problemidir. Yapılan çalışmalar birçok fiziksel hastalığa yol 
açabilen obezitenin, aynı zaman çeşitli ruhsal sorunlarla da yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.Son 
yıllarda psikolojik sorunları açıklamada yeni bir anlayış getiren üstbiliş kavramı; düşünceleri izleme, 
değerlendirme ve kontrol etmeyi içeren her türlü bilgi ve bilişsel süreç olarak tanımlanmaktadır (Wells,2000). 
Diğer bir deyişle üstbiliş, düşünceler hakkındaki düşüncelerdir ve neye dikkat edeceğimizi ve hangi faktörlerin 
farkındalık alanına gireceğini belirler (Wells, 2009). Yapılan çalışmalarda üstbilişsel süreçlerin pek çok farklı 
psikopatoloji ile ilişkili olduğu bulunmuş, ancak yeme örüntüleri ile ilişkisi yeterince ele alınmamıştır. Bu 
araştırmanın amacı yaş ve cinsiyet gibi demografik özellikler ve kaygı ve depresyon belirtileri kontrol edildikten 
sonra, üstbilişlerin sağlıklı kilo aralığını belirlemede kullanılan beden kitle indeksi ile olan bağıntısını 
incelenmektir. YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini beden kitle indeksi 16,5 - 54,1 arasında değişen toplam 392 
birey (106 erkek, 286 kadın) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 
Demografik Bilgi Formu, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Üstbilişler Ölçeği-30 kullanılmıştır. BULGULAR: 
Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre yaş, cinsiyet, kaygı ve depresyon değişkenleri kontrol 
edildikten sonra üstbiliş toplam puanının beden kitle indeksini anlamlı şekilde yordadığı bulunmuştur. 
TARTIŞMA: Araştırmanın sonuçlarına göre yetişkin bireylerde üstbilişsel süreçlerin kilo durumu üzerinde rol 
oynadığı söylenebilir. Üstbiliş ve kilo durumu arasındaki bu bağlantı ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, depresyon, kaygı, üstbiliş 
 
Kaynakça: Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition. John Wiley & Sons. Wells, A. (2009). 
Metacognitive Therapy for anxiety and depression. New York and Londra: Guilford Press World Health 
Organization (2015). Obesity and Overweight. 13 Mart 2016. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
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Zihin durumlarını anlayabilme becerisi (zihin kuramı) ve yönetici işlevler okul öncesi dönemde benzer 
zamanlarda gelişir (Müller ve ark.,2012). Çocukların sosyal-duygusal gelişiminde önem taşıyan bu iki beceriden 
öncül olanı bilmek, bu gelişime destek için oluşturulabilecek müdahaleler ve iki kavramın ilişkilerini açıklayan 
kuramların geçerliğini ayrıştırma konusunda bilgilendirici niteliktedir, çünkü bu becerilerden hangisinin diğerinin 
öncülü olduğuna dair araştırmalar ortak bir paydada buluşmamaktadır (Devine ve Hughes,2014; McAlister ve 

Peterson,2013). Zihin kuramını inceleyen çoğu araştırmanın yanlış inanış becerisine odaklanıyor olması, farklı 
bileşenlerden oluşan zihin kuramını yanlış inanış testinin tam yansıtmadığı ve bu testteki başarının zihin kuramı 
dışında bilişsel becerileri de gerektirdiği belirtilmektedir (Bloom ve German,2000). Mevcut araştırmada zihin 
kuramı, basitten karmaşığa farklı bileşenlerini hedef alan altı farklı test ile ölçülmekte; zihin kuramı-yönetici 
işlevler becerilerinden hangisinin öncül olduğu incelenilmektedir. 
 
Araştırmada, bir sene ara ile 150 çocuktan (69 kız) veri toplanmıştır. Çocukların yaşları ilk zamanda (Z1) 36-60 
ay (Ort.=48.47ay, S=7.13), ikinci zamanda (Z2) 49-73 ay arasındadır (Ort.=60.91ay, S=7.13). Yönetici işlevler 
(gece gündüz, ritim testi) ve zihin kuramı (farklı istek, farklı inanış, bilgi erişimi, içerik yanlış-inanış, açık yanlış-
inanış, gerçek-görünür duygu testleri) Z1 ve Z2’de çocuklarla yapılan bireysel değerlendirmelerle ölçülmüştür. 
Bu becerilerin önemli bir yordayıcısı olan alıcı-dil becerisi Z1’de TİFALDİ ile ölçülmüştür. 
 
Sonuçlar Z1-alıcı-dilin ve yaşın Z1 ve Z2-zihin kuramıyla ve yönetici işlevlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Z2-zihin kuramı ve Z2-yönetici işlevleri yordayan değişkenleri inceleyen iki farklı hiyerarşik regresyon analizinin 
bulguları, Z1’deki zihin kuramı, yaş ve dil kontrol edildiğinde Z1-yönetici işlevlerin Z2-zihin kuramını yordadığını 
(β=.24, p <.05), Z1’deki yönetici işlevler, yaş ve dil kontrol edildiğinde ise Z1-zihin kuramının Z2-yönetici 
işlevleri yordamadığını göstermiştir (β=.03, ns). 
 
Sonuçlar, yönetici işlevlerin ileri seviyedeki yanlış inanç algısının yanısıra, farklı istek, farklı inanış ve bilgi 
erişimini de içeren kapsamlı zihin anlama becerisinin gelişiminin de öncülünü olduğunu göstermektedir. Bu 
bulgu hem sosyal becerileri geliştirecek müdahaleler hem de kavramsal olarak bu becerilerin gelişimini 
bilgilendirme açısından önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: boylamsal, okul öncesi dönem, yönetici işlevler, zihin kuramı 
 
Kaynakça: Bloom, P., & German, T. P. (2000). Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory 
of mind. Cognition, 77, B25-B31. doi:10.1016/S0010-0277(00)00096-2. Devine, R. T., & Hughes, C. (2014). 
Relations between false belief understanding and executive function in early childhood: A meta-analysis. Child 
Development, 85, 1777-1794. doi: 10.1111/cdev.12237. McAlister, A. R., & Peterson. C.C. (2013). Siblings, 
theory of mind, and executive functioning in children aged 3-6 years: New longitudinal evidence. Child 
Development, 84(4), 1442-1458. doi: 10.1111/cdev.12043. Müller, U., Liebermann-Finestone, D. P., 
Carpendale, J. I. M., Hammond, S. I., & Bibok, M. B. (2012). Knowing minds, controlling actions: The 
developmental relations between theory of mind and executive function from 2 to 4 years of age. Journal of 
Experimental Child Psychology, 111(2), 331-348. doi: 10.1016/j.jecp.2011.08.014.  
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Türkiye’nin de dahil olduğu 47 ülkenin katıldığı Bologna Süreci ile 2010 yılına kadar Avrupa’da dengeli bir 
yükseköğretim hedeflenip ülkeler arası hareketliliği artırmak hedeflenmiştir (2005, bknz. 
http://www.ehea.info/). Bu sürecin etkilerinden birisi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulamasıdır (240 
AKTS). Türkiye bu süreç ve Vizyon 2023 hedefleriyle üniversite ve lisans/lisansüstü mezun sayısını artırmaya 

çalışmaktadır (Kavili Arap, 2010; OECD, 2011; TÜBİTAK, 2005; YÖK, 2007). Bu çalışma psikoloji bölümlerinin 
bu hedeflerden nasıl etkilendiğini ders programları açısından incelemektedir. 
Türkiye’de psikoloji bölüm sayıları hızla artmaktadır: 1996’da 10, 2008’de 30, 2015’de 71 bölümde 79 program. 
Kontenjanlar artmaktadır: 1996’da kontenjan aralığı 12-64’ken (toplam 391) 2015 yılında 35-180’dir (toplam 
5809).  
Bölümler Bologna Süreci’nde olup websitelerinde ders tanımlarını yapmakta, ders izleklerini ilan etmekte ve 
ders çıktılarını vermektedir. Programlar geleneksel kredi sistemini ve AKTS karşılıklarını vermektedir. Bazı 
bölümler ise (örneğin MEF Üniversitesi) sadece AKTS kredi sistemi kullanmaktadır.  
Toplam zorunlu ders sayısı ve (minimum) bölüm seçmeli ders sayısı bölümden bölüme değişmektedir. Örneğin 
Boğaziçi Üniversitesi 7 zorunlu ders ve belli bir alt alanda zorunlu dersler, Bilgi Üniversitesi 8 zorunlu ders 
verirken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 26 zorunlu ders vermektedir. Seçmeli dersler: Örneğin Işık 
Üniversitesi’nde 4’ken, Bilgi Üniversitesi’nde 13’tür.  
Derslerin veriliş sıraları incelendiğinde bölümlerin çoğunun 1. ve 2. yarıyıllarda bölüm dışı temel dersleri ve 
Psikolojiye Giriş’i verdiği görülmüştür. Bazı bölümler ise (örneğin İstanbul Üniversitesi) 1. ve 2. yarıyıllarda 
Bilişsel, Sosyal, Gelişim, Psikanalitik gibi dersleri Psikolojiye Giriş ile aynı anda vermektedir.  
Bölümlerin çoğunluğu temel Gelişim, Sosyal, Anormal Davranışlar Psikolojisi vb. derslerinin hepsini bütün 
öğrencilerine zorunlu kılarken Boğaziçi Üniversitesi alan derslerini 3 grup olarak vermektedir.  
Programların %40’ının eğitim dili İngilizcedir. Çoğunluğun (örneğin Bilgi, Doğuş, Işık Üniversiteleri) İngilizce 
destek derslerini ders programlarında zorunlu ders olarak tuttukları bulunmuştur.  
Sonuç olarak Bologna Süreci ve Vizyon 2023 çerçevesinde psikoloji bölümlerinde sayısal artış olup derslerde 
denge kurulmaya çalışılmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler açısından bölümler arası farklılıklar tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bologna Süreci, Psikoloji bölümleri, Yükseköğretim 
 
Kaynakça: Kavili Arap, S. (2010). Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye'de Yeni Üniversiteler ve 
Kuruluş Gerekçeleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65 (1), 1-29. OECD (2011). A review 
of university facilities in Turkey. CELE Exchange 2011/6. ÖSYM. http://osym.gov.tr/ Standards and guidelines 
for quality assurance in the European Higher Education Area (2005). Helsinki: European Association for Quality 
Assurance in Higher Education. TÜBİTAK (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji 
Belgesi. Ankara: TÜBİTAK. TÜBİTAK (2005). Vizyon 2023: Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji 
Belgesi. Ankara: TÜBİTAK. YÖK (2007). Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara: Meteksan. 
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Kuramsal Gerekçe: Batı ülkelerinde yapılan çalışmalar ebeveynlerin sürekli kaygıları ve ayrılma anksiyetesi 

düzeyleri ile aşırı koruyuculuk tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunduğunu göstermiştir (Bögels ve 
Melick, 2004; Cooklin ve ark., 2013). Bununla birlikte bazı çalışmalarda annelerde aşırı koruyuculuk tutumları 
ile çocukları üzerindeki psikolojik kontrolleri aynı bağlamda incelenmiş ve psikolojik kontrol, başarı odaklı ve 
bağımlılık odaklı psikolojik kontrol şeklinde ele alınmıştır (Parker, Tupling ve Brown, 1979). Önemli olarak, bazı 
çalışmalar ise aşırı koruyuculuk tutumlarının batı ve doğu toplumlarında farklılık gösterdiklerini ortaya 
koymuştur (Kins ve ark., 2012). Bu çalışma da annelerin sürekli kaygı ve ayrılma anksiyeteleri ve aşırı koruyucu 
ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkiyi eğitim seviyelerini gözeterek, kavramları bütünleştirici bir biçimde 
araştırmayı amaçlamıştır.  
 
YÖNTEM: Örneklem, Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de yaşayan, yaşları 3 ile 8 arasında değişen çocukları olan, 
farklı eğitim düzeylerinden (ilköğretim, lise, lisans, lisansüstü) 106 anneden oluşmuştur. Katılımcılar kendilerine 
elden verilen demografik bilgiler, anksiyete seviyeleri ve ebeveyn tutumlarını ölçen çeşitli anketleri 
doldurmuşlardır.  
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BULGULAR: Çalışmanın bulguları, aşırı koruyuculuk tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde 
korelasyon olduğunu; kaygı düzeyleri yüksek olan anneler arasında, eğitim seviyeleri daha yüksek olanların 
daha çok bağımlılık odaklı aşırı koruyuculuk gösterirken; eğitim seviyeleri düşük olanların ise daha çok başarı 

odaklı aşırı koruyuculuk gösterdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca Batı kültürlerinde yapılmış olan çalışmaların 
bulgularına benzer olarak ilköğretime devam eden çocukların anneleri daha çok başarı odaklı tutum 
sergilerlerken, henüz okul öncesi eğitim alan çocukların annelerinin daha çok bağımlılık odaklı tutumlar 
sergiledikleri bulunmuştur.  
 
YORUM: Bulgular, gelecek çalışmalarda aşırı koruyucu ebeveynlik davranışlarının kendi içinde daha ayrıntılı ele 
alınmasına katkı sağlayacak niteliktedir. Bununla birlikte, bu bulgular ışığında alandaki profesyonellerin farklı 
eğitim düzeylerindeki ebeveynlerin aşırı koruyuculuk tutumlarına daha güncel yaklaşımlar getirmeleri 
beklenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşırı koruyuculuk, ayrılma anksiyetesi, ebeveyn tutumları, eğitim düzeyi, sürekli kaygı 
 
Kaynakça: Bögels, S. M. ve Melick, M. (2004). The relationship between child-report, parent self-report, and 
partner report of perceived parental rearing behaviors and anxiety in children and parents. Personality and 
Individual Differences, 37, 1583-1596. Cooklin, A. R., Giallo R., D’Esposito, F., Crawford, S. ve Nicholson, J. M. 
(2013). Postpartum maternal separation anxiety, overprotective parenting, and children’s social-emotional well-
being: longitudinal evidence from an Australian cohort. Journal of Family Psychology, 27(4), 618-628. Kins, E., 
Soenens, B. ve Beyers, W. (2012). Parental psychological control and dysfunctional separation-ındividuation: a 
tale of two different dynamics. Journal of Adolescence, 35, 1099-1109. Parker, G., Tupling, H. ve Brown, L.B. 
(1979) A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1-10. 
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GİRİŞ: Önceki yıllarda yapılmış pek çok çalışma sosyoekonomik durum değişkenlerinin aile dinamikleri ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Örneğin, ülkemizde yapılmış bir çalışma anne eğitim düzeyinin annelerin çocuklarına 
karşı gösterdiği duyarlık seviyesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Sümer ve ark., 2008). Bununla beraber, bir 
diğer SED değişkeni olan gelir seviyesinin ortak ebeveynlik davranışlarını, yani çocuk yetiştirirken eş ile işbirliği 
içinde olma durumunu pekiştirdiği bulunmuştur (Bronte-Tinkew, Horowitz, 2010). Mevcut çalışmada anne ve 
babaların ebeveynlikte işbirliği algısının, anne ve babaların eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve algıladıkları sosyo-
ekonomik durum ile ilişkisi incelenmektedir. YÖNTEM: Halen devam etmekte olan veri toplama çalışmasında 
çalışmaya katılması hedeflenen 45 anne-baba çiftinden şu ana dek 18 anne-baba çiftinden veri toplanmıştır. 
Aileler evlerinde ziyaret edilmiş ve kendilerinden Ebeveyn İşbirliği Ölçeği’ni (PAM, Abidin & Brunner, 1995) ve 
demografik soruları (aylık gelir, eğitim durumu, algılanan sosyo-ekonomik düzey) cevaplamaları istenmiştir. 
SONUÇLAR: Analiz sonuçları anne ve babaların algıladıkları sosyoekonomik düzey ile eşleriyle olan işbirliği 
arasında pozitif yönde (r =.34, p <.05) anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Gelir ve eğitim seviyesi yüksek 
olan anne-babalar düşük olanlara kıyasla daha fazla işbirliği algılasalar da, bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. TARTIŞMA: Mevcut çalışma, anne ve babaların algıladıkları sosyoekonomik düzey ve 
ebeveynlikte işbirliği algısı arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından yazına katkı sağlamaktadır. Veri toplama 
çalışmalarının tamamlanması ile eğitim ve gelir seviyelerinin de benzer bir ilişki göstermesi beklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ortak ebeveynlik, Sosyoekonomik düzey, Gelir seviyesi, Eğitim seviyesi 
 
Kaynakça: Abidin, R. R. & Brunner, J. F. (1995). Development of a Parenting Alliance Inventory. Journal of 
Clinical Child Psychology, 24, 31-40. Bronte-Tinkew, J., & Horowitz, A. (2010). Factors associated with 
unmarried, nonresident fathers' perceptions of their coparenting. Journal Of Family Issues, 31(1), 31-65. 
Sümer, N., Sayıl, M., Kazak-Berument, S., Selçuk, E., Günaydın, G., Harma, M.,. Öztürk, A. (2008). The role of 
the attachment, caregiving, and family dynamics on child development (Unpublished project report). Middle 
East Technical University, Ankara, Turkey. 
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Huzurevinde Kalan Yaşlıların Psikolojik Dayanıklılıkları ve Yalnızlık Düzeyleri ile Depresyon Belirtileri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 
 
Yalnızlık ve depresyon yaşlılarda sık karşılaşılan durumlardır. Literatür incelendiğinde Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyleri ile depresyon belirtilerinin birbiriyle ilişkili olduğu 
gözlenmiştir (Ünal ve Bilge, 2005). Dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyinin artması ile birlikte 
depresif belirtilerin de artması muhtemeldir. Ayrıca yapılan bir tez çalışmasında üniversite öğrencilerinin 
psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile depresyon belirtileri arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (Eraslan, 
2014). Bu bağlamda, bu çalışmada huzurevinde kalan yaşlıların psikolojik dayanıklılık ve yalnızlık düzeyleri ile 
depresyon belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya huzurevinde yaşayan 55 yaş 
üstü 100 kişi katılmıştır. Demografik Bilgi Formu, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Geriatrik Depresyon Ölçeği ve Connor 
ve Davidson Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği uygulanmıştır. Veriler yeni toplandığı için analizlere halen devam 
edilmektedir. Verilerin analizinde ileri düzey istatistiksel analizlerin kullanılması planlanmaktadır. Yapılan 
analizler sonucunda huzurevinde yaşayan yaşlıların psikolojik dayanıklılık ve depresif belirtileri arasında negatif 
yönde bir ilişki olması beklenmektedir. Ayrıca huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyleri arttıkça depresif 
belirtilerinin de artması beklenmektedir. Bulgular literatürdeki ilgili çalışmalar ışığında tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: psikolojik dayanıklılık, yalnızlık, depresyon, huzurevinde kalan yaşlılar 
 
Kaynakça: ERARSLAN, Ö (2014). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık ile Depresif Belirtiler ve Yaşam 
Memnuniyeti Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı, Pozitif Dünya Görüşü ve Umudun Aracı Rolünün İncelenmesi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. ÜNAL, G., & BİLGE, A. (2005). İleri Yaş 
Grubunda Yalnizlik, Depresyon Ve Kognitif Fonksiyonlarin İncelenmesi, Türk Geriatri Dergisi, 8(2), 89-93. 
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Kuramsal Gerekçe 

Son yıllarda, çocukların yalan söyleme davranışları üzerinde yürütülen araştırmalar bilişsel etmenlerden çok 
(Talwar vd., 2007; Talwar ve Lee, 2008) sosyal ve çevresel etmenlere yönelmiştir (Talwar vd., 2015). Örneğin, 
cezalandırıcı okullarda yetişen 3-4 yaş arası çocukların söz konusu araştırmada verilen kurala uymadıklarında 
bunu inkar etmeye daha yatkın oldukları ve bu durumu örtbas etmekte ceza uygulamayan okullarda yetişen 
akranlarına göre daha başarılı oldukları bulunmuştur (Talwar ve Lee, 2011). Fakat literatür ebeveynlerin çocuk 
yetiştirme biçiminin çocukların yalan söyleme gelişimi üzerindeki etkisiyle ilgili araştırmalar yönünden eksiktir.  
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Yöntem 
Bu çalışmada, çocuk yetiştirme biçiminin ve ebeveynlerin günlük hayatta söyledikleri yalanların çocukların yalan 
söyleme davranışına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmaya 3 ve 5 yaş arası 54 çocuk ve 18 ebeveyn katılmıştır. 

Çocukların bakmaları yasak olan bir oyuncağa bakmaya fırsat verildikten sonraki yanıltıcı davranışı (“evet 
baktım” ya da “hayır bakmadım” demeleri) Ayartı Direnci Paradigması ile; başkalarının duygu, istek ve 
inançlarını anlama yeteneği Zihin Kuramı Ölçeği (Wellman ve Liu, 2004) ile; baskın yanıta ket vurma ve kısa 
süreli bellek ise Gündüz/Gece Testi (Gerstadt vd., 1994) ile ölçülmüştür. Ebeveynler ise çocuk yetiştirme 
biçimleri ile çocuklarına ve başkalarına karşı yalan söyleme davranışlarını inceleyen Ebeveyn Tutum Ölçeği 
(Demir ve Şendil, 2008), Araçsal Yanıltma Ölçeği (Heyman vd., 2013) ve Günlük Yanıltma Ölçeği olmak üzere 3 
anket doldurmuştur. 
 
Bulgular ve Yorumu 
Önceki araştırmalarla tutarlı olarak, hem yalan söyleme davranışının hem de inandırıcı yalan söyleme 
becerisinin çocuğun yaşıyla pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Takip eden analizler, 4-5 yaş arası 
çocukların 3 yaşındaki çocuklara göre yalan söylemeye daha yatkın olduğu ve 5 yaş grubundakilerin ikna edici 
yalan söyleme beceresinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Çocukların kullanılan tahmin oyununda hile 
yapmaya olan yatkınlığı ile otoriter ebeveynlik arasında pozitif korelasyon tespit edilirken, inandırıcı yalanlar 
söyleme yeteneğinin ise demokratik ebeveynlik ile doğru orantılı olduğu bulunmuştur. Bu ön bulgular, çocuk 
yetiştirme biçiminin çocukların yanıltıcı davranışlar geliştirmesinde bir etkisi olduğunu önermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk yetiştirme biçimi, ebeveynlerin araçsal yanıltma tutumu, yalan söyleme gelişimi 
 
Kaynakça: Demir, E. K., & Şendil, G. (2008). Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-
25. Gerstadt, C. L., Hong, Y. J., & Diamond, A. (1994). The relationship between cognition and action: 
performance of children 3½-7 years old on a Stroop-like day-night test. Cognition, 53, 129-153. Heyman, G. 
D., Hsu, A. S., Fu, G., & Lee, K. (2013). Instrumental lying by parents in the US and China. International 
Journal of Psychology, 48(6), 1176-1184. Talwar, V., Arruda, C., & Yachison, S. (2015). The effects of 
punishment and appeals for honesty on children’s truth-telling behavior. Journal of Experimental Child 
Psychology, 130, 209-217. Talwar, V., Gordon, H. M., & Lee, K. (2007). Lying in the Elementary School Years: 
Verbal Deception and Its Relation to Second-Order Belief Understanding. Developmental Psychology, 43(3), 
804-810. doi:10.1037/0012-1649.43.3.804 Talwar, V., & Lee, K. (2008). Social and Cognitive Correlates of 
Children’s Lying Behavior. Child Development, 79(4), 866-881. Talwar, V., & Lee, K. (2011). A Punitive 
Environment Fosters Children’s Dishonesty: A Natural Experiment. Child Development, 00(0), 1-8. doi: 
10.1111/j.1467-8624.2011.01663.x Wellman, H. M., & Liu, D. (2004). Scaling of Theory-of-Mind Tasks. Child 
Development, 75(2), 523-541. doi: 10.1111/j.1467-8624.2004.00691.x 
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İş-aile çatışması çalışanların sıklıkla yaşayabilecekleri ve uzun süreli yaşandığında olumsuz sonuçları olan roller 

arası çatışma olarak tanımlanabilir. Roller arası çatışma, bireyin iş ve aile rollerinin birbirleriyle uyuşmaması ve 
bunun oluşturduğu rol baskısıyla ortaya çıkar (Greenhouse ve Beutell,1985). İş-aile çatışmasının teorik olarak 
anlaşılması, öncüllerinin ve sonuçlarının belirlenerek bu çatışmalarla ilişkili olabilecek değişkenlerin belirlenmesi 
ilgili alan açısından oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar bireylerin yaşadıkları iş-aile çatışmalarının pek çok 
olumsuz etkileri olduğunu ve bu çatışmaların yaşanması ile stres (Elloy ve Smith, 2003), tükenmişlik 
(Bacharach, Bamberger, ve Conley, 1991), iş doyumu, performans, örgütsel bağlanma, işe gelmeme, ve işten 
ayrılma gibi değişkenlerin ilişkili olduğunu göstermiştir (Cooper ve Williams, 1994; Rupert, Stevanovic ve 
Hunley, 2009). Dağılma kuramına (Caliguiri ve Cascio, 1998) göre sadece çatışmanın kendisi bu tür olumsuz 
sonuçlara neden olmaz aynı zamanda iş ya da ailede yaşanan bir problem diğer alanı olumsuz 
etkileyebilmektedir. Günümüzde pek çok örgüt çalışanlarının iş ve aile rollerini yönetebilmelerine yardımcı 
olabilecek politikalar oluşturmaktadır (Galinsky, Auman ve Bond, 2008); ancak ülkemizde bu konuda yapılan 
çalışmalar sayıca azdır. 
Bu araştırmanın amacı iş aile çatışmasının işle bütünleşme ve çalışma suçluluğu ile ilişkisini inceleyerek bu 
ilişkide bir öncül olarak yönetici desteğini ve bir sonuç olarak iş doyumunu önerilen modelde test etmektir.  
Araştırmaya 225 çalışan katılmıştır. Veriler kartopu örnekleme yöntemiyle internet üzerinden toplanmıştır. 
Katılımcıların % 67 ‘si kadın ve %33’ü erkektir. Önerilen model Yapısal Eşitlik Modeliyle test edilmiştir. 
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Araştırma sonuçlarına göre test edilen model veriye uyum sağlamıştır. Önerilen modeldeki uyum indeksleri χ²= 
3.4, χ²/df= 1.69, p>.05, GFI=.99, CFI=.99, RMSEA=.06 şeklinde bulunmuştur. Modele uygun olarak iş-aile 
çatışmasının, işle bütünleşme ve iş doyumuyla ilişkili olduğu görülmüştür. Buna ek olarak iş- aile çatışmasının 
bireylerin çalışma suçluluğunu yordadığı bulunmuştur. Ayrıca yönetici desteğinin iş-aile çatışmasının ve benzer 

şekilde çalışma suçluluğunun yordayıcısı olduğu modelde test edilmiştir. Araştırma sonuçları literatür 
çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: çalışma suçluluğu,iş-aile çatışması, iş doyumu, işle bütünleşme 
 
Kaynakça: Bacharach, S.B., Bamberger, P., & Conley, S. (1991). Work-home confict among nurses and 
engineers: mediating the impact of role-stress on burnout and satisfaction at work. Journal of Organizational 
Behavior, 12, 39-53. Caliguiri, P., & Cascio, W.F. (1998). Can we send her there? Maximising the success of 
western women on global assignments. Journal of World Business, 33, 394-416. Cooper, C.L., & Williams, 
S.(1994). Creating Healthy Work Organizations. Chicester: Wiley. Elloy, D.F., & Smith, C.R. (2003). Patterns of 
stress work-family conflict, role conflict, role ambiguity, and overloadamong dual-career and single career 
couples: an Australian study. Cross Cultural Management, 10, 55-66. Galinsky E, Aumann K, & Bond J.K. 
(2008). Times are changing: Gender and generation at work and at home. New York: Work and Families 
Institute. Greenhaus, J.H. & Beutell, N.J. (1985). Sources and conflict between work and family roles. Academy 
of Management Review, 10, 76-88. Rubert, P.A., Stevanovic, P.,& Hunley, H.A. (2009). Work-family conflict 
and burnout among practicing psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 40 (1), 54-61. 
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Nikotinin, kolinerjik sistemi etkileyip duyusal, motor faaliyetler başta olmak üzere dikkat ve bellek gibi bilişsel 
süreçleri farklılaştırdığı bilinmektedir (Heishman, Kleykamp ve Singleton, 2010). Nikotinin etkisinin, bilişsel yük 
farklılaşmasına bağlı olarak değişiklik gösterebildiği (d’Ydewalle, Bouckaert ve Brunfaut, 2001) ve aynı zamanda 
zaman algısını farklılaştırabildiği (Carrasco, Redolat ve Simon, 1998) ileri sürülmektedir. İleriye dönük bellek ise 

gelecekte yapılması planlanan eylemin hatırlanmasını içeren, görece zor olan ve prefrontal bölgeden kaynak 
kullanan bellek türüdür (Kvavilashvili ve Fisher, 2007). Sigara kullanımının ileriye dönük bellekle ilişkili beyin 
yapılarını etkilediği göz önüne alındığında (Burgess, Gonen-Yaacovi ve Volle, 2011; Domino ve ark., 2007) 
nikotinin farklı bilişsel yük koşulları altındaki ileriye dönük bellek performansı üzerindeki etkisinin 
farklılaşabileceği düşünülmektedir. Bu sebeplerle, mevcut araştırmanın temel amacı, sigara kullanımı ile bilişsel 
yük farklılaşmasına bağlı olarak katılımcıların zaman temelli ileriye dönük bellek görevindeki performans 
ölçümlerinin karşılaştırılmasıdır.  
 
Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde lisans ve yüksek lisans öğrencisi olan 66 kişi gönüllü olarak 
çalışmaya katılmıştır. Katılımcılardan 31’i (15’i kolay görev, 16’sı zor görev) 1 yıldan uzun süredir sigara 
kullanıyor olup son 1 yıllık dönemde günlük sigara kullanım miktarı 7 adet ve üzeri olan kişiler, diğer 35’i (19’u 
kolay görev, 16’sı zor görev) ise son 1 yılda sigara kullanmamış olup yaşam boyu sigara kullanım miktarı 100 
adet ve daha az olan kişilerdir. Araştırmada, sürdürülen görev olarak n-Geri Görevi ile bu görev sırasında 
uygulanan bir zaman temelli ileriye dönük bellek görevi kullanılarak grupların performans ölçümleri 
karşılaştırılmıştır.  
 
Sürdürülen görevde doğru yanıt yüzdelerine ilişkin ANOVA sonuçlarına göre kolay görevdeki katılımcılar, zor 
görevdeki katılımcılara kıyasla daha fazla doğru yanıt vermektedirler (p<.05). Veri sigara kullanımına bağlı 
olarak ele alındığında ise sigara kullananlar, sigara kullanmayanlara göre daha hızlı tepki vermektedir (p<.05) 
ancak zaman temelli ileriye dönük bellek görevlerinde sigara kullananlar, sigara kullanmayanlara göre daha 
fazla hatalı yanıt vermektedirler (p<.05).  
Bulgular ilgili alanyazın bağlamında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel yük, İleriye dönük bellek, n-Geri görevi, Nikotin, Sigara kullanımı, Zaman temelli 
ileriye dönük bellek 
 
Kaynakça: Burgess P. W, Gonen-Yaacovi, G. ve Volle E. (2011). Functional neuroimaging studies of 
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prospective memory: what have we learnt so far? Neuropsychologia. 49(8), 2246–2257. Carrasco, M.C., 
Redolat, R. ve Simon, V.M. (1998). Effects of cigarette smoking on time estimation. Human 
Psychopharmacology, 13, 565-573. Domino, E. F., Minoshima, S., Guthrie, S. K., Ohl, L., Ni, L., Koeppe, R. 
A.,… Zubieta, J. K. (2009). Effects on nicotine on regional cerebral glucose metabolism in awake resting tobacco 

smokers. Neuroscience 101, 277-282. d’Ydewalle, G., Bouckaert, D. ve Brunfaut, E. (2001). Age-related 
differences and complexity of ongoing activities in time- and event-based prospective memory. American 
Journal of Psychology, 114, 411–423. Heishman, S. J., Kleykamp, B. A. ve Singleton, E. G. (2010). Meta-
analysis of the acute effects on nicotine and smoking on human performance. Psychopharmacology, 210, 453-
469. Kvavilashvili, L. ve Fisher, L. (2007). Is time-based prospective remembering mediated by self initiated 
rehearsals: Role of incidental cues, ongoing activity, age, and motivation. Journal of Experimental Psychology: 
General, 136, 112-132. 
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Empati, yani kişilerin başkalarının doğru olarak duygularını anlaması, bu kişilerin zor durumda olanlara yardım 
eli uzatmasına neden olmaktadır (Batson, Batson, Griffitt, Barrientos ve Brandt, 1989). Geçmiş çalışmalara 
göre, empatiyi artıran bir etken aidiyet duygusu, yani kişinin yakın ilişkide olduğu kişilerle güçlü bağları 
olduğunu hissetmesidir (Mikulincer, Gillath, Halevy, Avihou, Avidan ve Eshkoli, 2001). Fakat diğer çalışmalar, 
aidiyet duygusunun sosyal olarak uzak olan kişilere karşı aşırı olumsuz tutumlara yol açtığını göstermekte 
(Waytz ve Epley, 2011).Bu araştırmanın amacı literatürdeki bu çelişkili bulguları anlamlandırmaktır. Çalışmada 
katılımcılarının aidiyet duygusunun yüksek olduğu ve olmadığı durumlarda, iç ve dış gruba karşı hissettikleri 
empatiye, yani bu gruplara ait bireylerin duygularını tanımalarındaki doğruluk oranlarına bakılmıştır. Dış grubu 
belirlemek amacıyla, Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin farklı üniversitelerin öğrencilerine karşı tutum 
farklılıklarını gösteren bir pilot çalışması yapıldı. 107 Bilkent Üniversitesi öğrencisi (74 kadın) denekler arası 
desen kullanılarak iki gruba ayrılmıştır. Deneysel gruptaki katılımcılara aidiyet duygusunu zihinde etkin hale 
getirmek için en yakın arkadaşları hatırlatılırken, kontrol grubunda olan katılımcılara ise tanıdıkları ancak yakın 
olmadıkları bir kişi hatırlatılmıştır. Katılımcılara zorunlu cevaplama tekniğiyle her bir fotoğraftaki kişinin hangi 

duyguyu (mutluluk, üzüntü, kızgınlık ve korku) ifade ettiği sorulmuştur. Fotoğraflardaki kişilerin yarısına Bilkent 
Üniversitesi (iç grup), yarısı ise Gazi Üniversitesi (dış grup) tişörtleri giydirilmiştir. ANOVA kullanılarak bağımsız 
değişkenlerin (denekler arası koşul: iç grup-dış grup, denek içi koşul: aidiyet hatırlatması-kontrol hatırlatması), 
bağımlı değişken (empati) üzerindeki etkisine bakılmıştır. Doğruluk oranı katılımcıların verdiği doğru cevaplar 
toplanarak hesaplanmıştır. Katılımcıların iç grubun duygularını tanımlamadaki doğruluk oranı (M = 15.17, SD= 
1.07), dış grubun duygularını (M=14.64, SD=1.07) tanımlamaya göre daha yüksek olduğu görülmüştür, 
F(1,105)=19.38, p <.0.001. Ancak grup statüsünün bu etkisi doğru cevapların ortalaması alındığında 
bulunmamıştır. Aidiyet hatırlatması ne doğruluk oranını ne de grup statüsüne bağlı doğruluk oranını 
etkilememiştir. Bu bulgular, literatüdeki kişilerin kendi kültürel grupları tarafından ifade edilen duygularda 
doğruluk oranlarının daha yüksek olması ile ilgili araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Empati, aidiyet duygusu, duygu tanımlama, grup statüsü 
 
Kaynakça: Batson C.D., Batson J.G., Griffitt C.A., Barrientos S. & Brandt, J.R. (1989). Negative-State Relief 
and the Empathy-Altruism Hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 922-933. Mikulincer, 
M., Gillath, O., Halevy, V., Avihou N., Avidan S., & Eshkoli, N. (2001). Attachment theory and reactions to 
others’ needs: Evidence that activation of the sense of attachment security promotes empathic responses. 
Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1205-1224. Waytz, A., & Epley, N. (2012). Social connection 
enables dehumanization. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 70-76. 
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KİŞİNİN ÖZ-YETERLİĞİNİN ANNE DAVRANIŞLARI VE 

ARKADAŞ DESTEĞİYLE BİRLİKTE DEPRESYON ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
Ebru Özbek, Berna Akçınar 
FMV Işık Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

AMAÇ:  

Bu çalışmanın amacı, erken yetişkinlik dönemindeki üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile onların öz-
yeterlik becerileri, arkadaşlarından aldıkları destek ve annelerinin olumsuz davranışları (otoriter, cezaya dayalı 
ve psikolojik kontrol) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Ekolojik Sistemler kuramının önerdiği gibi, bireyin 
davranış ve gelişimlerinde hem kendi özelliklerinin, hem ailesinin hem de arkadaş çevresinin etkisi 
bulunmaktadır (Bronfenbrenner, 1979). Ailenin etkisi, farklı sosyal çevrelerle iletişimden sonra azalsa da, 
bireyin davranışlarını açıklamada ülkemiz gibi toplulukçu kültürlerde etkin rol oynamaktadır (Kağıtçıbaşı, 1996). 
Literatürdeki çalışmalar göstermektedir ki, anneleri daha az olumsuz davranışlar gösteren (Shelton ve Harold, 
2008), arkadaşlarından daha fazla destek alan (Young, Berenson, Cohen ve Garcia, 2005) ve öz-yeterlik 
becerisi yüksek olan (Jenkins, Goodness ve Buhrmester, 2002) bireylerde depresyona daha az rastlanmaktadır. 
Bu sebeple, erken yetişkinlerin sosyal ve akademik hayatlarını olumsuz etkileyebilecek depresyonun, kişisel ve 
çevresel faktörler tarafından olabilecek etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
YÖNTEM:  
Çalışmanın örneklemini yaşları 18-23 arasında değişen, uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 332 üniversite 
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, üniversite öğrencilerinin kendi depresyon düzeylerini, öz-yeterlik 
becerilerini, arkadaşlarından aldıkları desteği ve annelerinin davranışlarını ölçekler aracılığıyla değerlendirdikleri 
niceliksel yöntemlerle elde edilmiştir.  
 
BULGULAR:  
Analizde regresyon modeli kullanılmış ve cinsiyet, olumsuz anne davranışları, öz-yeterlik becerileri ve 
arkadaşlardan alınan desteğin depresyon üzerindeki etkisine bakılmıştır. Cinsiyetin depresyon üzerinde önemli 
bir etkisi bulunamamıştır. Öz-yeterlik becerisi (Beta = -.126, p=.026) ve arkadaşlarından aldığı destek (Beta = 
-.157, p=.006) yüksek olan bireylerde depresyon bulgularına daha az rastlanırken, annelerinden daha fazla 
olumsuz ebeveyn davranışına maruz kalan bireylerde (Beta =.213, p=.000) depresyon belirtilerinin arttığı 
gözlemlenmiştir. 
 
SONUÇ:  
Çalışma bulgularına göre, bireylerin yaşamlarını olumsuz etkileyecek olan depresyonun önlenmesi ya da 
tedavisi, aynı zamanda bireyin annesinin olumlu davranışları, arkadaşlarından aldıkları destek ve kendi öz-
yeterlik becerilerinin arttırılmasıyla mümkündür. Çalışmanın en önemli katkısı da, depresyonu önleme ya da 
tedavi çalışmalarında koruyucu rol üstlenecek faktörlerin belirlenmesine yardımcı olmasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: anne davranışları,arkadaş desteği,depresyon,öz-yeterlik 
 
Kaynakça: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. Jenkins, S. R., Goodness, K., & Buhrmester, D. (2002). Gender differences in early 
adolescents’ relationship qualities, self-efficacy, and depression symptoms. The Journal of Early Adolescence, 
22(3), 277-309. Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other 
side. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Shelton, K. H., & Harold, G. T. (2008). 
Interparental conflict, negative parenting, and children's adjustment: Bridging links between parents' 
depression and children's psychological distress. Journal of Family Psychology, 22(5), 712. Young, J. F., 
Berenson, K., Cohen, P., & Garcia, J. (2005). The role of parent and peer support in predicting adolescent 
depression: A longitudinal community study. Journal of Research on Adolescence, 15(4), 407-423. 
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Çocukların, kendilerine bilgi veren yetişkinlerin güvenirliğine nasıl karar verdikleri konusuna ilgi artmaktadır 

(Harris, 2012; Mills, 2013). Ortaya çıkan gelişimsel kompozisyon; 3 yaşındaki çocukların genellikle seçimlerini 
bilgi veren kişiyle aşinalık ve aynı gruba ait olmak gibi ikincil ipuçları doğrultusunda yaptığı, 5 yaşındaki 
çocukların ise çoğunlukla seçimlerini bilgi veren kişinin geçmişteki doğruluk oranına dayanarak yaptıklarını 
göstermektedir. Mevcut araştırma anaokulu çocuklarına çelişkili iki ipucu: kişinin doğruluk oranı (%100 doğru, 
%100 yanlış) ve grup aidiyeti (anadil, aksan) sunulması halinde izledikleri stratejileri incelemiştir. Amerikalı 
çocuklarla yapılmış araştırmalar 3 yaşındaki çocukların kararlarını grup aidiyetini temel alarak, 4 ve 5 yaşındaki 
çocuklar ise kişinin doğruluk oranını dikkate alarak karar verdiklerini göstermiştir (Corriveau, ve ark., 2013). 
Fakat Amerikalı çocuklar kültürel ve dilsel çeşitliliğin olduğu bir ortamı tecrübe etmektedir ve muhtemelen 
aksanı olan yetişkinlerle etkileşim halindedirler.  
 
Bu bağlamda önemli bir soru; anadillerinin aksanlı konuşulmasını deneyimlememiş olan çocukların, kişinin 
aksanını grup aidiyetine ilişkin bir ipucu olarak algılaması ve anadili konuşan kişiyi tercih edip etmedikleridir. 
Eğer aksan otomatikman grup aidiyetine dair bir ipucu sunuyorsa, tüm çocukların anadil konuşan kişiden yana, 
özellikle kişi %100 doğruysa, tercih yapmalarını bekleyebiliriz. Fakat bu ilişki otomatik değilse, çocuklar başka 
ipuçları edinmeden, aksana bağlı tercih göstermeyecektir. 
 
Orta gelir seviyesinden 60 anaokulu çocuğu seçici güvenilirlik testini tamamlamıştır. Çalışma sonucunda 4 ve 5 
yaşındaki çocukların ön-doğruluk aşamasında anadil konuşan kişiyi aksanlı kişiye göre tercih ettikleri, 
3yaşındaki çocukların herhangi bir tercih göstermedikleri görülmüştür. Bu bulgular 3yaşındaki çocukların aksanı 
gruba aitliği gösteren bir olgu olarak görmediğini önermektedir. Doğruluk oranı sunulduğunda tüm yaş 
gruplarındaki çocuklar, hangi gruba ait olurlarsa olsunlar, doğruluk oranı yüksek olan kişiyi tercih etmişlerdir. 
Bu bulguların 3 yaşındaki çocukların aksanı, ancak daha kullanışlı bir ipucuna maruz kaldıktan sonra muhtemel 
bir ipucu olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Bu araştırma gruba aitliği ve güvenilirliği belirttiği 
düşünülen bir ipucunun kültürler arasında, en azından aksanın kültürel ve toplumsal normlarla 
ilişkilendirilmediği bağlamlarda, aynı işlevi taşımadığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Seçici Güven, Bilişsel Gelişim, Kültürel Etmenler 
 
Kaynakça: Corriveau, K. H., Kinzler, K. D., ve Harris, P. L. (2013). Accuracy trumps accent in children's 
endorsement of object labels. Developmental psychology, 49(3), 470. Harris, P. L. (2012). Trusting what you're 
told: How children learn from others. Harvard University Press. Mills, C. M. (2013). Knowing when to doubt: 
developing a critical stance when learning from others. Developmental Psychology, 49(3), 404. 
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İnsanlar araç kullanırken diğer aktivitere kıyasla daha sık öfkelenirler (Parkinson, 2001). Bu öfke durumunun 

diğer sosyal durumlardan farklı olarak kendisine özgü karakteristik özellikleri ve ifade şekilleri vardır 
(Deffenbacher ve ark., 2002). Shinar ve Compton (2004), sürücülerin araçta yolcu olmadığı durumlarda agresif 
araç kullanmaya daha meyilli olduklarını bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, sürücü öfke ifade şekillerinin araçta 
hemcins veya karşı cins yolcu bulunduğu durumlarda sürücü cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
araştırmaktır. 296 sürücü çalışmaya katılmıştır. Katılımcılardan bilgi formunu ve Sürücülükte Öfke İfade ölçeğini 
(Deffenbacher ve ark., 2002) doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar Öfke İfade Ölçeğini üç kez, üç farklı koşulda 
araba kullandıkları durumları düşünerek doldurmuşlardır; 1) yalnızken, 2) hemcins yolcu varken, ve 3) karşı 
cins yolcu varken. Üç farklı durumdaki öfke ifade şekilleri arasındaki farkı sürücü cinsiyeti bağlamında anlamak 
için, çok değişkenli varyans analizi yöntemi kullanılmıştır. Sürücülerin öfke ifade şekilleri, yolcunun varlığı ve 
cinsiyetiyle ilişkili bulunmuştur. sözlü ve araç kullanılarak gösterilen öfke ifade şeklilleri kadın ve erkek sürücüler 
tarafından arabayı yalnız kullandıkları durumda en çok, arabada karşı cinsten yolcu bulunduğu durumda ise en 
az başvurulan öfke ifade şekilleri olarak rapor edilmiştir. Karşı cinsten bir yolcunun araçta olduğu durumda ise, 
bu iki öfke ifade şekli en az seviyede rapor edilmiştir. Kadın sürücüler fiziksel öfke ifade şeklini en çok arabayı 
yalnız kullanırken gösterdiklerini rapor ederken erkek sürücüler daha çok arabayı yalnız kullanırken veya 
yanlarında hemcins bir yolcu bulunduğu durumlarda gösterdiklerini rapor etmişlerdir. Erkek sürücüler uyum 
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sağlayıcı/yapıcı öfke ifade şeklini en çok arabada karşı cinsten bir yolcu bulunduğu durumda gösterdiklerini 
beyan ederken kadın sürücüler için üç koşul arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu çalışma, bulgularıyla 
literatüre, araçta bir yolcunun bulunması ve yolcunun cinsiyetinin kadın ve erkek sürücülerin öfke ifade 
şekilleriyle arasındaki ilişki hakkında detaylı katkı sağlamaktadır. Çalışmanın şimdiki ve ilerideki olası 

kullanımları tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: cinsiyet, öfke ifade şekilleri, sürücülük, yolcu varlığı 
 
Kaynakça: Deffenbacher, J. L., Lynch, R. S., Oetting, E. R., & Swaim, R.C. (2002). The Driving Anger 
Expression Inventory: A measure of how people express their anger on the road. Behaviour Research and 
Therapy, 40, 717-737. Parkinson, B. (2001). Anger on and off the road. British Journal of Psychology, 92(3), 
507-526. Shinar, D., & Compton, R. (2004). Aggressive driving: an observational study of driver, vehicle, and 
situational variables. Accident Analysis & Prevention, 36(3), 429-437. 
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Bir sosyal öğrenme çeşidi olan seçici güven konusundaki araştırmalar, çocukların öğrenmek için bazı kişileri 

diğerlerine tercih ettiklerini göstermektedir (Birch et al., 2008; Clément et al., 2004). Sosyal öğrenmenin bir 
çeşidi, bir amaca ulaşmak için gereksiz olduğu belli olduğu halde, diğer hareketlerle beraber gereksiz 
hareketlerin de kopyalandığı aşırı taklittir (Lyons et al., 2007). Bebeklerle yapılan çalışmalar çocukların, 
karşılarındakinin yaptıklarını olduğu gibi kopyalamaktansa, bu kişilerin güvenilirliğini dikkate alarak taklit 
ettiklerini önermektedir(Zmyj et al., 2010). Bu çalışma, okul öncesi çocuklarının geçmişte güvenilir olduğu 
kanıtlanan bir kişiyi aşırı taklit edip etmeyeceklerini araştırmıştır. Katılımcılar 3 ve 5 yaşları arasında 34 çocuktu. 
Çocuklara 2 modelin bilinen bazı eşyaları doğru veya yanlış kullandığı (onları güvenilir veya güvenilmez yapan) 
videolar gösterildi. Ardından bu modeller, çocukların daha önce hiç görmedikleri bazı eşyaları kullanmak için 
birbirlerininkinden farklı bazı hareketler gösterdiler ve çocuklara bu eşyaların nasıl kullanıldığı soruldu. Son 
olarak çocuklar, güvenilir veya güvenilmez modeli, bir oyuncak kutusunu bir dizi gerekli ve gereksiz hareket 
yaparak açarken izledi. Çocuklara da aynı kutuyla oynama şansı verildi ve hangi hareketleri kopyaladıkları 
gözlemlendi. Hipotez 1: Çocuklar yeni bir eşyanın nasıl çalıştığını öğrenmek için güvenilir kişiyi güvenilmez 
olana tercih edecekler. Hipotez 2: Çocuklar güvenilir kişiyi güvenilmez olandan daha fazla taklit edecekler. Chi-
square analizi çocukların, yeni bir eşyanın nasıl çalıştığını öğrenmek için güvenilir kişiyi güvenilmez olana tercih 
etmelerinin yaşa bağlı olduğunu göstermektedir(p<.05). Dört ve 5 yaşındaki çocukların tamamının güvenilir 
kişiyi seçme eğilimleriyle karşılaştırıldığında, 3 yaşındaki çocukların yalnızca %52’sinin güvenilir kişiyi seçtiği 
gözlemlendi. Ön analizler, gerekli ve gereksiz hareketlerin bağımlı değişken olduğu 2(güvenilir veya 
güvenilmez) x 3(3, 4 veya 5 yaş) MANOVA kullanmıştır. Sonuçlar, gerekli hareketlerin taklidinde yaşın önemli 
bir ana etkisi olduğunu(p<.05), gereksiz hareketlerin taklidinde ise modelin güvenilirliğinin önemli bir ana etkisi 
olduğunu göstermektedir(p<.05). Toplu olarak bu sonuçlar, taklidin yaşla gelişen bir yetenek olduğunu ve yeni 
bir eşyayı öğrenmede çocuğun model aldığı kişilerin güvenilirliğinin önemli olduğunu önermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: okul öncesi çocukları, seçici güven, taklit, Zihin Kuramı 
 
Kaynakça: Birch, S. A. J., Vauthier, S. A., & Bloom, P. (2008). Three- and 4-year-olds spontaneously use 
others’ past performance to guide their learning. Cognition, 107, 1018–1034. Clément, F., Koenig, M. A., & 
Harris, P.L. (2004). The ontogenesis of trust in testimony. Mind and Language, 19, 360–379. Lyons, D. E., 
Young, A. G., & Keil, F. C. (2007). The hidden structure of overimitation. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America, 104, 19751–19756. Zmyj, N., Buttelmann, D., Carpenter M., & 
Daum, M. M. (2010). The reliability of a model influences 14-month-olds’ imitation. Journal of Experimental 
Child Psychology, 106, 208-220. 
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KORUMACI VE DÜŞMANCA CİNSİYETÇİLİĞİN ETKİLERİNİN 

SİSTEMİ MEŞRULAŞTIRMA KURAMI PERSPEKTİFİNDEN 

İNCELENMESİ 
Deniz Eniç, Leman Pınar Tosun 
Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 
 

 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramı, cinsiyetçiliği korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik olmak üzere iki türe 

ayırarak inceler (Glick ve Fiske, 1996). Araştırma sonuçları bu iki tür cinsiyetçilikle karşılaşmanın kadınlar 
üzerindeki etkilerinin birbirinden farklılaştığını göstermektedir (Dardenne, Dumont ve Bollier, 2007; Becker ve 
Wright, 2011). Dardenne ve arkadaşları (2007) korumacı ve düşmanca cinsiyetçi tutumlara maruz kalmanın 
kadınların bilişsel performansı üzerindeki etkilerini incelemiş ve korumacı cinsiyetçilik deneyimi yaşamanın 
kadınların performansını daha olumsuz etkilediğini bulgulamıştır. Becker ve Wright (2011) ise korumacı 
cinsiyetçiliğe maruz kalan kadınlarda toplumsal cinsiyet sistemini meşrulaştırma eğiliminin, düşmanca ve 
kontrol koşullarındaki katılımcılara göre daha yüksek olduğunu bulgulamıştır. Düşmanca cinsiyetçilikle 
karşılaşan kadınlarda ise sistemin adil olmadığı inancının arttığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı Batılı 
çalışmalarda rastlanan bu cinsiyetçilik etkilerinin Türk örnekleminde tekrar edilip edilmeyeceğini görmek ve 
cinsiyetçiliğin farklı türleri ile bilişsel performans arasındaki ilişkide kadınların sistemi meşrulaştırma 
tutumlarının rolünü incelemektir. Bu doğrultuda Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören 80 kadın katılımcıya 
ulaşılarak sözel ve sayısal testleri uygulanmıştır. Katılımcılar seçkisiz olarak üç deney koşuluna atanmıştır: 
Korumacı cinsiyetçilik koşulundaki katılımcılara performans testleri öncesinde korumacı tutumları ifade eden 
cümlelerden oluşan bir metin; düşmanca cinsiyetçilik koşulundakilere düşmanca tutumları ifade eden 
cümlelerden oluşan bir metin sunulurken kontrol grubundakilere cinsiyetçilik öğesi içermeyen bir metin 
sunulmuştur. Testlerin ardından katılımcılar, Genel ve Toplumsal Cinsiyetle ilgili Sistemi Meşrulaştırma 
Ölçeklerini doldurmuşlardır. Araştırma sonucunda bireylerin yer aldığı deney grubunun genel ve toplumsal 
cinsiyetle ilgili sistemi meşrulaştırma eğilimleri üzerinde anlamlı etkisi olmadığı görülmüştür. Katılımcıların yer 
aldığı koşulun performansları üzerindeki etkilerine bakıldığında, farklı deney koşullarında yer alan katılımcıların 
sayısal performanslarında bir farklılık olmadığı; fakat düşmanca cinsiyetçilik koşulundakilerin sözel 
performansının korumacı cinsiyetçilik koşulundakilerden yüksek olduğu görülmüştür. Bulgular, yöntemsel 
sınırlılıklar bağlamında tartışılarak sonraki çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur. Bu çalışma cinsiyetçiliğin 
manipüle edildiği deneysel bir paradigmanın Türk kültüründe denendiği ender çalışmalardan biri olması ve 
cinsiyetçiliğin kadınlar üzerindeki etkilerine Sistemi Meşrulaştırma Kuramı açısından yaklaşması açısından değer 
taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Düşmanca Cinsiyetçilik, Korumacı Cinsiyetçilik, Sistemi 
Meşrulaştırma 
 
Kaynakça: Becker, J. C. ve Wright, S. C. (2011). Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism 
undermines and hostile sexism motivates collective action for social change. Journal of Personality And Social 
Psychology, 101(1), 62-77. Dardenne, B., Dumont, M. ve Bollier, T. (2007). Insidious dangers of benevolent 
sexism: Consequences for women's performance. Journal of Personality And Social Psychology, 93(5), 764-779. 
Glick, P. ve Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent 
sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512. 
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Mevcut çalışma, epilepsisi olan yetişkin bireylerde hissedilen-stigma, aşırı-koruyuculuk algısı, hastalığı saklama 
davranışı ve değişik yaşam alanlarında epilepsiye dair sahip olunan kaygıları tespit etmeyi hedeflemektedir. 
Araştırmanın diğer amaçları da; çalışma değişkenleri arasındaki ilişkileri tespit etmek ve hissedilen-stigmayı 
yordayan değişkenleri belirlemektir. Bu amaçla çalışmaya 200 epilepsi hastası birey dahil edilmiştir. 
Katılımcılara önceden Türk epilepsi hastaları için geliştirilmiş olan hissedilen-stigma, aşırı koruyuculuk, epilepsiyi 
gizleme, ve epilepsi kaygı ölçekleri uygulanmıştır (Kaya ve Yıldız, 2013). Sonuçlar, katılımcıların yaklaşık olarak 
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yarısının hissedilen-stigma, aşırı koruyuculuk, epilepsiyi gizleme, gelecek-iş yaşamına dair kaygılar ve sosyal 
hayata dair kaygılar belirttiğini ortaya koymuştur. Çalışma değişkenlerinin neredeyse hepsi birbirleriyle ilişkili 
bulunmuşlardır. Epilepsiyi gizleme, gelecek/iş yaşamına dair kaygılar ve sosyal hayata dair kaygılar ise, 
hissedilen-stigmayı yordayan değişkenler olarak tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Aşırıkoruyuculuk, Epilepsi, epilepsi ilintili kaygılar, hastalığı saklama, hissedilen-stigma 
 
Kaynakça: Kaya B, Yildiz G. Developing scales to measure felt-stigma, concerns, overprotection and disclosure 
for Turkish Individuals with epilepsy. 18th National Psychology Students Congress, 2013 June, Izmir, Turkey. 
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GİRİŞ: Takım alanyazınında, takım etkiliğini neyin yordadığı sorusundan, neden bazı takımlar diğerlerinden 

daha etkili sorusuna geçiş yaşanmıştır (Ilgen, Hollenbeck, Johnson ve Jundt, 2005). Salas ve Cannon-Bowers’a 
(2001) göre takım üyelerinin uyumlu, tamamlayıcı, ya da örtüşen bilgiye sahip olduğu görüşünü kapsayan ortak 
biliş kavramı, etkili ve etkisiz takımlar arasındaki farklılıkları anlamamıza katkı sağlamıştır. Ortak bilişe benzer 
bir kavram olan ortak zihinsel model (OZM) son zamanlarda sıklıkla araştırma ilgi odağı olmuştur (Mathiue, 
Rapp, Maynard ve Mangos, 2010). Ancak, takımlarda OZM gelişimini kolaylaştıran faktörlerin anlaşılmasına 
yönelik çalışmaların sayısı fazla değildir. Bu bağlamda, mevcut araştırma, LePine ve Van Dyne (2001)’nin 
kişiliğe yönelik alt boyut düzeyinde analiz ihtiyacı önerisi doğrultusunda, OZM’nin öncüsü olarak takımların 
kişilik (Uyumluluk, Dışadönüklük, Sorumlululuk Bilinci) kompozisyonlarını faktör ve alt boyut düzeyinde 
araştırmayı hedeflemektedir.  
YÖNTEM: Mevcut araştırmanın örneklemi GMS sektöründe takım olarak çalışan 128 çalışandan (27 takım) 
oluşmaktadır. OZM örtük (ilişki değerlendirmesi) ve açık (öz beyan/ölçek) olmak üzere iki farklı yöntem ile 
ölçülmüştür. Kişilik, faktör ve alt boyut düzeyinde Uluslararası Kişilik Madde Havuzu’ndan elde edilen maddeler 
kullanılarak ölçülmüştür.  
BULGULAR: Hiyerarşik regresyon analizleri sonuçlarına göre, takım ortalama uyumluluk ve işbirliği, OZM ile 
pozitif yönde ilişkili bulunurken, takım güven varyansı ve açık OZM ölçümü arasında negatif bir ilişki tespit 
edilmiştir. Diğer yandan, takım yakınlık varyansı ve OZM arasında negatif bir yönde ilişkinin olduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, beklenen lineer ilişkinin aksine, dışadönüklük ve görev OZM arasında kuadratik bir ilişki 
tespit edilmiştir. Diğer yandan bulgular, takım ortalama Sorumluluk Bilinci ve OZM arasında beklenen pozitif 
ilişkiyi desteklememiş; Başarı Kazanma Güdüsü ve OZM arasında beklenen pozitif ilişki göreve yönelik OZM için 
desteklenmiştir.  
TARTIŞMA: Mevcut çalışmanın, takım ve OZM alınyazınına önemli katkı sağlama potansiyelinde olduğu 

düşünülmektedir. Öncelikle çalışma bulguları takım kişilik oluşumlarının gerçek takımlarda OZM gelişiminde 
nasıl etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kişilik araştırmalarında alt boyut incelemesinin ve farklı takım oluşum 
yöntemlerinin (ortalama ve varyans) kullanımının önemini ortaya koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Kişilik, Ortak Zihinsel Model,Takım 
 
Kaynakça: Ilgen, D.R., Hollenbeck, J.R., Johnson, M., & Jundt, D. (2005). Teams in organizations: From I-P-O 
models to IMOI models. Annual Review of Psychology, 56,517-544. LePine, J. A., & Van Dyne, L. V. (2001). 
Voice and cooperative behavior as contrasting forms of contextual performance: Evidence of differential 
relationships with Big Five personality characteristics and cognitive ability. Journal of Applied Psychology, 86, 
326–336. Mathieu, J. E., Rapp, T. L., Maynard, M. T., & Mangos, P. M. (2010). Interactive Effects of Team and 
Task Shared Mental Models as Related to Air Traffic Controllers' Collective Efficacy and Effectiveness. Human 
Performance, 23(1), 22-40. Salas, E., & Cannon-Bowers, J. A. (2001). Special issue preface. Journal of 
Organizational Behavior, 22, 87-88. 
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Obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) sahip bireylerin bilişsel süreçlerindeki gözlenen genel bulgu, yanlı dikkat 
işleyişinin yanlı bellek işleyişine yol açtığı yönündedir (Irak ve Tekcan, 2009; Kuelz, Hohagen, ve Voderholzer, 
2004). Ancak son dönemdeki bulgularda, bellek süreçlerinde gözlenen bu yanlılığın, özellikle belleğe duyulan 
güven ve üst-bilişsel süreçlerle açıklanabileceği ileri sürülmektedir (Fisher ve Wells, 2008; Hermans ve ark., 
2008). Buna karşılık belleğe duyulan güvenin ve üst-bilişsel değerlendirmelerdeki bu zayıflığın, belleğin farklı 
türlerinde nasıl işlediği açıklık kazanmamıştır.  

Bu çalışmada OKB tanısı almış hastalarda bellek işlevleri (görsel uzamsal bellek, çalışma belleği ve olaysal 
bellek), söz konusu bellek işlevlerinde belleğe duyulan güven ve bilme hissi kararlarının rolü incelenmiştir. 
Çalışma, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ayaktan tedavi görmekte olan DSM-IV-
TR tanı ölçütlerine göre OKB tanısı almış 11 hasta (klinik grup), gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan 11 
obsesif-kompulsif belirtiler gösteren ancak tanı almamış birey (subklinik grup) ve 11 sağlıklı birey (sağlıklı 
kontrol grubu) olmak üzere yaşları 20 ile 36 arasında değişen toplam 33 yetişkin katılımcı (24 Kadın, 9 Erkek) 
ile yürütülmüştür. Klinik ve deneysel uygulamalar her bir katılımcıya araştırmacı tarafından bireysel olarak tek 
oturumda uygulanmıştır. Uygulama süresi her bir katılımcı için ortalama 60-100 dakika arasında olmuştur. 
Sonuçlar, OKB hastalarının bütün bellek performanslarının sağlıklı ve subklinik katılımcıların performanslarına 
göre daha düşük olduğunu, OKB hastalarının diğer katılımcılara göre belleğe duyulan güven açısından daha 
olumsuz olduklarını ve bilme hissi kararlarının düşük ve gelecekteki bellek performanslarının başarısına ilişkin 
tahminlerinin daha fazla tutarsız ve daha düşük olduğunu göstermiştir.  
Bulgular, OKB’deki bellek süreçlerinin incelenmesinde, belleğe duyulan güven ve belleğe ilişkin üst-bilişsel 
değerlendirmelerin, genel bellek performansından daha fazla bilgi verici ve OKB hastalarını diğer gruplardan 
ayırt etmede daha başarılı süreçler olduğuna işaret etmiştir. Bulgulardan hareketle, OKB’nin tedavisinde, 
belleğe duyulan güven ve belleğe ilişkin üst-bilişsel değerlendirmelerin de dikkate alınmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir 
 
Anahtar Kelimeler: bellek, belleğe olan güven, bilme hissi, obsesif kompulsif bozukluk 
 
Kaynakça: Fisher, L. P., ve Wells, A. (2008). Metacognitive therapy for obsessive–compulsive disorder: A case 
series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, 117-132. Hermans, D., Engelen, U., 
Grouwels, L., Joos, E., Lemmens, J., ve Pieters, G. (2008). Cognitive confidence in obsessive-compulsive 
disorder: Distrusting perception, attention and memory. Behaviour Research and Therapy, 46, 98–113. Irak, 
M., ve Tekcan, A. İ. (2009). Çocukluk ve yetişkinlik dönemi başlangıçlı obsesif-kompulsif bozuklukta bilişsel 
süreçler. Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri (1. Baskı) içinde (227-271). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 
Kuelz, A. K., Hohagen, F., ve Voderholzer, U. (2004). Neuropsychological performance in obsessive-compulsive 
disorder: A critical review. Biological Psychology, 65, 185-236. 
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Depresyon ve kaygının anlaşılması ve açıklanmasında bir çok bilişsel ve duygusal yaklaşım kullanılmaktadır. 

Bunlara ek olarak, özellikle son yıllarda motivasyonel süreçlerin de psikopatolojileri anlamada önemli olduğu 
bulgulanmıştır. Örneğin, düşük kazanma odağının depresyon (Jones, Papadakis, Orr ve Strauman, 2013), 
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yüksek kaybetme odağının ise kaygı (Dickson ve Macleod, 2004) ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak ilgili 
yazında kimi zaman motivasyon-hedef hiyerarşisinin alt seviyelerindeki niyetler gibi yakınsak değişkenler 
kullanılırken kimi çalışmalarda yüksek seviyelerdeki düzenleyici odaklar gibi uzak değişkenler kullanılmıştır. Bu 
çalışmada, motivasyonel süreçlerin kaygı ve depresyon semptomlarının üzerindeki etkileri, bu süreçlerin 

hiyerarşik yapısı temel alınarak ilk kez incelenmiştir. Buna göre, genel kaçınma (prevention) ve yaklaşma 
(promotion) benlik düzenleme odaklarının, kaygı ve depresyon semptomlarını daha temel kazanma (approach) 
ve kaybetme (avoidance) motivasyonlarının aracı etkisiyle açıklaması beklenmiştir. Çalışmaya katılan 208 (Ort. 
Yaş=21.55, SS=1.56) üniversite öğrencisi, benlik düzenleme odağı, kazanma-kaybetme motivasyonu, 
depresyon ve kaygı ölçümlerini doldurmuşlardır. Aracı analizi, Hayes’in (2013) “bootstrapping” yöntemi ile test 
edilmiştir. Sonuçlar, kaçınma odağının doğrudan etkisinin olmadığını, ancak depresyon (B=.26, SH=.13) ve 
kaygı (B=1.55, SH=.23) semptomları üzerinde kaçınma motivasyonu aracılığı ile dolaylı etkisi olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, kazanma odağının hem depresyon semptomları üzerinde doğrudan etkisi (B=-1.29, 
SH=.38), hem de kaygı (B=-.79, SH=.23) ve depresyon (B=-.17, SH=.09) semptomları üzerinde kaçınma 
motivasyonu aracılığı ile dolaylı etkisinin olduğu gözlenmiştir. Bulgular, psikopatolojinin motivasyonel süreçler 
ile açıklanmasında sadece genel benlik düzenleme odaklarının yeterli olmayabileceğini, ek olarak, bu odaklara 
hizmet daha alt seviyelerdeki motivasyonel süreçlerden hangilerinin seçilip kullanıldığının da önemli olduğunu 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik-düzenleme odağı, kazanma-kaybetme motivasyonu, depresyon, kaygı 
 
Kaynakça: Dickson, J. ve Macleod, A. (2004). Anxiety, depression and approach and avoidance goals. 
Motivation and Emotion, 18, 423-430. Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and 
Conditional Analysis: A Regression Based Approach. New York: Guilford Press. Jones, N. P., Papadakis, A. A., 
Orr, C. A., ve Strauman, T. J. (2013). Cognitive processes in response to goal failure: A study of ruminative 
thought and its affective consequences. Journal of Social and Clinical Psychology, 32, 482-503. 
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Denemeler arası pozisyona bağlı hazır olma etkisinin tepki süresinin uzunluğunu etkilediği bilinmektedir 

(Maljkovic & Nakayama, 1996). Hedef uyaranın bir önceki denemeyle aynı yerde konumlandırıldığında, bir 
önceki denemede boş yerde konumlandırıldığı denemeye göre, tepki süresinin daha kısa olmasına hedef uyaran 
kolaylaştırıcı etkisi denirken; hedef uyaranın bir önceki denemede hedef uyarandan farklı öznitelik taşıyan hedef 
olmayan uyaranla aynı yerde konumlandırıldığında, bir önceki denemede boş yerde konumlandırıldığı denemeye 
göre tepki süresinin daha uzun olmasına hedef olmayan uyaranın ketlenmesi etkisi denmektedir.  
 
Görsel uyaranlar farklı koordinat sistemlerinde temsil edilip (Tower-Richardi ve ark., 2016) bu farklı temsiller 
referans çerçeveleri kullanılarak oluşturulmaktadır: Göz koordinatlarına bağlı retinotopik temsil, x-y 
koordinatlarına bağlı mekansal temsil, ve uyaranlar arası bütünsel yapının rol oynadığı nesne-merkezli temsil. 
Bu çalışmada, denemeler arası pozisyona bağlı hazır olma paradigması kullanılarak görsel tarama görevinde 
hedef olan ve olmayan uyaranların hangi referans çerçevelerinde temsil edildiği incelenmiştir. 
 
Denemelerde katılımcılara üç uyaranlı (1 hedef uyaran, 2 hedef olmayan uyaran) görsel tarama görevi 
verilmiştir. Uyaranlar farklı düzlemlerde (yatay, dikey) gösterilmiştir. Ekranda uyaranlar ile sabitleme noktasının 
aynı/farklı yerlerde gösterilmesi ile farklı referans çerçeveleri kullanımı sağlanmıştır. Örneğin, yatay düzlemde 
retinotopik temsilde uyaranlar ve sabitleme noktası denemeler arasında ekranın sol ve sağ taraflarında yer 
değiştirmiştir. Mekansal temsilde uyaranlar tüm denemelerde ekranın ortasındayken sabitleme noktası 
denemeler arasında ekranın sol ve sağ taraflarında yer değiştirmiştir. Nesne-merkezli temsilde ise sabitleme 
noktası tüm denemelerde ekranın ortasındayken uyaranlar denemeler arasında ekranın sol ve sağ taraflarında 
yer değiştirmiştir. Denemeler farklı düzlemler ve referans çerçevelerinde öngörülebilen (Deney 1) ve 

öngörülemeyen (Deney 2) sıralamalarda sunulmuştur. Öngörülme manipulasyonu referans çerçevelerinin belli 
bir düzen içinde veya rastgele sunulmalarıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
Bulgular, hedef ve hedef olmayan uyaranların çoklu referans çerçevelerinde temsil edildiği ve temsiliyetteki 
farklılıkların öngörülebilirlik faktöründen kaynaklandığı göstermiştir. Hedef uyaran Deney 1’de mekansal 
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referans çerçevesinde, Deney 2’de ise nesne-merkezli referans çerçevesinde temsil edilmiştir. Hedef olmayan 
uyaran her iki deneyde nesne-merkezli referans çerçevesinde temsil edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: görsel dikkat, görsel tarama görevi, mekansal bellek, referans çerçeveleri 

 
Kaynakça: Maljkovic, V., & Nakayama, K. (1996). Priming of pop-out II. The role of position. Perception & 
Psychophysics, 58, 977-991. Tower-Richardi, S. M., Leber, A. B., Golomb, J. D. (2016). Spatial priming in 
ecologically relevant reference frames. Attention, Perception, & Psychophysics, 78(1), 114-132. 
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AMAÇ: Türkiye’de ebeveyn yeterlilik algısı araştırmalarının okul ve okul öncesi dönemlerde yoğunlaştığı 

görülmektedir (örn. Ogelman ve Topaloğlu, 2014; Seçer, Ogelman, Önder ve Berengi, 2012). Erken çocuklukta 
annelerin çocuk bakımında aldıkları yardımın ve algıladıkları sosyal desteğin ebeveyn yeterlilik algısına etkisi 
incelenmemiştir. Araştırmalar, gerçekte alınan ve algılanan sosyal desteğin farklı olabileceğini göstermektedir 
(Cohen, Lakey, Tiell ve Neely,2005). Bu kapsamda, düşük sosyoekonomik düzeyde anneler için çocuk 
bakımında yardım almanın ve algıladıkları sosyal desteğin, olumsuz benlik algısı ve ebeveyn yeterliliğine etkisi 
incelenecektir. 
YÖNTEM: Kesitsel olarak, 1-3 yaş arası çocuk sahibi 126 anneye (ort. yaş= 30,63, Ss = 4,79) çocuk bakımında 
aldıkları destek sorulmuş, Ebeveynliğe Yönelik Tutum (Gibaud-Wallston ve Wandersman, 2001), Algılanan Çok 
Yönlü Sosyal Destek (Zimet, Dahlem, Zimet, ve Farley,1988), Kısa Semptom Envanteri (Degoratis,1993) 
ölçekleri uygulanmıştır. Örneklemin 250 kişiye ulaşması hedeflenmektedir. 
ÖNCÜL BULGULAR: İlk altı ayda çocuklarına yalnız bakan annelerin ebeveyn özyeterlilik algılarının (M= 
40,3, Ss= 6,7), çocuk bakımında yardım alan annelerden (M= 37,5, Ss=6) yüksek olduğu (t(114)= 
2,44, p<.05) ve bu annelerin ailelerinden aldıkları sosyal destek algılarının (M= 23,9, Ss= 4,9) yardım alan 
annelerden (M= 21,7, Ss= 6,5) fazla olduğu (t(106.1)= 2,04¹,p<.05) gözlemlenmiştir². Bunun yanında, 
çocuğuna yalnız bakan annelerde ebeveyn özyeterliliğiyle aileden alınan sosyal destek algısının olumlu ilişkili 
(r=.36**), ebeveyn özyeterliliğiyle olumsuz benlik algısının ise olumsuz ilişkili (r= -.44**) olduğu görülmüştür. 
Fakat yardım alan annelerde bu değişkenlerin hiçbiri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 
Planlanan Analiz: Hiyerarşik regresyon analiziyle çocuk bakımında alınan yardım, olumsuz benlik ve sosyal 
destek algısının ebeveyn yeterlilik algısını nasıl yordadığı incelenecektir. 
TARTIŞMA: Öncül sonuçlar, çocuğa beraber bakma pratiğinin, ebeveyn özyeterlilik, olumsuz benlik ve aileden 
alınan sosyal destek algıları arasındaki ilişkiyi etkileyebileceğine işaret etmektedir. Bulguların Türkiye’de çocuk 
bakımında kültürel faktörlerin etkisi ve annelerin ihtiyaçlarını belirlemede önemli olacağı düşünülmektedir. 

¹Karşılaştırılan değişkenler Levene’s testine göre eşit varyansta değildir, t testi değerleri düzenlenmiştir. 
²Karşılaştırılan gruplardaki kişi sayısı farklı olduğundan weighted means (ayarlanmış ortalamalar) kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: algılanan sosyal destek, ebeveyn öz-yeterlik algısı, erken çocukluk dönemi, olumsuz benlik 
algısı 
 
Kaynakça: Cohen, J. L.,Lakey, B., Tiell, K., ve Neeley, L. C. (2005). Recipient-provider agreement on enacted 
support, perceived support, and provider personality. Psychological Assessment, 17, 375-387. Derogatis, L. R. 
(1992). BSI: Administration, Scoring and Procedures Manual—II. Baltimore: Clinical Psychometric Research. 
Gibaud-Wallston, J., ve Wandersman, L. P. (2001). The Parenting Sense of Competence Scale (PSOC). In J. 
Touliatos, B. Perlmutter, ve M. Straus (Eds.), Handbook of family measurement techniques (pp. 166–167). 
Thousand Oaks, CA: Sage. Ogelman, H. G.,ve Topaloğlu, Z. Ç. (2014). 4-5 yaş çocuklarının sosyal yetkinlik, 
saldırganlık, kaygı düzeyleri ile anne-babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 241-271. Secer, Z., Gulay Ogelman, H., Onder, A., ve 
Berengi, S. (2012). Analysing mothers' self-efficacy perception towards parenting in relation to peer 
relationships of 5-6 year-old preschool children. Educational Sciences: Theory and Practice, 12, 2001-2008. 
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., ve Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived 
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social support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41. 
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GİRİŞ: Erken çocukluk döneminde annenin psikolojik sorunları, çocuğun içselleştirme- dışsallaştırma davranış 

problemleri göstermesinde etkilidir (Coyne ve Downey, 1990). Anneye ait risk faktörleri incelemek, çocuğun 
davranış problemlerini belirlemede ve önlemede önemli bir rol oynar. Sosyal destek eksikliği psikolojik iyilik 
halini olumsuz yönde etkileyen bir risk faktörüdür (Monroe,  
1983). Araştırmanın amacı, düşük sosyoekonomik statüden annelerin depresyon ve kaygı semptomlarıyla, 1.5 -
3 yaş arası çocuklarının içselleştirme (Kaygı/depresyon, somatizasyon, içe kapanıklık, dikkat problemleri) ve 
dışsallaştırma (saldırgan davranış) davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir.  
 
YÖNTEM: Araştırmada kesitsel olarak, 81 anneye (Ort= 30,56, Ss= 4,83), Kısa Semptom Envanteri (Degoratis, 
1993), 1,5 - 5 Yaş Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği (Aacenbach ve Rescorla, 2000), Algılanan Çok Yönlü 
Sosya Destek Ölçeği (Zimmet ve ark., 1988) uygulanmıştır. Hedeflenen 150 anneye ulaşmak için veri toplama 
süreci sürmektedir.  
 
Öncül BULGULAR: Ön analizler sonucu çocuğun içselleştirme problemleri annenin depresyon (r=,60, p<,01), ve 
kaygı (r=,63, p<,01); dışsallaştırma problemleri annenin depresyon (r=,52, p<,01) ve kaygı (r=,55, p<,01) 
skorlarıyla istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki göstermiştir. Bunun yanısıra, annenin aileden algıladığı 
sosyal destek annenin depresyon (r= -,33, p<.01), kaygı (r= -,31, p<,01) skorlarıyla istatistiksel olarak anlamlı 
negatif bir ilişki bulunmuştur.  
 
Planlanan Analiz: Hiyerarşik regresyon analiziyle, algılanan sosyal desteğin, annenin psikolojik sorunları ve 
çocuğun davranış problemleri arasındaki ilişkiye etkisi incelenecektir.  
 
TARTIŞMA: Türkiye’deki araştırmalar ve müdahale programları okul öncesi döneme odaklanmaktadır (Aksu-Koç, 
Bekman ve Erguvanlı-Taylan, 2012). Bunun yanı sıra, algılanan çalışmalarda daha çok gebelik ve doğum sonrası 
döneme, (örn. Ançel ve Karaçam, 2009) erken çocukluk dönemindeyse engelli ya da gelişimsel bozukluğu olan 
çocuk sahip annelerin algıladığı sosyal desteğe odaklanmıştır (örn. Bilgin ve Küçük, 2010). Bu çalışma, normal 
gelişim gösteren çocukların davranış problemleri ve annelerinin psikolojik sorunları arasındaki ilişkiyi sosyal 
desteğe bağlı olarak incelemesi yönüyle literatüre katkıda bulunacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Annelik, davranış problemleri, depresyon,erken çocukluk, kaygı,sosyal destek 
 
Kaynakça: Achenbach, T. M., & Rescorla, L. (2000). Child behavior checklist. Burlington. Bekman, S., Aksu-
Koç, A., & Erguvanlı-Taylan, E. (2012). Altı Yaşındaki Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Programının Etkisi: Bir Yaz 
Okulu Modeli.Turk Psikoloji Dergisi, 27. Bilgin, H., & Kucuk, L. (2010). Raising an autistic child: Perspectives 
from Turkish mothers. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23, 92-99. Derogatis, L. R. (1992). 
BSI: Administration, Scoring and Procedures Manual—II. Baltimore: Clinical Psychometric Research. Downey, 
G., & Coyne, J. C. (1990). Children of depressed parents: an integrative review. Psychological bulletin, 108, 50. 
Karaçam, Z., & Ançel, G. (2009). Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: a study in a Turkish 

population. Midwifery, 25, 344-356. Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The 
multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assesment, 52, 30-41. 
 
 
 
 
 

[Özet:0214] 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

216 
 

DİSLEKSİ VE DİĞER ÖZEL ÖĞRENİM GÜÇLÜĞÜ’NDE ÇALIŞMA 

BELLEĞİ PROFİLİ 
Zehra Orgun, Metehan Irak 
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji 
 

 

Disleksinin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalarda pek çok bulgu vardır.:Bunlar arasında dilbilimsel gelişim, 

işitsel gerilik ( Ramus ve Szenkovits 2008; Swan ve Goswami 1997, Ziegler ve Goswami 2005) veya genel 
gelişim geriliği; algı bozuklukları, çalışma belleği ve yürütme yeterszliği problemleri (Romani ve ark. 2011) ile 
çalışma belleği süreçleri sayılabilir (Ghani, 2013). Bu çalışmanın amacı disleksi ve diğer özel öğrenim 
güçlüklerinde (ÖÖG) çalışma belleği profilini incelemektir. Bu çalışmada toplamda 54 (disleksi n=18; ÖÖG, n 
=18; kontrol, n= 18) çocuk katılımcı yer almıştır. Katılımcıların yaşları 8-12 yaş arasında değişmiştir (28 kız, 26 
erkek ). Tanılı grup (disleksi, ÖÖG) devlet okulları, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim 
merkezlerinden seçilmiştir. Katılımcılara; Raven Standart Progresif Matrisler (RSPM) testi, Sayı Dizisi testi, Şekil 
Algılama testi, ve Çalışma Belleği testi uygulanmış ve ayrıca okuma hızları ölçülmüştür. Tüm testlerde ÖÖG 
grubun en düşük performansı gösterirken en iyi performansı kontol grubu göstermiş, disleksi grubun özellikle 
tepki sürelerinin diğer iki gruba göre daha yavaş olduğu gözlenmiştir. Ayrıca disleksi ve ÖÖG grubunun okuma 
hızlarının daha çok işitsel testler ile anlamlı korrelasyon gösterirdiği gözlemlenirken, kontrol grubunun daha çok 
akışkan zeka performansları ile anlamlı fark gösterdiği gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, disleksi ve diğer özel 
öğrenim güçlüklerinin gelişiminde çalışma belleği performanslarının etkili olduğu söylenebilirken disleksi 
grubunun çalışmalarda daha uzun tepki sürelerinin olması motor becerilerinden mi yoksa yürütme 
becerilerinden mi kanaklandığı tartışılmıştır. Ayrıca daha çok işitsel algılarındaki performanslarının okuma 
hızlarını etkilemesi, dislektik çocuklar ile çalışırken işitsel algılarının gelişimine önem verilmesinin savunulmasını 
desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Disleksi, Çalışma Belleği, Özel Öğrenim Güçlüğü, Akışkan Zeka, işitsel algı 
 
Kaynakça: Ghani, K. A., & Gathercole, S. E. (2013). Working Memory and Study Skills: A Comparison between 
Dyslexic and Non-dyslexic Adult Learners. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 97, 271-277. Menghini, D., 
Finzi, A., Carlesimo, G. A., & Vicari, S. (2011). Working memory impairment in children with developmental 
dyslexia: is it just a phonological deficit ? Developmental neuropsychology, 36(2), 199-213. Ramus, F., & 
Szenkovits, G. (2008). What phonological deficit? The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61(1), 
129-141. Romani, C., Tsouknida, E., di Betta, A. M., & Olson, A. (2011). Reduced attentional capacity, but 
normal processing speed and shifting of attention in developmental dyslexia: Evidence from a serial task. 
Cortex, 47(6), 715-733. Swan, D., & Goswami, U. (1997). Phonological awareness deficits in developmental 

dyslexia and the phonological representations hypothesis. Journal of experimental child psychology, 66(1), 18-
41. Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005).Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading 
across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological bulletin, 131(1) 3. 
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Araştırmanın amacı Facebook kıskançlığı ile kaygı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Facebook kıskançlığı ile kaygı 

arasında kısır bir döngü olduğu düşünülmektedir. Araştırma hipotezine göre, kişilerin kaygıya yatkınlığı (sürekli 
kaygı) arttıkça Facebook kıskançlığı artmaktadır. Buna karşılık Facebook kıskançlığı arttıkça, durumluluk 
kaygısının artacağı öngörülmektedir.  
 
Ön araştırmaya 18-25 yaşları arasında 81’i kadın toplam 116 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan 35’i 
romantik bir ilişkisinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcılara Beck Anksiyete, Durumluluk- Sürekli Kaygı, Facebook 
Kıskançlığı ve Öz-duyarlılık ölçekleri verilmiştir.  
 
Veri analizlerine göre, kaygı ile Facebook kıskançlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=.389, 
p<.01). Kadın ve erkek katılımcılardan oluşan gruplarda kaygı ve Facebook kıskançlığı korelasyonuna ayrı ayrı 
bakıldığında, erkek katılımcılarda bu korelasyonun kadın katılımcılara göre daha kuvvetli olduğunu görmekteyiz 
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(r=.456, p<.01; r:.368, p<.01). Ayrıca, katılımcılar romantik ilişkisi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye 
ayrıldığında, romantik ilişkisi olmayan kişilerde kaygı ve Facebook kıskançlığı arasında anlamlı ve orta derece bir 
ilişki olduğu, buna nazaran romantik ilişkisi olan kişilerde bu korelasyonun anlamlı olmadığı dikkat çekmektedir 
(r=.517, p<.01; r=.185, p=.287). Kaygı alt-ölçeklerine bakıldığında, durumluluk kaygısı ile Facebook kıskançlığı 

arasında orta düzeyde bir ilişki görülmektedir (r=.378, p<.01). Ancak sürekli kaygı alt-ölçeği ile Facebook 
kıskançlığı arasında zayıf bir korelasyon var iken (r=.292, p<.01) Beck Anksiyete Ölçeği ile ölçülen kaygı 
puanları ile kıskançlık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=.134, p>.05). Literatürdeki bulguların 
aksine, kadın ve erkek katılımcıların Facebook kıskançlık skorları karşılaştırıldığında her iki grup arasında anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (F=.450, p=,504). Aynı şekilde, kaygı puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark 
göstermemektedir (F=.165, p=.685).  
 
Bulgular kaygı ve Facebook kıskançlığının ilişkili olduğunu göstermektedir. Önceki araştırmaların aksine 
kadınların Facebook kıskançlığının erkeklerinkinden daha fazla olmadığı saptanmıştır (Muscanell, Guadagno, 
Rice, & Murphy, 2012). Üstelik erkelerde kaygı ve kıskançlık ilişkisinin daha kuvvetli olduğu ortaya koyulmuştur. 
Kaygı ve kıskançlık arasındaki korelasyonun romantik ilişkisi olmayan kişilerde olanlara göre anlamlı olması 
literatür bulguları ile uyumludur (Muise, Christofides, & Desmarais, 2009). 
 
Anahtar Kelimeler: Facebook kıskançlığı, kaygı, romantik ilişkiler, sosyal medya 
 
Kaynakça: Demirtaş-Madran, H. A. (2016). Facebook kiskancligi olceginin Turkce formu: Universite ogrencileri 
uzerinde gecerlilik ve guvenilirlik calismasi. Anadolu Psikiatri Dergisi, 17, 93-99. Muise, A., Christofides, E., & 
Desmarais, S. (2009). More information than you ever wanted: Does Facebook bring out the green-eyed 
monster of jealousy? CyberPsychology & Behavior, 12 (04), 441-444. Muscanell, N.L., Guadagno, R.E., Rice, L., 
& Murphy, S. (2013). Don't make my brown eyes green? An analysis of Facebook use and romantic jealousy. 
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(4), 237-242. 
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Kötülük (evilness) olgusuyla ilgili sosyal psikoloji alanında önemli çalışmalar rağmen, saf kötülüğe yönelik inancı 

dini yönelim bağlamında değerlendiren çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Alanyazına bu yönlü bir katkı 
sağlamayı amaçlayan bu çalışmanın amacı, bireylerin saf kötülüğe yönelik inançlarının ve dini yönelimlerinin, 
faili şeytanlaştırma düzeyi ve faile verilmesini istedikleri ceza miktarıyla ilişkili olup olmadığını incelemektir. 
Çalışmaya çevrimiçi anket sitesi (www.surveey.com) aracılığıyla ulaşılan 259 katılımcı (104'ü kadın) katılmıştır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Yeniden Yapılandırılmış Müslüman Dini Yönelim 
Ölçeği, Saf Kötülüğe Yönelik İnanç Ölçeği ve Faili Şeytanlaştırma Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 
Müslüman Dini Yönelim Ölçeğinin alt boyutlarından kökten dincilik alt boyutu ile saf kötülüğe yönelik inanç, faili 
şeytanlaştırma ve faile verilmesini istedikleri ceza düzeyi arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. Ayrıca, saf 
kötülüğe yönelik inancın hem faili şeytanlaştırma düzeyini hem de faile verilmesini istedikleri ceza düzeyini 
anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Sonuçlar, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kötülük, saf kötülüğe yönelik inanç, dindarlık, şeytanlaştırma 
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SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ DÜŞÜK GRUPTA YER ALAN 

ANNELERİN EBEVEYN ÖZYETERLİĞİ ALGISININ, ANNELERİN 

VE ÇOCUKLARININ PSİKOLOJİK SORUNLARI ÜZERİNDEKİ 
ARACI ROLÜ 
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GİRİŞ: Araştırmalarda erken dönem çocuklukta, annelerin yüksek depresyon (Giles, Davies, Whitrow, Rumbold, 
Lynch, Sawyer ve Moore, 2011) ve kaygı seviyelerinin (Seymour, Giallo, Cooklin ve Dunning, 2015) çocuklarının 
psikolojik gelişimlerini etkilediği fakat ebeveyn özyeterliği algısının bu olumsuz etkiye karşı koruyucu rol 
oynayabileceği ortaya konmuştur (Knoche, Givens ve Sheridan, 2007). Bu doğrultuda araştırmanın amacı 
Türkiye’de ebeveyn özyeterliği algısının, düşük sosyoekonomik statüden annelerin depresyon ve kaygı 

semptomlarıyla 1,5-3 yaş arası çocuklarda annenin rapor ettiği kaygı/depresyon semptomları arasındaki 
ilişkideki rolünü incelemektir.  
YÖNTEM: Bu çalışmada kesitsel olarak İstanbul ve çevre illerde yaşayan, 1,5-3 yaş arası çocuk sahibi 81 anneye 
(yaş; Ort = 30,56, SS = 4,83), Kısa Semptom Envanteri (Degoratis,1992), Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği 
(Gibaud-Wallston ve Wandersman, 1978; Johnston ve Mash, 1989), 1,5-5 Yaş Çocuk Davranış Değerlendirme 
Ölçeği (Achenbach ve Rescorla, 2000) uygulanmıştır. Hedeflenen 150 anneye ulaşmak için veri toplama süreci 
sürmektedir. 
ÖNCÜL SONUÇLAR: Yapılan ön analizler sonucu annenin depresyon (Ort = 12,25, SS = 10,40 ) (r =,62, p <,01) 
ve kaygı (Ort = 10,02, SS = 10,94) (r =,63, p <,01) puanlarının çocuğun anne tarafından rapor edilen 
kaygı/depresyon semptomlarıyla (Ort =,55, SS =,39) olumlu ilişki içinde olduğu fakat annenin depresyonun (r 
= -,32, p <,01) ve kaygısının (r = -,31, p <,01) annenin ebeveyn özyeterliği algısıyla (Ort = 72,32, SS = 
10,85) olumsuz ilişki içinde olduğu saptanmıştır.  
PLANLANAN ANALİZ: Regresyon analizi yapılarak annenin ebeveyn özyeterliği algısı ve yaşadığı psikolojik 
sorunların çocuğun kaygı/depresyonunu nasıl yordadığı saptanacaktır.  
TARTIŞMA: Türkiye’de bu alanda yapılmış çalışmalar 4-6 yaş dönemine odaklanmaktadır (Ogelman ve 
Topaloğlu, 2014; Secer, Gulay Ogelman, Onder ve Berengi, 2012). Bu çalışmanın erken çocukluk döneminde 
annenin ebeveyn özyeterliği algısı ve psikolojik sorunlarının çocuklarının semptomlarına etkisini inceleyerek 
geliştirilebilecek müdahale programlarına etki edebileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anne, depresyon, erken çocukluk, kaygı, özyeterlik algısı 
 
Kaynakça: Achenbach, T. M. ve Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles. 
Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families. Derogatis, L. R. (1992). 
SCL-90-R: Administration, scoring and procedures manual-II. Towson, MD: Clinical Psychometric Research, Inc. 
Gibaud-Wallston, J. ve Wandersman, L.P. (1978, Ağustos). Development and utility of the Parenting Sense of 
Competence Scale. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Toronto, 
Canada. Giles, L., Davies, M., Whitrow, M., Rumbold, A., Lynch, J., Sawyer, M. ve Moore, V. (2011). Structured 
regression analyses of life course processes: an example exploring how maternal depression in early childhood 
affects children’s subsequent internalizing behavior. Annals of Epidemiology, 21, 654-659. Johnston, C. ve 
Mash, E.J. (1989) A measure of parenting satisfaction and efficacy. Journal of Clinical Child Psychology, 18, 
167-175. Knoche, L. L., Givens, J. E. ve Sheridan, S. M. (2007). Risk and protective factors for children of 
adolescents: Maternal depression and parental sense of competence. Journal of Child and Family Studies, 16, 
684-695. Ogelman, H. G. ve Topaloğlu, Z. Ç. (2014). 4-5 yaş çocuklarının sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı 
düzeyleri ile anne-babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 241-271 Secer, Z., Gulay Ogelman, H., Onder, A. ve Berengi, S. 
(2012). Analysing mothers' self-efficacy perception towards parenting in relation to peer relationships of 5-6 
year-old preschool children. Educational Sciences: Theory and Practice, 12, 2001-2008. Seymour, M., Giallo, R., 
Cooklin, A. ve Dunning, M. (2015). Maternal anxiety, risk factors and parenting in the first post‐natal year. 

Child: Care, Health and Development, 41, 314-323. 
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NASIL BİR KADIN/ERKEK OLMAK İSTERSİN? ANNELERİN 

ERGEN ÇOCUKLARI VE ERGENLERİN KENDİLERİ İLE İLGİLİ 

KADINLIK/ERKEKLİK TANIMLARI 
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Bu çalışmanın amacı erkek ve kadın cinsiyet rollerinin iki kuşak açısından nasıl tanımlandığını nitel bir inceleme 

ile ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 62 anne-ergen çifti (30 erkek-32 kız ergen) ile derinlemesine yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Annelerin yaş ortalaması 44.24 (SS= 5.34), ergenlerin yaş ortalaması ise 
14.70 (SS= 1.09) yıldır. Annelere " İleride oğlunuzun/kızınızın nasıl bir erkek/kadın olmasını istersiniz?" ve 
ergenlere ise " İleride nasıl bir kadın/erkek olmak istersiniz?" soruları sorulmuş ve bu sorulara verilen cevapların 
içerik analizi yapılmıştır. Öncelikle ses kaydı alınan bütün görüşmelerin yazılı transkripsiyonları yapılmıştır. Her 
bir görüşmedeki konu ile ilgili anlamlı olan davranışsal, fiziksel ya da psikolojik tanımlamalar ayrı ayrı saptanmış 
ve bu cümleler tematik ünite olarak kodlanmışlardır. Daha sonra, tematik üniteleri daha üst gruplarda 
toplayabilmek için ana kategoriler tanımlanmıştır. Veri setinin tamamı ile yapılan içerik analizi sonuçlarına göre, 
kadınlık ve erkeklik rollerinin feminen/kadınsı (örnek tematik ünite= İyi huylu/Yumuşak başlı olmak), 
maskülen/erkeksi (örnek tematik ünite= Güçlü birisi olmak) ve nötr/ne feminen ne maskülen (örnek tematik 
ünite= Saygılı olmak) olmak üzere 3 ana kategoride tanımlanabileceği gözlenmiştir. Bu kategoriler Bem’in 
(1981) ilgili literatürdeki kodlama kategorileri esas alınarak oluşturulmuştur. Analizlerde annelerin kızları ve 
oğulları ile ilgili, kız ve erkek ergenlerin kendileri ile ilgili kullandıkları feminen, maskülen ve nötr tanımlamalar 
kodlanmış ve karşılaştırılmıştır. 
On kişiyle yapılan ön analizlerin sonuçlarına göre, annelerin kızlarıyla ve oğullarıyla ilgili nötr tanımlamaları 
birbirinden anlamlı olarak farklı bulunmuştur, anneler kızları için daha fazla sayıda nötr tanımlamalar 
kullanmışlardır (χ2=8.333, p=.004). Ayrıca, anneler kızları için kızlarının kendilerini tanımlarken kullandığından 

daha fazla nötr tanımlama kullanmışlardır (χ2=7, p=.008). Buna ek olarak, anneler oğulları için oğullarının 
kendilerini tanımlarken kullandığından daha fazla sayıda maskülen tanımlama kullanmışlardır (χ2=9.529, 
p=.002). Son olarak, kızlar kendilerini tanımlarken erkek ergenlere göre daha fazla sayıda maskülen tanımlama 
kullanmıştır (χ2=11.111, p<.001).  
Diğer bağıntıların birçoğu istatistiksel anlamlılık eşiğine yakınsamaktadır ve analizler devam ettikçe bu bulgulara 
eklemlenebilecek anlamlı farklılıklar beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: feminen, içerik analizi, maskülen, toplumsal cinsiyet özellikleri 
 
Kaynakça: Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 
88, 354–364. 
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BİLİŞSEL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DAVRANIŞSAL 

ÇALIŞMALARDA VE GÖZ İZLEME ÇALIŞMALARINDA 

MODALİTENİN VE GERİ BİLDİRİMİN TEMEL ORAN YANILGISI 
PROBLEMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEDEKİ ETKİSİ 
Burcu Verim 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
 

 

Temel oran yanılgısı problemleri, temelinde insanların problemlerin temsili hakkında bir durumun ya da bir 

olayın olma olasılığını değerlendirirken o durum ya da olay ile ilgili temel oran olasılıklarını görmezden gelerek 
önceden sahip oldukları inanç ve sezgilerine 
dayanma yatan, bir çeşit düşünme hatasıdır. Şu ana kadar, temel oran yanılgısı problemleri sözel modalite ile 
senaryolaştırılmış hikayeler şeklinde sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, katılımcılara rastgele örnekleme fikri ve 
geri bildirim vererek farklı modalitelerin (sözel ve grafiksel) bu problemler üzerine düşünmeyi ne derece 
etkilediğini araştırmaktır. Göz-izleme verileri, reaksiyon zamanları ve yargıların doğruluk oranları ölçülmektedir. 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

220 
 

Katılımcılara bir örneklemden rastgele bir kişi seçme deneyimini sağlamakla birlikte frekans dağılımlarıyla ilgili 
sorular için geri bildirim vermenin temel oran yanılgısında düşüşe sebep olacağı varsayılmaktadır. Sonuçlar üç 
deneysel grup arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte katılımcılar, verilen 
örneklemdeki olayın gerçekleşmesine ilişkin temel oranı belirten figür üzerinde daha çok zaman geçirmeleri 

durumunda, temel oran yanılgısına daha az yatkın olmaktadırlar. Yeni göz izleme tekniği kullanılarak, gerçekten 
de katılımcıların algısal davranışları ile üst düzey bilişsel süreçleri arasında bir paralellik olduğu gösterilmektedir. 
Bu çalışma öğrenme, akıl yürütme ve eğitimde çok modlu öğretim alanları ile bağlantılıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: belirsizlik altında karar verme, geri bildirim, göz izleme, temel oran yanılgısı 
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Erken çocukluk döneminde edinilen beceriler ileriki yaşlarda gösterdiğimiz davranış ve becerilere zemin 

hazırladığı için önemlidir (Anselmi ve ark., 2008; Astington, 2003). Dolasıyla, okul öncesi dönemde olumsuz 
yetişme koşullarına maruz kalan çocukların yaşam boyu devam edebilecek bir dezavantaj göstermeleri 
mümkündür (Lee et al., 2010). Mevcut araştırmanın amacı, kurumda yaşayan ve ailesi tarafından büyütülmüş 
iki farklı çocuk nüfusunda temel bilişsel ve sosyal becerilerin okul öncesi dönemde bir yıl içinde ne kadar 
arttığını ve birbirlerinden ne kadar farklılaştığını incelemektir. 
Veriler, iki farklı zamanda (Z1, Z2) bir yıl ara ile kurum bakımındaki çocuklardan (Z1’de Ortyaş= 56.77, 
S=9.78, n=107; Z2’de Ortyaş=70.23, S=9.02, n=75) ve aileleriyle yaşayan çocuklardan (Z1’de Ortyaş=55.48, 
S=10.68, n=120; Z2’de Ortyaş= 67.38, S=10.76, n=104) toplanmıştır. Yönetici işlevler, zihin kuramı ve alıcı dil 
çocuklarla yapılan bireysel değerlendirmelerle; sosyal yeterlik ise anne ve kurum bakıcılarının doldurduğu 
anketlerle ölçülmüştür.  
Yaş ve alıcı dil kontrol edildiğinde, ailesiyle yaşayan çocukların hem Z1’de, hem Z2’de zihin kuramı (F(1, 
223)=24.10, p<.05; F(1,172)=13.39, p<.05, sırasıyla) ve yönetici işlev becerilerinin (F(1, 223)=25.57, p<.05; 
F(1,173)=16.40, p<.05, sırasıyla) kurum bakımındaki çocuklara kıyasla anlamlı olarak daha iyi olduğu 
bulunmuştur. Z1’de iki grup arasında sosyal yeterlik açısından anlamlı fark yokken (F(1, 197)=.07, ns), Z2’de 
aileleriyle yaşayan çocukların sosyal yeterlikleri anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (F(1,154)=10.30, 
p<.05). Her iki grup için ayrı hesaplanan zihin kuramı, yönetici işlevler ve sosyal yeterlikteki bir sene içindeki 
değişim puanları Varyans analiziyle karşılaştırılmıştır. Buna göre, zihin kuramındaki (F(1,176)=1.32, ns) ve 
yönetici işlevlerdeki (F(1,177)=.98, ns) bir yıl içindeki değişim gruplar arası anlamlı fark göstermezken; sosyal 
yeterlikteki değişim anlamlı bulunmuştur (F(1,146)=11.29, p<.05). Ailesiyle yaşayan çocuklarda sosyal yeterlik 
zamanla gelişirken (Ort Z1=2.81, Ort Z2=3.01), kurumlardaki çocukların (OrtZ1=2.76,OrtZ2=2.65) sosyal 
yeterliği gerilemiştir. 
Bulgular, dezavantajlı ortamda büyümenin sosyal gelişime etkisinin okul öncesi dönemde bile gözlenebileceğine 
dikkat çekmektedir. Ailesiyle yaşayan çocuklarla aralarındaki gelişim farklılıklarının zamanla artmaması için 
kurum bakımındaki çocukların sosyal/bilişsel gelişimlerini hedef alan önleyici çalışmaların geliştirilmesinin önemi 
vurgulanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aile, Erken Çocukluk, Sosyal yeterlik, Yetiştirme kurumu, Yönetici işlevler, Zihin kuramı 
 
Kaynakça: Anselmi, L., Barros, F. C., Teodoro, M. M., Piccinini, C. A., Menezes, A. B., Araujo, C. L., Rohde, L. 
A. (2008). Continuity of behavioral and emotional problems from pre-school years to pre-adolescence in a 
developing country. {Journal of Child Psychology and Psychiatry}, 49, 5, 499-507. Astington, J. W. (2003). 

Sometimes necessary, never sufficient: False-belief understanding and social competence, individual differences 
in theory of mind: Implications for typical and atypical development. In Repacholi, B., Slaughter, V. (Eds). 
{Implications for typical and atypical development} (pp. 13-38). NY US: Psychology Press, New York. Lee, R. 
M., Seol, K. O., Sung, M. & Miller, M. J. (2010). Minnesota International Adoption Project Team, The behavioral 
development of Korean children in institutional care and international adoptive families. {Developmental 
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Psychology}, 46, 2, 468-478. 
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RUH SAĞLIĞI ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARININ YAŞAM BOYU 
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Asil Ali Özdoğru, Ömer Akgül 
Üsküdar Üniversitesi 
 

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olguları medyada ve araştırmalarda daha sık gündeme gelirken ruh sağlığı 
alanında hizmet sunan profesyoneller ve ilgili alanlarda okuyan öğrenciler hakkında yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada ruh sağlığı alanlarında öğrenci ve çalışanların yaşam boyu şiddete maruz kalma 
deneyimleri incelenmiştir. Anlık tekil tarama modelini kullanan bu araştırmada çevrimiçi anket uygulamasıyla 
980 öğrenci ve çalışanın bilgisine ulaşılmıştır. Ortalama yaşı 30 ve %86’sı kadın olan katılımcıların sadece %15’i 
öğrenci iken çoğunluğunun Psikoloji (%52) ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%37) alanlarından geldiği 
görülmüştür. Katılımcıların sırasıyla en çok sözel şiddet, duygusal şiddet, fiziksel şiddet, ihmal, sosyal toplumsal 

şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet yaşadıkları gözlenmiştir. “Arkadaş”ın en sık belirtilen şiddet kaynağı 
olduğu gözlenirken çoğu katılımcı yaşadığı şiddete tepki gösterdiğini fakat psikolojik destek almadığını 
belirtmiştir. Şiddet deneyiminin sonucunda kendini değersiz hissetmek de en sık belirtilen etki olmuştur. Bu 
bilgiler ışığında, çoğunlukla şiddet mağdurlarına hizmet sunan ruh sağlığı alanından bireylerin maruz kaldıkları 
kişisel şiddet deneyimlerini göz önüne alan program, uygulama ve müdahaleler geliştirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı alanları, şiddet türleri, şiddete maruz kalma, şiddetin etkileri 
 
Kaynakça: Annagür, B. (2010). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve 
önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(2), 161173. Aysan, M. F., Acartürk, Z. C., Yanık, M. ve 
Kerimoğlu, A. (2015). Kadınlar için kadınlar: Kadına karşı şiddet araştırması ve proje raporu. İstanbul: Hazar 
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği. Coşkun, S. ve Öztürk, A. (2010). Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinde şiddete maruz kalma oranı ve stres faktörleri. Maltepe 
Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(3), 16-23. Çamcı, O. ve Kutlu, Y. (2011). Kocaeli’nde sağlık 
çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(1), 9-16. Di Martino, V. 
(2005). A cross-national comparison of workplace violence and response strategies. V. Bowie, B. S. Fisher ve C. 
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[Özet:0238] 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

222 
 

ÇOCUKLARDA YALAN SÖYLEME DAVRANIŞININ BETİMLEYİCİ 

ÖZELLİKLERİ: DOĞRUCULAR, YALANCILAR, İTİRAFÇILAR VE 

İSPİYONCULAR 
Hilal Şen, Didar Karadağ, Ceren Bozkurt, Merve Erkaya, Elif Bakır, Gökçen As, Aylin Küntay 
Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

Kuramsal Gerekçe: Çocukların ne sıklıkla yalan söylediği ve bu davranışın olası yordayıcılarını inceleyen 

çalışmalar çocukların tek başlarına oldukları ortamlarda “kendileri için” yalan söyleyip söylemediklerine 
odaklanmakta (örn., Talwar, Gordon ve Lee, 2007; Talwar ve Lee, 2002), günlük yaşamda olasılıkla 
görülebilecek başkalarıyla işbirliği içinde yalan söyleme davranışlarını incelememektedir. Bu çalışmada çocuklar 
ikili etkileşimlerine olanak sağlayacak yarı yapılandırılmış doğal gözlem ortamında gözlenmiştir. Kural ihlali 
yapıldığında çocukların kendi ve/veya arkadaşlarının davranışları hakkında yalan söyleyip söylemedikleri, yalan 
söyleme esnasındaki sözlü ve sözsüz davranışları ve farklı amaçlarla yalan söyleyen çocukların bilişsel ve sosyal 
becerilerdeki farklılaşmaları incelenmiştir. YÖNTEM: Birbirini tanıyan hemcins iki akran çocuk (n = 90 çift, 
Ort.yaş = 64.18 ay, SSyaş = 9.32), ikili ortam için revize edilen “Çeldiriciye Direnç” isimli paradigmada birlikte 
gözlenmiştir. BULGULAR: Gözlemden elde edilen kodlamalar temelinde çocuklar: kuralı ihlal etme/etmeme ve 
doğru/yalan söyleme boyutlarına göre doğruyu söyleyenler (“Doğrucu”, n = 126), gerçekten yalan söyleyenler 
(“Yalancı”, n = 27), arkadaşı için yalan söyleyenler (“Mavi-Yalancı”, n = 10), arkadaşı yalan söylerken susanlar 
(“Faydacı”, n = 8), gerçeği itiraf edenler (“İtirafçı”, n = 7) ve arkadaşını ispiyonlayanlar (“ispiyoncu”, n = 2) 
olarak sınıflandırılmıştır. “Doğrucu”lara kıyasla, yalan söyleyen çocukların yaşı daha büyük ve bellek becerileri 
daha yüksek bulunmuştur. Bu çocukların sorulan sorulara cevap verme hızları doğruculara kıyasla daha yavaş, 
arkadaşlarına bakma olasılığı da daha yüksek bulunmuştur. Mavi-yalancıların dil ve kendini denetleme becerileri 
yüksek ve dürtüsellikleri görece düşük çocuklardan; itirafçıların ise düşük zihin kuramı ve kendini denetleme 
becerisi olan çocuklardan oluştuğu bulunmuştur. Faydacılar ise dil becerisi en düşük grup olarak bulunmuştur. 
YORUM: İkili ortamda çocukların yalan davranışlarını ilk kez inceleyen çalışmanın bulguları çocukların cevap 
sırasındaki sözlü ve sözsüz davranışlarının ortak yalan söyleme için ipucu verdiğine, sosyal ve bilişsel becerilerin 
ise çocukların grupları için ortak hareket etmelerine katkı yaptığına işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yalan, Yalanda ortaklık, işbirlikçi davranış 
 
Kaynakça: Talwar, V., Gordon, H., & Lee, K. (2007). Lying in the elementary school: verbal deception and its 
relation to second-order belief understanding. Developmental Psychology, 43, 804–810. Talwar, V., & Lee, K. 
(2002). Emergence of white lie-telling in children between 3 and 7 years of age. Merrill-Palmer Quarterly, 48, 
160–181. 
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BASKIN ÇOCUK Q-METOT DEĞERLENDİRMESİ: ÇOCUKLUK 

DÖNEMİNDE BASKINLIK ÖLÇÜMÜ 
Hilal Şen, Ceren Bozkurt, Aylin Küntay 
Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

Kuramsal Gerekçe: Çocukluk döneminde baskınlığı inceleyen çalışmalar bu değişkeni saldırgan davranışlardan 

(Hawley, 1999), popülerlikten (Berg, Lansu ve Cillessen, 2015) veya sosyal becerilerden (Ostrov ve Guzzo, 
2015) çıkarsayarak tanımlamaktadır. Ancak ilgili yazında çocukların sosyal ilişkilerinde baskınlıklarına işaret 
edebilecek bu çoklu göstergeleri birlikte ele alarak değerlendiren bir ölçüm bulunmamaktadır. Bu çalışma ile Q-
Metodu yaklaşımıyla baskın çocuk ölçümü geliştirilmesi hedeflenmiştir. YÖNTEM: Çocuk, yetişkin ve hayvan 
davranışları yazınının kapsamlı incelenmesi sonrası baskın çocukların sözel ve sözsüz davranışlarını 
tanımlayacak 72 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler, akademik çalışmalarına 
devam eden ve alanda çocuklarla çalışan uzmanlara internet aracılığıyla ulaştırılmıştır. Uzmanlardan her bir 
maddeyi onların düşündükleri “baskın çocuğu” ne derecede tanımladığını (1 = Hiç tanımlamıyor, 5 = Ne 
tanımlıyor ne tanımlamıyor, 9 = Çok iyi tanımlıyor) her kategoriye 8 madde düşecek şekilde değerlendirmeleri 
istenmiştir. Böylece, uzmanlara göre varsayımsal baskın bir çocuğun nasıl bir profili olduğu bilgisi elde 
edilmiştir. BULGULAR: Otuz bir uzman (12 akademisyen, 11 öğretmen ve 8 psikolog) baskın çocuk Q-Metot 
değerlendirmesinde yer almıştır. Uzmanların çocuklarla çalışma deneyimleri ortalama 13.25 yıldır (SS = 6.04). 
Uzmanların ilgili maddelere verdikleri cevaplar arası tutarlık cronbach alfa ile hesaplanmış ve yüksek tutarlılık 
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bulunmuştur (α =.98). Uzmanların baskın çocuk değerlendirmelerinde alt faktörlerin olup olmadığını incelemek 
amacıyla elde edilen veriler Temel Bileşenler Analizi ile test edilmiştir. Tüm uzmanların değerlendirmeleri tek 
faktör altında yer alarak verilen cevaplar toplam varyansın %67.96’sını açıklamıştır (eigenvalue = 21.07). 
Baskın çocuğu en az tanımlayan özellikler başkalarının söylediklerini yapmak ve yönlendirilmeyi beklemek, 

kendini savunmamak; en çok tanımlayan özellikler ise ısrarcılık, başkalarının konuşmasına müsaade etmemek, 
tüm kuralları koymak gibi davranışsal göstergeler olarak bulunmuştur. YORUM: Geliştirilen Baskın Çocuk Q-
Metot değerlendirmesi ilgili yazındaki tutarlı ölçüm konusundaki eksikliği gidermek açısından önem taşımaktadır. 
Sonraki çalışmalar yapılandırılmış veya doğal gözlem yoluyla çocukların davranışlarını bu çalışmada önerilen Q-
Metot temelinde değerlendirebilecek, uzman setindeki verileri de kıstas değeri olacak şekilde kullanıp, 
çocukların baskınlık puanlarını oluşturabilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Baskınlık, Q-metodolojisi, çocukluk dönemi, gözlem verisi, dominantlık 
 
Kaynakça: Berg, Y. H. M., Lansu, T. A. M., & Cillessen, A. H. N. (2015). Measuring social status and social 
behavior with peer and teacher nomination methods. Social Development, 24(4), 815-832.  Hawley, P. H. 
(1999). The ontogenesis of social dominance: A strategy-based evolutionary perspective. Developmental 
Review, 19, 97-132. doi:10.1006/drev.1998.0470 Ostrov, J. M., & Guzzo, J. L. (2015). Prospective associations 
between prosocial behavior and social dominance in early childhood: are sharers the best leaders?. The Journal 
of genetic psychology, 176(2), 130-138. 
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TİGE-TÜRKÇE İLETİŞİM GELİŞİMİ ENVANTERİ'NİN UZUN 

VADELİ ÖNGÖRÜ DEĞERİ 
Deniz Özkan, Aylin Küntay 
Koç Üniversitesi 
 

 

Pek çok çalışma, MacArthur ve Bates tarafından geliştirilip farklı dillere uyarlanan İletişim Gelişimi Envanteri'nin 

(CDI; Fenson vd., 1993) kısa ve uzun vadeli öngörü değerini ortaya koymuştur (Can vd., 2013; Friend ve 
Keplinger, 2008; Perez-Pereira ve Resches, 2011). Ancak bu çalışmalar okul-öncesi dönem ile sınırlı 
kaldığından, İletişim Gelişimi Envanteri’nin uzun vadedeki öngörü değerinin okul etkisine rağmen var olup 
olmadığı bilinmemektedir. Bu boylamsal çalışma, okul çağındaki çocukların dil ve bilişsel yetilerinin, bu 
çocukların bebeklikte elde edilen Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri (TİGE; Aksu-Koç vd., 2011) puanları ile 
öngörülüp görülemediğini araştırmaktadır. 
 
16-36 aylar arasında annelerine Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri uygulanan 25 çocukla, bu çocuklar 67-120 
aylar arasında iken, alıcı ve ifade edici kelime bilgisi (Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi - TİFALDİ; Berument 
ve Güven, 2010), alıcı (Alıcı Gramer Testi - TROG; Bishop, 2003) ve ifade edici gramer bilgisi (Tümce 
Tekrarlama Testi; Aksu-Koç, Taylan ve Bekman, 2002) ve kısalı süreli bellek ile çalışma belleği (ileri ve geri sayı 
dizimi) ölçmeye yarayan çalışmalar gerçekleştirildi.  
 
Korelasyon analizleri, alıcı kelime bilgisi, alıcı ve ifade edici gramer bilgisi ve kısa süreli bellek ile 16-36 aylar 
arasındaki kelime bilgisi arasında anlamlı ilişkiler saptadı. Regresyon analizleri, 16-36 aylar arasındaki kelime 
bilgisinin, bahsi geçen dil ve bilişsel yetileri anlamlı bir şekilde yordadığını ortaya koydu. Bu analizlere göre 
bebeklik dönemindeki kelime bilgisi, çocukların şu andaki alıcı kelime bilgilerinin %47’sini, alıcı gramer 
bilgilerinin %37’sini, ifade edici gramer bilgilerinin %30’unu, ve kısa süreli bellek kapasitelerinin %38’ini 
açıklayabilmektedir. Bulgular, ilk kez, Türkçe İletişim Gelişimi Envanterinin dil ve bilişsel yetiler açısından uzun 
vadeli öngörü değerinin, okuma becerisi ve okulun bu yetilere yaptığı muhtemel katkının ötesinde olabileceğine 
işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öngörü değeri, boylamsal 
çalışma 
 
Kaynakça: Aksu-Koç, A., Küntay, A. C., Acarlar, F., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S., & Turan, F. (2011). 
Türkçe'de erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme çalışmasI. Türkçe İletişim Gelişimi 
Envanterleri: Tige-I ve Tige-II. Tübitak raporu. Aksu-Koç, A., Taylan, E. E., & Bekman, S. (2002). Türkiye'de 
okulöncesi eğitimi: hizmete duyulan ihtiyaçların saptanması ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi 
araştırma raporu (yayınlanmamış 1. taslak). Anne-Çocuk Eğitim Vakfı. Bishop, D. V. (2003). Test for reception 
of grammar: TROG-2 version 2. Pearson Assessment. Can, D. D., Ginsburg-Block, M., Golinkoff, R. M., & Hirsh- 
Pasek, K. (2013). A long-term predictive validity study: Can the CDI Short Form be used to predict language 
and early literacy skills four years later?. Journal of child language, 40(04), 821-835. Fenson, L., Dale, P. S., 
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Reznick, J. S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J. P., Pethick, S., & Reilly, J. S. (1993). The MacArthur 
Communicative Development Inventories: User’s guide and technical manual. San Diego: Singular Publishing 
Group. Friend, M., & Keplinger, M. (2008). Reliability and validity of the Computerized Comprehension Task 
(CCT): data from American English and Mexican Spanish infants. Journal of child language, 35(01), 77-98. 

Kazak-Berument, S., & Güven, A. (2010). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TIFALDI). Istanbul: Türk 
Psikologlar Derneği. Perez-Pereira, M., & Resches, M. (2011). Concurrent and predictive validity of the Galician 
CDI. Journal of child language, 38(01), 121-140. 
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BİREYSEL TANIMLAR VE TOPLUMSAL DEĞERLER ARASINDAKİ 

UYUŞMAZLIK İLE İNTİHAR DAVRANIŞI ARASINDAKİ 
İLİŞKİDE AİDİYET ALGISININ ROLÜ 
Banu Çankaya, İdil Franko 
Koç Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

İntihar davranışı Türkiye’de son yıllarda ciddi bir yükseliş göstermektedir ve bir halk sağlığı problemidir. 

Gerginlik (strain) kuramına göre, psikolojik intihar davranışı genellikle psikolojik gerginlikler sonrasında 
gerçekleşir (Zhang et al., 2011). Psikolojik gerginlik yaratan unsurlardan biri kişilerin içselleştirdikleri değerler 
ile sosyal olarak tanımlanan değerlerin arasındaki çelişkiler olarak görülebilir. Bu çalışma, ilişkisellik ve özerklik 
olgularına bireysel ve toplumsal seviyede verilen değerler arasındaki uyuşmazlık ile intihar davranışı arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktadır. İntiharın Kişilerarası-Psikolojik Kuramı’na dayanarak (Joiner, 2005), aidiyet algısının bu 
ilişkideki olası arabulucu rolüne bakılmıştır. Veriler, Türkiye’de stres ve intihar davranışına karşı koruyucu bir 
etmen olan aidiyet duygusunu inceleyen bir proje kapsamında, 18 ile 88 yaş arası temsili 2003 kişilik bir 
örneklem ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır (Ort. yaş = 40.1, SS = 15.2). Lojistik regresyon analizi 
sonuçları, birey ve toplum düzeyinde ilişkisellik kavramına verilen değer farkının son bir yıl içerisinde (OR = 
1.51, p <.05) ve yaşam süresi içerisinde (OR = 1.37, p <.05) intihar davranışı olasılığını arttırdığını 
göstermiştir. Aidiyet algısının son bir yıl içerisinde.27 oranında (OR =.27, p <.05) ve yaşam süresi içerisinde.45 
oranında (OR =.45, p <.05) intihar davranışı olasılığını bağımsız olarak düşürdüğü bulunmuştur. Aidiyet 
duygusu, ilişkisellik değerindeki bireysel ve sosyal uyuşmazlık ile intihar davranışı arasındaki ilişkiyi beklenen 
yönde değiştirmiştir: Aidiyet duygusu, bireysel ve sosyal ilişkisellik değerinde bulunan uyuşmazlığın intihar riski 
üzerindeki etkisini düşürmektedir (OR = 1.53, p <.05). Öte yandan, özerklik değerindeki bireysel ve sosyal 
uyuşmazlığın intihar davranışları üzerindeki etkisi görülmemektedir. Çalışmadan çıkan bulgular, ilişkisellik 

olgusunun ve bu olguda olan bireysel ve sosyal uyumsuzluğun intihar davranışı üzerindeki etkisine ve aidiyet 
algısının koruyucu rolüne işaret etmektedir. Özerklik olgusuna dair yaşanan uyumsuzlukların ise bir risk veya 
koruyucu özellik olmadığı bulunmuştur. Bu bulgular, önleme ve müdahale için kullanılabilecek kişiye ve topluma 
özel faktörleri ve stresle başa çıkma yollarını anlamak adına katkıda bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: intihar, intihar davranışı, aidiyet, özerklik, ilişkisellik 
 
Kaynakça: Joiner, T. (2005). {Why People Die by Suicide}. Cambridge, MA: Harvard University Press. Lu, L. 
(2006). "Cultural Fit": Individual and Societal Discrepancies in Values, Beliefs, and Subjective Well-Being. {The 
Journal of Social Psychology,} 203-221. Zhang, J., & Lester, D. (2008). Psychological Tensions Found in Suicide 
Notes: A Test for the Strain Theory of Suicide. {Archives of Suicide Research, 12}(1), 67-73. 
http://dx.doi.org/10.1080/13811110701800962 Zhang, J., Dong, N., Delprino, R., & Zhou, L. (2009). 
Psychological Strains Found From In-Depth Interviews with 105 Chinese Rural Youth Suicides. {Archives of 
Suicide Research, 13}(2), 185-194. http://dx.doi.org/10.1080/13811110902835155 Zhang, J., Wieczorek, W. 
F., Conwell, Y., & Tu, X. M. (2011). Psychological strains and youth suicide in China. {Social Science & 
Medicine,} 71, 2003-2010. Retrieved February 24, 2016. 
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DEPRESYON VE KAYGI BELİRTİLERİ ENVANTERİ-II’NİN 

TÜRKÇE UYARLAMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ 
Ece Oral Albayraak, Metehan Irak 
Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul 
 

 

Literatürde çok yaygın kullanılan depresyon ölçeğinin yanı sıra (Beck Depresyon Ölçeği-II, Beck, Steer ve 

Brown, 1996; Hamilton Depresyon Ölçeği, Hamilton, 1960), yüzden fazla depresyon ölçeğinin bulunduğu 
belirtilmiştir (Demyttenaere ve De Fruyt, 2003). Ancak bu envanterler tekrar test güvenirliği, ayırt edici 
geçerlilik ve kapsam geçerliliği açısından eleştirilmişlerdir (Ahava et al., 1998; Dozois ve Covin, 2004; Watson 
ve arkadaşları, 2007). Bu eleştirilere dayanarak, Watson ve arkadaşları (2007) Depresyon ve Kaygı Belirtileri 
Ölçeğini (DEKB) geliştirmişlerdir. Ölçeğin psikometrik özellikleri, daha kapsamlı olan ve diğer duygu durum 
bozukluklarını ile kaygı belirtilerini kapsayan DEKB-II'nin (Invetory of Depression and Anxiety Symptoms-II: 
IDAS-II) geliştirilmesine olanak sağlamıştır (Watson ve ark., 2012). Bu çalışma, DEKB-II'nin Türkiye 
örneklemindeki psikometrik özelliklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemi sağlıklı kontrol 
grubundan (N= 931) ve ayakta tedavi gören hasta grubundan (N= 208) oluşmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi, 
DKBE-II’nin Türkçe formunun, orijinal formun faktör yapısı ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Buna göre, DKBE-
II üç faktör ve 18 yorumlanabilir alt ölçekten oluşmuştur. Güvenirlik analizleri DKBE-II’nin iç tutarlılığının 
oldukça yüksek olduğunu; envanterin zaman içindeki değişime duyarlı olmakla beraber test-tekrar test 
güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. DKBE-II’nin yapı ve ayırt edici geçerliliği Beck Depresyon Ölçeği, 
Beck Anksiyete Ölçeği, Duygudurum Bozuklukları Ölçeği, Maudsley Obsesesis Kompulsif Soru Listesi ve Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi- Sivil Versiyonu ile değerlendirilmiş, ölçeğin yapı ve ayırt edici 
geçerliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ortaya konmuştur. Sağlıklı kontrol grubu ile hasta grubunun 
karşılaştırıldığında, grupların alt ölçekler bazında anlamlı derecede farklı puanlara sahip olduğunu ortaya 
konmuştur. Ayrıca cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu ve algılanan gelir düzeyi gibi 
demografik değişkenlerin çeşitli alt ölçekler üzerinde etkileri olduğu görülmüştür. Sonuç olarak DKBE-II’nin 
Türkçe Formu’nun yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu, klinik uygulamalarda ve araştırmalarda 
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Depresyon ve Kaygı Belirtileri Envanteri, depresyon, kaygı, geçerlik, güvenirlik 
 
Kaynakça: Ahava, G. W., Iannone, C., Grebstein, L., & Schirling, J. (1998). Is the Beck Depression Inventory 
reliable over time? An evaluation of multiple test-retest reliability in a nonclinical college student sample. 
Journal of Personality Assessment, 70, 222-231. Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck 
Depression Inventory manual (2nd ed.). San Antonio, TX: Psychological Corporation. Demyttenaere, K. & De 

Fruyt, J. (2003). Getting what you askf or: On the selectivity of depression rating scales. Psychotherapy and 
Psychosomatics, 72, 61–70. Dozois, D. J. A. & Covin, R. (2004). The Beck Depression Inventory-II (BDI-II), 
Beck Hopelessness Scale (BHS), and Beck Scale for Suicide Ideation (BSS). In M. Hersen (Series Ed.), D. L. 
Segal & M. Hilsenroth (Vol Eds.), Comprehensive handbook of psychological assessment: Volume 2. Personality 
assessment and psychopathology (50-69). Hoboken, NJ: Wiley. Hamilton, M. (1960). A rating scale for 
depression. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 12, 56-62. Watson, D., O’Hara, M., W., 
Naragon-Gainey, K., Koffel E., Chmielewski, M., Kotov, R., Stasik S. M., & Ruggero, C. J. (2012). Development 
and validation of new anxiety and bipolar symptom scales for an expanded version of the IDAS (IDAS-II). 
Assessment, 19, 399-420. Watson, D.,O’Hara, M. W., Simms, L. J., Kotov, R., Chmielewski, M., McDade-
Montez, E., Gamez, W., & Stuart, S. (2007). Development and validation of the Inventory of Depression and 
Anxiety Symptoms (IDAS). Psychological Assessment, 19, 253-268. 
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GİRİŞ: Trafik ortamının ve güvenliğinin en önemli elemanlarından olan insan faktörünün iki unsuru sürücü 

davranışları ve sürücü becerileridir (Elander, West ve French, 1993). Sürücülükte insan faktörü bugüne kadar; 
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genç-yaşlı sürücüler (ArneRimmEo ve Blomqvist, 2002), kadın-erkek sürücüler (Lonczaka, Neighbors ve 
Donovan, 2007) ve acemi-deneyimli sürücüler (Underwood, 2013) gibi gruplarda çalışılmıştır. Ortopedik engelli 
sürücüler de trafik ortamlarının bir parçası olmasına rağmen; bugüne kadar trafik ortamında bu grubu insan 
faktörleri açısından inceleyen bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı engelli sürücüler 

grubunun; engelli ve engelsiz sürücü gruplarına yönelik sürücü davranışları ve sürücü becerileri 
değerlendirmeleri arasındaki ilişkileri ve bu grupta insan faktörlerinin kazayla ilişkisini incelemektir. YÖNTEM: 
Örneklem 124 ortopedik engelli sürücüden (18-65 yaş arası; 18 kadın-106 erkek) oluşmaktadır. Veriler Sürücü 
Davranışları Ölçeği (SDA), Sürücü Becerileri Ölçeği (SBE) ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. 
BULGULAR: Engelli sürücülerin kendi ve diğer (engelsiz sürücüler) grup için yaptıkları SDA ve SBE 
değerlendirmeleri arasındaki ilişkiler iki değişkenli korelasyon analizi ile incelenmiştir. Engelli sürücülerin kendi 
sürücü davranışlarını değerlendirdiği SDA boyutları (saldırgan ihlal, sıradan ihlal, hata, dikkatsizlikler/ihmaller 
ve pozitif davranışlar) ile engelsiz sürücüleri değerlendirdikleri aynı boyutlar arasında sırasıyla pozitif yönde 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur: r(124)=.25, p<.01, r(124)=.33, p<.01, r(124)=.25, p<.01, r(124)=.41,p<.01 ve 
r(124)=.22, p<.05. Aynı şekilde engelli sürücülerin kendi sürücü becerilerini değerlendirdiği SBE boyutları (algı-
motor becerileri ve güvenlik becerileri) ile engelsiz sürücüleri değerlendirdikleri aynı boyutlar arasında sırasıyla 
pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur: r(123)=.18, p<.05 ve r(123)=.20, p<.05. Bağımsız gruplar 
t-testi analizi, son 3 yılda 1 veya 1’den daha fazla aktif kazaya karışan engelli sürücülerin (M=19.04, SD=8.22) 
kazaya karışmayanlara (M=15.98, SD=7,67) göre trafikte daha fazla sıradan ihlal rapor ettiğini göstermiştir 
(t(122)=-2.14, p<.05). TARTIŞMA: Literatürde engelli sürücülüğü çok temel bir değişken olan insan faktörleri 
açısından ilk ele alan bu çalışma ileride engelli sürücülüğü inceleyecek benzer çalışmalara anlamlı temel bilgiler 
sağlamaktadır. Bulgular bu bağlamda tartışılacaktır. 
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Genç ve yaşlı bireylerde sessiz jest kullanımı 
Eylem içeren olaylarda (örneğin; “koşarak aşağıya inmek”), hareketin nasıl yapıldığı (hareket şekli; koşmak) ve 
ilerlediği yön (yol; aşağı) bilgilerinin farklı dillerde, konuşmada ve konuşmaya eşlik eden jestlerde farklı şekilde 
kullanıldığı bulunmuştur (Özçalışkan, 2009). Son çalışmalar, bu hareketlerin sadece jest kullanılarak anlatıldığı 
durumlarda (sessiz jestler), bu diller arası farklılığın ortadan kalktığını göstermektedir (Özçalışkan, Lucero ve 
Goldin-Meadow, 2016). Bu çalışmada, aynı dil içerisinde, eylem içeren olayları anlatmada kullanılan sessiz 
jestlerin, (1) anlatılacak olan hareketin verildiği forma (görsel veya dil uyaranı olarak) ve (2) katılımcının yaş 
grubuna (genç veya yaşlı yetişkin) göre değişip değişmediği araştırılmıştır.  
Ana dili İngilizce olan genç (n=17) ve yaşlı (n=19) yetişkin bireylere her biri farklı hareketler içeren kısa 
videolar gösterilmiş ve bu videolardaki hareketleri sadece jest kullanarak anlatmaları (görsel uyaran durumu) 
istenmiştir. Aynı katılımcılara, daha sonra, yine farklı hareketleri anlatan cümleler (örneğin; “The man slides 
down a ramp.”) gösterilmiş ve bu cümlelerdeki hareketleri sadece jest kullanarak (dil uyaranı durumu) 
anlatmaları istenmiştir (Göksun ve ark., 2015). Katılımcıların hareketi anlatan dinamik jestleri; sadece hareketin 
yolunu içermesi (örneğin; sadece “aşağı” ), sadece hareketin şeklini içermesi (örneğin; sadece “koşmak”) veya 
hareketin hem şeklini hem de yolunu içermesi (örneğin; “aşağı doğru koşmak” anlamına gelen tek bir 

bütünleşik jest) bakımından 3 farklı şekilde gruplandırılmıştır.  
Katılımcıların, dil uyaranı durumunda, görsel uyaran durumuna göre daha fazla hem hareketin şeklini hem de 
yolunu anlatan bütünleşik jestler kullandıkları (p=.002) ve bu etkinin sadece yaşlı yetişkinlerde görüldüğü (p 
<.001) bulunmuştur. Sadece hareketin şeklini içeren jestlerin ise görsel uyaran durumunda, dil uyaranı 
durumuna göre daha sıklıkla kullanıldığı (p =.003) ve bu etkinin yine sadece yaşlı yetişkinlerde görüldüğü (p 
<.001) bulunmuştur. Bu bulgular, özellikle yaşlı yetişkinlerin görsel uyaran gibi zengin uyaran olmayan 
durumlarda, daha zengin ve sayıca çok sessiz jest kullandıklarını göstermektedir. Sonuçlar jest-konuşma 
arasındaki ilişki açısından tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: jest kullanımı, sessiz jestler, yaş farklılıkları 
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Kaynakça: Göksun, T., Lehet, M., Malykhina, K, & Chatterjee, A. (2015). Spontaneous gesture and spatial 
language: Evidence from focal brain-injury. Brain and Language, 150, 11-13. Özçalışkan, Ş. (2009) Learning to 
talk about spatial motion in language-specific ways. In J. Guo et al. (Eds), Cross-linguistic approaches to the 
psychology of language: Research in the tradition of Dan Isaac Slobin (pp. 263-276). NY: Psychology Press. 

Özçalışkan, Ş., Lucero, C. & Goldin-Meadow, S. (2016) Does language shape silent gestures? Cognition (148), 
10-18. 
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Boylamsal birçok çalışma çocukların okul öncesi dönemdeki bilişsel ve sosyal becerilerinin onların ileriki 

yıllardaki okul başarısı, kariyer gelişimleri ve sosyal ilişkilerini önemli ölçüde yordadığını göstermektedir 
(Duncan ve ark., 2007). Çocukların gelişiminde birçok etken rol oynamakla birlikte, okul öncesi dönemin en 
önemli sosyalleştirme aracı ebeveynlerdir. Anne-babanın sevgisi ve çocuk yetiştirme biliş ve davranışları 
çocuğun gelişimini etkilemektedir (Schaffer, 1996). Ancak, ebeveynlik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan 
araştırmaların çoğu sadece anneleri ele alir. Bunun altında geleneksel aile modeli yatmaktadir. Ancak 
kentleşme, kırsaldan kente göç ve işgücü dağılımında kadın oranının artması ile anne-baba rollerinde 
değişmeler görülmektedir. Anne ve babalarin cocuklariyla iletisim stillerinin birbirinden farkli olduğu (Lamb & 
Lewis, 2013) ve babaların katılımınin çocukların dil, bilişsel, okuma-yazma, ve sosyal becerileri üzerinde 
doğrudan bir etkiye sahip oldugu bilinmektedir (Cabrera, Shannon, & Tamis-LeMonda, 2007). Bu calisma farkli 
sosyoekonomik duzeylerden babalarin cocuk yetistirmeye katilimlarini konu almakta ve babalık konusunu en 
kapsamlı haliyle ele alan model olan Baba Katılımı modelini (Lamb ve ark., 1987) kullanmaktadir. Bu modele 
göre baba katılımının 3 önemli boyutu vardir: Etkileşim, ulaşılabilirlik, ve sorumluluk. Bu calisma babalarin 
sosyoekonomik duzey ve cesitli demografik degiskenlere (orn., annenin calismasi, toplam cocuk sayisi, cocugun 
cinsiyeti, evlilik doyumu) gore bu 3 boyutta sergiledigi oruntuyu arastirmayi hedeflemektedir. Calismanin 
katilimcilarini Izmir ve cevresinde yasayan ve 3-6 yas arasi cocugu olan babalar olusturmaktadir. Cok degiskenli 
kovaryans analizi yontemiyle yuksek sosyoekonomik duzey ile dusuk sosyoekonomik duzeyden gelen babalarin 
katilim boyutlarindaki farklilik ve benzerlikler incelenmistir. Calismanin bulgulari cocuk yetistirme ve cocuk 
gelisiminde sosyoekonomik degiskenlerin onemi ve Turkiye'de yurutulen baba katilimi arastirmalarinin sonuclari 
isiginda tartisilacaktir. 
 
Anahtar Kelimeler: baba, cocuk yetistirme, anne-babalik, cocuk gelisimi, sosyoekonomik duzey 
 
Kaynakça: Cabrera, N. J., Shannon, J. D., & Tamis-LeMonda, C. S. (2007). Fathers’ Influence on Their 
Children’s Cognitive and Emotional Development: From Toddlers to Pre-K, Applied Developmental Science, 11, 
208-213. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L.,.. 
Japel, C. (2007). School readiness and later achievement, Developmental Psychology, 43, 1428-1446. Lamb, 
M. E. & Lewis, C. (2013). Father-Child Relationships. Handbook of Father Involvement, Eds: N. Cabrera & C. 
Tamis-LeMonda, pp: 119-134, Routledge, New York. Lamb, M.E., Pleck, J.H., Charnov, E.L., & Levine, J.A. 
(1987). A biosocial perspective on paternal behavior and involvement, Parenting across the lifespan: Biosocial 
dimensions, Eds: J. Ancaster, J. Altmann, A. Rossi & L. Sherrod, Aldine de Gruyter, pp:11-142, Hawthorne, New 
York. Schaffer, H. R., (1996). Social Development, Blackwell Publishing, Malden.  
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Giriş 

Erken yetişkinlik dönemi, ergenlik döneminde başlayan kimlik arayışı sürecinin 18-25 yaş arası dönemde 
devamlılığına işaret eden ve gencin kariyer, romantik ve ailevi ilişkiler gibi alanlarda yeni deneyimler edindiği 
fakat belirsizlikler de yaşadığı gelişimsel bir geçiş süreci olarak tanımlanmaktadır (Arnett, 2000). Yapılan 
araştırmalar bu döneme özgü yaşanan stresin aidiyet ve ayrışma sorunlarıni, depresif belirtileri ve öfke 
patlamalarını tetikleyebileceğini göstermektedir (Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger, 2001; Merikangas et 
al., 2010; Reinke et al., 2012). Lerner ve arkadaşlarının (2005) Pozitif Gelişim kavramsal çerçevesinden 
hareketle, bu araştırmada riskli davranışlar ile gönüllülük arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda gençlerde 
Pozitif Gelişim birbiriyle ilişkili beş farklı kavram ile (Özgüven, Sosyal ve akademik Beceri, Yakınlık ve bağlılık, 
Karakter ve Özveri) tanımlanmış ve riskli davranışları düşürerek gönüllü olarak projelere katılım ve projelerde 
yer alma davranışını arttırması öngörülmüştür. 
Yöntem 
Araştırma örneklemi, 18-25 yaş arasında 141 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma verileri Eylül 
2015 – Şubat 2016 tarihleri arasında kartopu yöntemiyle internet üzerinden isimsiz olarak toplanmıştır. 
Araştırmanın pilot aşamasında, Lerner ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilen 18 maddelik Pozitif Gelişim 
Envanteri’nin çeviri ve ters-çevirisi yapılmış, ardından 35 kişilik bir gruba uygulanarak alınan geribildirimler 
doğrultusunda ölçeğin adaptastonu yapılmış ve sorular son haline getirilmiştir. Riskli davranışlar CE -D 
Depresyon ölçeği ve Buss-Perry Saldırganlık ölçeği ile ölçülmüştür. Gönüllülük için ise açık uçlu sorulardan 
oluşan bir anket oluşturulmuş ve katılımcılara bugüne dek görev aldıkları sosyal kulüpler, sivil toplum 
kuruluşları ve dernekler ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 
Sonuçlar ve Tartışma 
Analizler için Pearson Korelasyon ve Multinominal Lojistik Regresyon kullanılmıştır. Beklenildiği gibi pozitif 
gelişim değerlerinin (her beş faktörün birlikte) depresif belirtiler ve saldırganlık ile negatif olarak korele olduğu 
görülmüştür. Öte yandan riskli davranışlar ile gönüllülük arasında bir ilişki bulunmamıştır. Gönüllülüğü 
yordamlayan faktörler incelendiğinde ise karakter ve özveri değerleri yüksek olanların daha sık ve düzenli olarak 
gönüllü projelerde yer aldığı bulunmuştur. Fakat beklenilenin tersine, bu kişilerin riskli davranışlarında bir düşüş 
gözlenmemiştir. 
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Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile yabancılaşma düzeylerinin arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Hart ve arkadaşlarına (1989) göre, bireyin dış görünüşünden dolayı duyduğu endişeleri 
ile ilgili kavramlardan birisi olan sosyal görünüş kaygısı (SGK), insanların fiziksel görünüşlerinin başkaları 
tarafından değerlendirilirken hissettikleri endişe, gerginlik olarak tanımlanmaktadır. Yabancılaşma ise (Seeman, 
1959) kişinin toplumdaki diğer ilişkilere karşı duyduğu güvensizlik, toplumsal, kurumsal temelli sorunlarının ya 
da kişilerarası sorunlarının kişi üzerinde oluşturduğu güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, yalıtılmışlık ve bireyin 
kendine yabancılaşma duygularıdır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kayseri’ de bulunan iki farklı üniversitede 
öğrenim görmekte olan 200 öğrenci (118’i kız 82’ si erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Doğan 
(2010) tarafından uyarlanan Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği, Dean’ in (1961) üç farklı boyuttan oluşan 
(güçsüzlük, kuralsızlık, yalıtılmışlık) Yabancılaşma Ölçeği ve yaş, cinsiyet, kardeş sayısı gibi sosyodemografik 
bilgileri içeren Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi, pearson 
korelasyon analizi ve tek yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. 
Analiz sonucunda SGK ile yabancılaşma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür (r=,256; 
p<,05). Yabancılaşmanın alt boyutlarından güçsüzlük (r=,262; p<,05) ve yalıtılmışlık (r=,210; p<,05) ile SGK 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olup; kuralsızlık ile SGK arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna 
varılmıştır (r=,085; p>,05). Ayrıca cinsiyetler arasındaki farklılaşma için yapılan t testi sonucunda güçsüzlük 
(t=,819; p>,05) dışında; SGK (t=-2,301; p<,05), yabancılaşma (t=2,855; p<,05), kuralsızlık (t=3,536; p<,05) 
ve yalıtılmışlıkta (t=2,792; p<,05) cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.  
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Bu bulgulardan hareketle, üniversite öğrencilerinde SGK arttıkça yabancılaşma ve alt boyutları olan güçsüzlük 
ve yalıtılmışlık düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Cinsiyetler arasındaki farklılaşmada ise SGK ortalamasının 
erkek öğrencilerde; yabancılaşma, kuralsızlık ve yalıtılmışlık ortalamalarının ise kız öğrencilerde daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Sosyodemografik değişkenlerden de yalnızca doğum sırasına göre yalıtılmışlık düzeylerinde 

gruplar arasında farklılık görülmüştür ve bu bulgudan da hareketle son çocuk olanların yalıtılmışlıklarının 
diğerlerine göre yüksek olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal görünüş kaygısı, üniversite öğrencisi, yabancılaşma 
 
Kaynakça: Dean, D. G. (1961). Alienation: Its meaning and measurement. American Sociological Review, 
26(4), 753 – 758. Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve 
Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39:151-159. Hart, E. A., Leary, M.R. & 
Rejeski, W. J. (1989). The measurement of social physique anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 
11: 94-104. Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783- 791. 
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ALMANYA’DAKİ ALMAN VE TÜRK GÖÇMEN AİLELER İLE 

TÜRKİYE’DEKİ AİLELERİN BAKIŞ AÇISINDAN ERKEN 
ÇOCUKLUK DÖNEMİ, ÇOCUK GELİŞİMİ VE ANA-BABALIK 
Beliz Bicil Tokay
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Yapılan pek çok kültürlerarası çalışma kültürün ebeveynlik üzerine etkisini göstermektedir (Durgel & Yagmurlu, 

2014; Harwood, Schoelmerich, Ventura-Cook, Schulze, Wilson, 1996). Bazı gelişimsel araştırmalarda, göç 
statüsü ile kültürel statü birbirine karıştırılmaktadır (Quintana et al., 2006). Başka bir deyişle, azınlık olmak ile 
göç etmiş olmak birbirinden farklı statülerdir. Daha iyi bir anlayış için bu ayrıma dikkat etmek önemlidir. Hem 
kültür hem de göç statüsünün ele alındığı bu çalışmanın amacı, Almanya’daki Alman ve Türk göçmen aileler ile 
Türkiye’deki ailelerin; erken çocukluk, çocuk gelişimi ve ebeveynlik ile ilgili inançlarını bazı değişkenler (kültür, 
göç, cinsiyet, eğitim ve bölgesel aidiyet) ve Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modeli (2002) ışığında incelemektir. Bu 
modele göre 3 farklı aile vardır: Genel bağlılık aile modeli, bağımsızlık modeli, duygusal bağlılık aile modeli. Bu 
çalışma ebeveynlerin bu 3 boyutta sergilediği örüntüyü Almanya ve Türkiye verilerini karşılaştırarak araştırmayı 
hedeflemektedir. Bu amaçla, her bir ülkede okul öncesi yaşta çocuğu olan anne ve babalar ile 30 nitel görüşme 
yapılmıştır. Almanya'daki örneklem; göç geçmişi olmayan Alman ebeveynler, göç geçmişi olan 1. kuşak Türk 
ebeveynler ve göç geçmişi olan 2./3. kuşak Türk ebeveynlerden oluşmuştur. Türkiye'deki görüşmeler ise, 
İzmir'in kırsal ve kentsel alanlarından gelen ve farklı öğrenim geçmişi olan ebeveynler ile gerçekleştirilmiştir. 
Yüz yüze ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanılan veriler, MAXQDA programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Çalışmanın bulguları, kültürel ve sosyoekonomik değişkenlerin ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: ebeveynlik, kültürlerarası, anne baba inançları 
 
Kaynakça: Durgel, E. & Yagmurlu, B. (2014). Socialization goals and parenting in Turkish immigrant families: 
A close look at the families with preschoolers. Turkish Psychological Articles, 17 (34), 13-15. Harwood, R. L., 
Schoelmerich, A., Ventura-Cook, E., Schulze, P. A. ve Wilson, S. P. (1996). Culture and class influences on 
Anglo and Puerto Rican mothers’ beliefs regarding long term socialization goals and child behavior. Child 
Development, 67, 2446-2461. Kagitcibasi, C. (2002). A model of family change in cultural context. In W. J. 
Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture (Unit 13, 
Chapter 1), Center for Cross-Cultural Research, Western Washington University, Bellingham, Washington USA. 
Quintana, S. M., Chao, R. K., Cross Jr., W. E., Hughes, D., Nelson-Le Gall, S., Aboud, F. E., Contreras-Grau, J., 
Hudley, C., Liben, L. S. & Vietze, D. L. (2006). Race, ethnicity, and culture in child development: Contemporary 
research and future directions. Child Development, 77 (5), 1129-1141. 
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KADINLARIN GÖÇ OLGUSUNU ANLAMLANDIRMALARINA 

YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA 
Sevim Yıldız, Ahu Öztürk 
Uludağ Üniversitesi,Bursa 
 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin bir yerinden başka bir yerine zorunlu ya da isteğe bağlı nedenlerle göç etmiş 

bireylerin, göç olgusunu ve göç sonrası süreci nasıl anlamlandırdıklarını incelemektir. Basitçe bir yer değiştirme 
olmayan göç, sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik pek çok öğeyi barındırır (Sağlam, 2007). Göçmenler bir 
takım “itici faktörler” nedeniyle ve kendilerini “çekici faktörler”in beklediğine inanarak göç ederler (Lee, 1966). 
Göç, bireylerin yeniden uyumunu gerektiren bir değişimdir. Bu değişimlerin niteliğinin ise bireyin duygu, 
düşünce, davranışları ve genel uyumu üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabildiği görülmektedir ( Tuzcu 
ve Bademli, 2014; Roche ve Kuperminc, 2012). Bu çalışmanın örneklemini Türkiye’de iç göç yaşamış birinci 
kuşak 53 kadın göçmen oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış bir soru formu kullanılarak katılımcılara göç 
deneyimleri ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuştur. Çalışmada verilerin çözümlenmesinde tematik içerik analizi 
tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel olarak göç deneyimini tanımlarken; yeni başlangıçlar, hareketlilik, 
daha iyi yaşam koşulları temalarında yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Katılımcıların göçten sonraki yaşamlarını 
nasıl değerlendirdiklerine yönelik soruda ise memnuniyet gibi olumlu ve travmatik gibi olumsuz duygu ilişkili 
temalar ön plandadır. Göç etme sebebi olarak iş bulma ve şehir hayatının çekiciliği gibi “çekici” faktörleri 
raporlayan katılımcıların daha sıklıkla kişisel göç deneyimlerini yeni bir başlangıç ve göçten sonraki süreçlerini 
ise olumlu duygular ve memnuniyetle ifade ettikleri görülmüştür. Tayin ve görev gibi “zorunlu” nedenlerle göç 
eden katılımcılar ise göçü hareketlilik ve ortam değişikliği olarak tanımlama eğilimindeyken; göçten sonraki 
yaşamlarını olumsuz duygular ile ifade etmiş, zor ve travmatik olduğunu belirtmişlerdir. Göç sürecinin kendisine 
tecrübe kattığını ve alıştığını ifade eden katılımcılar ise hem olumlu hem de olumsuz duyguları bir arada 
belirtirken göçlerini daha fazla sayıda nedene bağlamıştır. Bulgular ışığında göçmen kadınların, olumlu koşullara 
yaklaşma veya olumsuz koşullardan uzaklaşmalarına hizmet etmesine göre göçü farklı nitelediği söylenebilir. 
Ayrıca, fazla sayıda yaşamsal risk etkenine sahip göçmen kadınların hem karışık duygularla baş ettikleri hem de 
sınandıklarını düşündükleri görünmektedirler. 
 
Anahtar Kelimeler: İç göç, itici ve çekici nedenler, öznel deneyimler, tematik analiz 
 
Kaynakça: Lee, S. E. (1966). A theory of Migration. Demography, 3:1, 47-57. Sağlam,S. (2007). Türkiye’de iç 
göç olgusu ve kentleşme. HÜTAD, 5, 32-44 Roche, C., Kuperminch, G. P. (2012) Acculturative and school 
belonging among youth. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 34: 1, 61-76. Tuzcu, A., Bademli, K. (2014). 
Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 6:1, 56-66. 
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ÖZNEL VE SOSYAL DUYGULARIN YAŞAM DOYUMUYLA 
İLİŞKİSİ 
Humeyra Dervişoğlu, Ahu Öztürk 
Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 
 

 

Bu çalışmanın amacı, duyguları öznel ve sosyal deneyimler temelinde belirlemek ve yaşam doyumu ile ilişkilerini 

ortaya koymaktır. Kişinin olumlu öznel duyguları olumsuz olanlardan fazla deneyimleme eğilimi, yaşamdan 
aldığı doyumla ilişkilidir. Öznel iyi oluş değerlendirilirken sıklıkla kişinin olumlu duyguları yaşama eğilimi ve 
yaşam doyumu beraber ele alınır (Yetim, 2001). Kişiler kendilerini kültürel yapılarına bağlı olarak değerlendirir. 
Öznel iyi oluş da, bireylerin o kültürde onaylanan ve yoğun olarak deneyimlenen duygulardan etkilenir 
(Kitayama, Markus ve Kurokawa, 2000). Örneğin uyum ve ilişkiselliği benimseyen toplumlarda bireyin öznel iyi 
oluşuna, kendine dayalı deneyimlerinden daha çok ilişkiselliğe dayalı deneyimlerin katkı sağladığı öne sürülür 
(Kwan, Bond ve Singelis, 1997). Toplulukçu eğilimin sıkça ve bireyci eğilimin ise yenilerde gözlendiği ülkemizde, 
bireylerin diğerleriyle bağlantılı biçimde deneyimlediği (sosyal) ve kendi üzerinden (öznel) deneyimlediği 
duyguları belirleyebilmek önemlidir. Çalışmada yaşam doyumu ile sosyal ve öznel duyguların ilişkisi de ele 
alınmıştır. 
Çalışmaya internet üzerinden 65 kadın, 28 erkek olmak üzere toplam 93 kişi katılmıştır. Araştırmacılarca 
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geliştirilen Öznel-Sosyal Duygu Ölçeği (ÖSDÖ) ile Yaşam Doyumu Ölçeği (YD) (Yetim, 1991) kullanılmıştır. 
ÖSDÖ'de, pozitif/negatif sosyal (SP/SN) ve pozitif/negatif öznel (ÖP/ÖN) boyutlarında toplam 20 duygu 
belirlenmiştir. Öznel ve sosyal duygular ile ilgili her bir alt boyut, yaşam doyumuyla farklı düzeylerde anlamlı 
ilişkiler göstermiştir. Duygular ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiler yakından incelendiğinde, öznel pozitif 

duyguların (r=.40, p<.01) öznel sosyal duygulardan (r=.33, p<.01) daha güçlü ilişkiler gösterdiği, sosyal 
negatif (r= -.25, p<.05) ve öznel negatif duyguların (r= -.22, p<.05) ise benzer güçte ve zayıf ilişkiler 
gösterdiği bulunmuştur. 
Bu çalışma ile, duyguların olumlu ve olumsuz niteliğe sahip olma boyutuna ilk defa yeni bir boyut eklenerek 
birbirinden ayırt edilebilir sosyal ve öznel duygular belirlenmiştir. Çevre-birey ilişkilerinde şekillenen duygu 
deneyimlerinin bu yeni boyut üzerinden de ele alınabileceğine dair sınırlı da olsa bir öngörü oluşturulmuştur. 
Duyguları sosyal-öznel olarak ele alan bu yaklaşımdan, bireylerin yaşam doyumunu farklı sosyal-kültürel 
bağlamlarda değerlendirirken yararlanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: öznel duygular, öznel iyi oluş, sosyal duygular, yaşam doyumu 
 
Kaynakça: Kitayama, S., Markus, H. R. ve Kurokava, M. (2000). Culture, Emotion, and Well-being: Good 
Feelings in Japan and the United States. Cognition and Emotion, 14 (1), 93-124 Kwan,V. S. Y., Bond, M. H. ve 
Singelis, T. M. (1997). Pancultural Explanations for Life Satisfaction: Adding Relationship Harmony to Self-
Esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (5), 1038-1051. Yetim, Ü. (1991). Kişisel Projelerin 
Organizasyonu ve Örüntüsü Açısından Yaşam Doyumu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İzmir. Yetim, Ü. (2001). Toplumdan bireye mutluluk resimleri. İstanbul: Bağlam Yayıncılık 
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DUYGUSAL YETKİNLİKTE BİREYSEL FARKLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Feyza Çorapçı, Figen Eroğlu Ada 
Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Kuramsal Gerekçe: Duygusal yetkinlik, çocuğun kendi duygularının farkında olmasını, başkalarının duygularını 

anlayabilmesini ve özellikle de korku, kızgınlık gibi olumsuz duygularını ortamın koşullarına göre 
düzenleyebilmesini içerir (Denham, Bassett, & Wyatt, 2007; Denham, Bassett, & Zinsser, 2012). Erken 
çocukluk çağı (3-6 yaş), çocukların duygusal yetkinlik becerilerini hızla kazandıkları bir dönemdir. Bu çalışmanın 
amacı Pons ve Harris (2000) tarafından çocukların duygusal yetkinlik becerilerini değerlendirmek amacıyla 
geliştirilen Duygu Anlama Testi’ nin (Test of Emotion Comprehension) psikometrik özelliklerini Türk 
örnekleminde incelemektir. YÖNTEM: Yaşları 53 ve 83 ay arasında (Ort = 62, SS = 6.7) olan 88 çocuk (46 
erkek, 42 kız), anneleri ve anaokulu öğretmenleri çalışmaya katılmıştır. Öğretmenler, Sosyal Yetkinlik ve 
Davranış Değerlendirme-30 ölçeğini doldururken, anneler 1 ½ - 5 Yaş Çocukları İçin Davranış Değerlendirme 
ölçeği ve aile genel bilgi formunu doldurmuşlardır. Çalışmaya katılan 88 çocuktan Boyut Değiştirerek Kart 
Eşleme Testi ile yönetici işlevler, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi ile de alıcı sözel dil becerileri verisi toplanmıştır. 
BULGULAR: Açıklayıcı 3 faktörlü temel bileşenler analizi ve varimaks rotasyonu kullanılarak Duygu Anlama 
Testi’nin temel boyutları Türk örneklemi üzerinde de ortaya konmuştur. Çocuğun yaşı, bilişsel esneklik ve alıcı 
sözel dil becerileri ile toplam duygusal yetkinlik puanı arasında bulunan pozitif yönde ve anlamlı korelasyonlar 
ölçeğin geçerliğini desteklemiştir. Bu ölçeğin geçerliğini destekler şekilde, duygusal yetkinliği daha yüksek olan 
çocukların anne bildirimine göre daha dikkatli, öğretmen bildirimine göre de kızgın ve saldırgan davranışlarını 
daha iyi kontrol edebildikleri belirlenmiştir. Bu bulgular da ölçeğin geçerliğini destekler niteliktedir. YORUM: Bu 
bulgulara dayanarak TEC’in uyarlamasının çocuklarda duygusal yetkinlik ile ilgili yapılacak araştırmalarda 
kullanılabilecek düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda farklı yaş 
grupları ve daha büyük bir örneklem ile çalışılması önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: bireysel farklılıklar, duygusal yetkinlik, ölçek, psikometri, sosyal gelişim 
 
Kaynakça: Denham, S.A., Bassett, H.H., & Wyatt, T. (2007). The socialization of emotional competence. In 
J.E. Grusec, & P.D. Hastings (Eds.), {Handbook of socialization: Theory and research}, (pp. 614-637). New 
York, NY, US: Guilford Press, Denham, S. A., Bassett, H. H., & Zinsser, K. (2012). Early childhood teachers as 
socializers of young children’s emotional competence. {Early Childhood Education Journal}, {40}(3), 137-143. 
Pons, F., & Harris, P. (2000). {Test of emotion comprehension: TEC}. University of Oxford. 
 
 
 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

232 
 

 
 

[Özet:0264] 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMA 
DAVRANIŞLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KARİYER 

DEĞERLERİ VE KARİYER DENETİM ODAĞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER 
Özgür Güldü 
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu 
 

 

Kariyer planlama, bireyin kendine ilişkin değerlendirmesini, zayıf ve güçlü yönlerini belirlemesini ve gelecekteki 

kariyer beklenti ve hedeflerine ulaşabilmek için bir hareket planı oluşturmasını içerir (Rogers, Creed ve Ian 
Glendon, 2008). Bu süreçte, oluşturulan kariyer planının kişinin yetenekleriyle, ilgileriyle, kişilik özellikleriyle ve 
bilgi düzeyiyle uyumlu olması, kariyer planının gerçekleşme olasılığını yükseltecektir (Lent ve Brown, 2013).  
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, kariyer denetim odağı düzeyleri ve kariyer 
değerleri ile gelecekteki kariyerlerini planlamaya yönelik davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir.  
Çalışmaya 123'ü kadın ve 92'si erkek olmak üzere 215 kişi katılmıştır. Yaş ortalaması 20.77'dir. % 32.6'sı 4 
yıllık, %67.4'ü ise 2 yıllık bölümlerde eğitim görmektedirler. % 44.7'sinin geleceğe ilişkin kariyerlerini 
planlamaya yönelik davranışları zayıf, %55.3'ünün ise güçlüdür. Kariyer Değerleri Ölçeği (Schein, 1990), 
Kariyer Denetim Odağı Ölçeği (Millar ve Shevlin, 2007), Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği (Benet-Martinez ve 
John, 1998) ve Kariyer Planlama Ölçeği (Seçer, 2013) kullanılarak veri toplanmıştır.  
Kişilik özellikleri, kariyer denetim odağı ve kariyer değerleri alt boyutlarından alınan puanların eğitim görülen 
bölüm ve genel kariyer planlama davranışına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bölüm (2) X 
genel kariyer planlama davranışı (2) deney desenine uygun çok değişkenli varyans çözümlemesi yapılmıştır. 
Analiz sonuçları, bölüm (F(17,195) = 3.20; p <.05) ve genel kariyer planlama davranışı (F(17,195) = 9.48; p 
<.05) temel etkileri ile ortak etkinin (F(17,195) = 2.91; p <.05) anlamlı olduğunu göstermiştir. Kariyer 
planlamanın alt boyutlarını (kariyer değerlendirme, fırsatları tanıma, hedefleri belirleme ve plan oluşturma) 
yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla aşamalı doğrusal regresyon çözümlemesi uygulanmıştır. Sonuçlar 
kendini değerlendirme boyutunun hayat tarzı, kendini adama ve deneyime açıklık; fırsatları tanıma boyutunun 
teknik/fonksiyonel ve özerklik/bağımsızlık; hedef belirleme boyutunun güvenlik/istikrar ve kariyer memnuniyeti; 
plan oluşturma boyutunun ise yönetimsel ve özerklik/bağımsızlık değişkenlerince yordandığını göstermektedir.  
Sonuçlar, kişilik özellikleri ve değerleri ile kariyer denetim odağı düzeylerinin, gelecek kariyer planları üzerindeki 
etkilerini belirlemeye yönelik kapsamlı bir analiz ve perspektif sunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: kariyer planlama, kişilik özellikleri, kariyer denetim odağı, üniversite öğrencileri, 
 
Kaynakça: Benet-Martinez, V. ve John, O.P. (1998). Los Cinco Grandes! Across Cultures and Ethnic Groups: 
Multitrait-Multimethod Analyses of The Big Five in Spanish and English. {Journal of Personality and Social 
Psychology}. {75}, 729–750. Lent, R.W. ve Brown, S.D. (2013) Social Cognitive Model of Career Self-
Management: Toward A Unifying View of Adaptive Career Behavior Across The Life Span. {Journal of 
Counseling Psychology}. {60}(4), 557-568. Millar, R. ve Shevlin, M. (2007). The Development And Factor 
Structure Of A Career Locus Of Control Scale For Use With School Pupils. {Journal of Career Development}. 
{33}(3), 224-249. Rogers, M. E., Creed, P. A. ve Ian Glendon, A. (2008). The Role of Personality in Adolescent 
Career Planning and Exploration: A Social Cognitive Perspective. {Journal of Vocational Behavior}. {73}, 132–
142. Schein,E. H. (1990). {Career Anchors Discovering Your Real Values (Revised Edition)}, NewYork: John 
Wiley&Sons, Inc. Seçer, H. (2013). {Bireysel Kariyer Planlama ve Kişisel Başarı Algısı Arasındaki İlişki ve 
Pamukkale Üniversitesi’nde Bir araştırma}. Denizli: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
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Son yıllarda, teknolojideki gelişmeler ile birlikte işyeri ve mesai saatleri dışında çalışmanın artması işkolikliği 

beslemektedir (Porter, 2001). Schaufeli, Taris ve Van Rhenen (2008), işkolikliğin iki ana unsurunun davranışsal 
bir boyut olan ‘aşırı çalışma’ ve bilişsel bir boyut olan ‘kompulsif çalışma’ olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan 
çalışmalar kişilik özelliklerinden sorumluluk, dışadönüklük ve nevrotikliğin işkoliklik ile pozitif ilişki içerisinde 
olduğunu ortaya koymuştur (örn.; Aziz ve Tronzo, 2011). İşkolikliğin motivasyonel öncelleri ile ilgili 
yaklaşımlardan biri olan öz-belirleme teorisine göre (Deci ve Ryan, 2000), bir eylem için içsel olarak motive olan 
kişiler o eylemi ilginç ve tatminkar buldukları için dışsal olarak da motive olan kişiler ise o eylemi araçsal değeri 
için gerçekleştirirler (Gagne ve Deci, 2005).  
Yöntem 
Araştırmaya ait veriler İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde ve üniversitelerde görev 
yapan 268 çalışandan elde edilmiştir. 
Kişilik, John, Donahue ve Kentle (1991) tarafından geliştirilen Büyük Beşli ölçeği; Kariyer Hedefleri Zanzi, Arthur 
ve Shamir'in (1991) ölçeği ve İşkoliklik Schaufeli, Taris ve Bakker'in (2006) DUWAS İşkoliklik ölçeği ile 
ölçümlenmiştir. 
Bulgular 
Araştırmanın sonuçları, akademisyenlerin şirket çalışanlarına göre daha sorumluluk sahibi, geçimli ve deneyime 
açık olduklarını ortaya koymuştur. Akademisyenlerin aşırı çalışma boyutunda şirket çalışanlarından daha yüksek 
puan aldığı ve bu grup için beceri gelişimine yönelik kariyer hedefinin aşırı çalışmayı yordadığı sonucu da 
gözlemlenmiştir. Akademisyen olmayanlar için ise, kişilik özellikleri ve kariyer hedeflerinin aşırı çalışma üzerinde 
yordayıcılığı bulunmamıştır. 
Yorum 
Akademisyenlerin beceri gelişimine yönelik içsel kariyer hedeflerinin aşırı çalışmayla ilintili olmasının bu 
mesleğin şirketlerdeki belirli mesai kalıplarından farklı olarak ucu açık bir çalışma doğası olmasıyla ilintili olması 
muhtemeldir. Bunun yanı sıra, literatürdeki güncel araştırmalarda iş değerleri açısından bir geçiş sürecinde 
olduğu düşünülen Türk kültüründe (Ergüder, Esmer ve Kalaycıoğlu, 1991) içsel motivasyonu yansıtan kariyer 
hedeflerinin aşırı çalışmayla ilişkili olması da şaşırtıcı değildir. 
 
Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, Kişilik Özellikleri, Kariyer Hedefleri 
 
Kaynakça: Aziz, S. ve Tronzo, C.L. (2011). Exploring the Re lationship Betwee n Workaholism Facets and 
Personality Traits: A Replication in American Workers. The Psychological Record, 61, 269–286. Deci, E. L., & 
Ryan, M. R. (2000). "The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of 
Behavior." Psychological Inquiry, 11(4), 227-68. Ergüder, Ü., Esmer, Y. ve Kalaycıoğlu, E. (1991), Türk 
Toplumunun Değerleri (Values of Turkish Society) (Türk Sanayicileri ve Iş adamları Derneği, Istanbul). Gagne, 
M. & Deci, E. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 
331-362. John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The big five inventory: Versions 4a and 54, 

institute of personality and social research. University of California, Berkeley, CA. Porter, G. (2001), 
“Workaholic Tendencies and The High Potential for Stress Among Co-workers”, International Journal of Stress 
Management, 8,ss. 147-164. Schaufeli, W.B., Taris, T.W., & Bakker, A. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hide: On the 
differences between work engagement and workaholism. In R.Burke (Ed.): Research companion to working 
time and work addiction (pp. 193-217). Edward Elgar: Northampton, MA. Schaufeli, W. B., Taris, T. W., ve Van 
Rhenen, W. (2008). “Workaholism, burnout and engagement: Three of a kind or three different kinds of 
employee well-being?” Applied Psychology: An International Review, 57, 173-203. Zanzi, A., Arthur, M. B., ve 
Shamir, B. (1991). The relationship between career concerns and political tactics in organizations. Journal of 
Organizational Behavior, 12, 219-233. 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (2015) açıkladığı verilere göre, obezite 1980’den bugüne yıkıcılığı sürekli artan dünya 

çapında bir problemdir. Obezitenin yemek yeme alışkanlıkları, hareketsizlik, genetik, sosyoekonomik ve 
psikolojik faktörler gibi bir çok değişkenle ilişkili olduğu bilinmesine karşın, halen araştırmaya oldukça açık bir 
konudur. Goffman’a (1963) göre, insanlar diğerlerini bir çok özelliğe göre kategorize etme eğilimindedirler, 
bunlar etnik veya dini kimlik, engellilik, yaşlılık, cinsel yönelim, obezite gibi çok çeşitli özellikler olabilir. 
Toplumda bu kişiler ve gruplararası farklılaştırma önyargıya ve sonucunda ayrımcılığa dönüşebilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye örnekleminden normal kilodaki kişilerin, obezlere yönelik tutum, inanç ve 
düşüncelerinin sosyal temsiller aracılığıyla incelenmesidir. Bu bağlamda, 5 kadın 5 erkek olmak üzere 10 
katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan nitel analiz sonuçlarına göre, obeziteye yönelik sosyal temsillerin 
genellikle olumsuz olduğu, sağlık ile ilgili temsillerin yanı sıra obezitenin sıklıkla düşük özgüven, kendini 
kontrolde eksiklik, yalnızlık, sosyal hayatın olmaması veya alay konusu olma gibi değişkenlerle ilişkili algılandığı 
görülmüştür. Obezlere yönelik olumsuz sosyal temsillerin bu kişilerin psikolojik iyi olma halleri ve tedavi 
motivasyonları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, bu konuda ileride 
yapılabilecek nicel araştırmalara ışık tutmakta ve bu konuda kullanılabilecek bir ölçme araçlarının 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Obezite, Sosyal Temsil, Önyargı 
 
Kaynakça: Goffman, E. S. (1963) Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ, 
Prentice-Hall. World Health Organization (2015). Media Center. Obesity and Overweight. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
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Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sosyal medya ile ilgili deneyimledikleri otobiyografik anıların duygusal 

tonunu yordayan etkenleri incelemeyi amaçlamaktadır. 94 öğrenciden (48 kadın, 46 erkek) sosyal medyada 
yaşadıkları deneyimler ile ilgili kendilerini çok iyi hissettikleri bir anıyı (özgüven anısı), ve kendilerini çok kötü 
hissettikleri bir anıyı (başarısısızlık anısı) anlatmaları istenmiştir. Yazdıkları her bir anıyı takiben o anının 
duygusal tonunu 7 puanlık Likert ölçeği üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir (1- çok olumsuz; 7- çok 
olumlu). Bunlara ek olarak, çeşitli tek öğeli sorular sorulmuş ve bunlar hiyerarşik regresyon analizinin 
adımlarında kullanılmıştır; ilk adımda anılara genel olarak ne kadar önem verdikleri ve ne sıklıkta onlar için 
önemli olan kişi ve olayları hatırlatan eşyaları biriktirdikleri, ikinci adımda çocukluklarında anneleri ile 
deneyimlerini ne sıklıkta paylaştıkları, ve yine çocukluklarında babaları ile deneyimlerini ne sıklıkta paylaştıkları, 
üçüncü adımda gerçek hayattaki ilişkilerinde kendilerini ne kadar sosyal olarak tanımladıkları ve çevrimiçi 
ilişkilerde kendilerini ne kadar sosyal olarak tanımladıkları, son adımda ise annelerinin ve babalarının eğitim 
seviyeleri regresyon analizine sokulmuştur.  
Sosyal medyada yaşadıkları deneyimler ile ilgili kendilerini çok iyi hissettikleri özgüven anısının duygusal tonu, 
regresyon analizinin her adımında anlamlı olarak yordanmıştır (F(8,78)=8.932, p<.001, R2=.478). Bu analizin 
son adımında, çocukluklarında anneleri ile deneyimlerini ne sıklıkta paylaştıkları (t(78)=3.704, p<.001), gerçek 
hayattaki ilişkilerinde kendilerini ne kadar sosyal olarak tanımladıkları (t(78)=-2.670, p=.009), ve çevrimiçi 
ilişkilerde kendilerini ne kadar sosyal olarak tanımladıkları (t(78)=4.201, p<.001) bu anılarının duygusal tonunu 
yordamaktadır. Sosyal medyada yaşadıkları deneyimler ile ilgili kendilerini çok kötü hissettikleri başarısızlık 
anısının duygusal tonu ise, regresyon analizinin hiçbir adımında anlamlı olarak yordanmamıştır. Bu çalışma, 
bildiğimiz kadarı ile, sosyal medya ile ilgili yapılan ve özgüven ve başarısızlık anılarını inceleyen ilk çalışmadır. 
Sonuçlar ulusal ve uluslararası literatür ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal medya anıları, özgüven anısı, başarısızlık anısı, anıların duygusal tonu. 
 
 
 
 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

235 
 

[Özet:0270] 

ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR VE YEME TUTUMLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL TEPKİSELLİĞİN ARACI 
ROLÜ 
Başak Türküler Aka, Ceyda Tunca Demirbaş 
Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

Yeme bozukluklarının ortaya çıkışında genetik yatkınlık, aile yapısı, psikolojik ve sosyokültürel olmak üzere 
birçok faktörün etkili olduğu görülmektedir (Maner ve Aydın, 2007). Bunlar içerisinde özellikle psikolojik 
faktörler incelendiğinde, son dönemde araştırılan yeme örüntüleri ve erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki 
ilişki dikkat çekicidir (örn., Batur, 2004; Jones, Haris and Leung, 2006). Birçok araştırma Anoreksiya Nervoza 
ve Bulimiya Nervoza tanısı almış bireylerin kontrol grubuna göre bu rahatsızlıklarla ilişkili daha fazla sayıda 
erken dönem uyumsuz şemaya sahip olduklarını göstermiştir (örn., Dingemans, Spinhoven ve Van Furth, 2006; 
Leung, Waller ve Thomas, 1999). Bir diğer psikolojik faktör olan duygusal tepkisellik ise kişilerarası ilişkilerde 
deneyimlenen duyguların yoğunluğu, farklı uyaranlara karşı hassasiyeti ve ortalama seviyelerine dönüş süresi 
gibi öğeleri içermektedir. Her ne kadar yazında duygusal düzenleme ve yeme tutumları arasındaki ilişkiyi 
inceleyen birçok çalışma olsa da, duygusal tepkisellik ve yeme tutumları arasındaki ilişki çok fazla 
irdelenmemiştir. Bu çalışmada ise duygusal tepkiselliğin erken dönem uyumsuz şemalar ve yeme tutumları 
üzerindeki aracı etkisi incelenmiştir. Çalışmada Young Şema Ölçeği (Young ve Brown, 2001), Yeme Tutumu 
Testi (Garner ve Garfinkel, 1980) ve Duygusal Tepkisellik Ölçeği (Nock, Wedig, Holmberg ve Hooley, 2008) 
kullanılmıştır. Çalışmaya yaşları 18 ve 36 arasında olan 257 kişi katılmıştır. 

 
Sonuçlar, erken dönem şemalardan sadece diğeri yönelimliliğin yeme tutumu üzerinde doğrudan etkisi 
olduğunu göstermiştir (B=.14, S.H.=.06). Ayrıca, zedelenmiş otonomi (B=.03, S.H.=.02) ve kopukluk 
şemalarının (B=-.02, S.H.=.01) yeme tutumlarını psikolojik dayanıklılık aracılığı ile açıkladığı gözlenmiştir. 
Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, bazı erken dönem şemaların yeme tutumu üzerindeki olası direk 
etkilerinin yanı sıra duygusal tepkisellik alt boyutu aracılığıyla olan etkilerinin de önemini vurgulamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeme tutumları, erken dönem uyumsuz şemalar, duygusal tepkisellik 
 
Kaynakça: Batur, S. (2004). Yeme tutum bozuklupu gösterenlerde ve göstermeyenlerde temel bilişşsel 
şemalar. Unpublished doctorate’s thesis. Ankara University, Ankara, Turkey. Dingemans, A. E., Spinhoven, PH. 
& van Furth, E. F. (2006). Maladaptive core belief and eating disorder symptoms. National Center for Eating 
Disorders. Garner, D. M. & Garfinkel, P.E. (1980). Socio-cultural factors in the development of anorexia 
nervosa. Psychological Medicine, 10, 647-656. Jones, C. J., Leung, N., & Harris, G. (2007). Dysfunctional core 
beliefs in eating Disorders: A Review Journal of Cognitive Psychotherapy, 21(2). Leung, N., Waller, G., & 
Thomas, G. (1999). Core beliefs in anorexic and bulimic women. Journal of Nervous and Mental Disease, 187, 
736-741. Maner, F., & Aydın, A. (2007). Bulumia nervozada psikososyo kültürel etmenler. Düşünen Adam, 
20(1), 25-37. Nock, M. K., Wedig, M. M., Holmberg, E. B., & Hooley, J.M. (2008). The emotion reactivity scale: 
development, evaluation, and relation to self-injurious thoughts and behaviors. Behavior Therapy. 39:107-16. 
Young, J. E., & Brown, G. (2001). Young Schema Questionnaire: Special edition. New York: Schema Therapy 
Institute. 
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Bu çalışma Türk üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerini nasıl hatırladıkları üstünde mevcut romantik ilişki 
durumlarının etkisi olup olmadığını incelemektedir. 58 üniversite öğrencisi, ilk akıllarına gelen romantik ilişki 
anısını, duygusal olarak olumlu bir romantik ilişki anısını ve duygusal olarak olumsuz bir romantik ilişki anısını 
anlatmıştır. Her bir anıyı takiben, bu anıyı ne kadar net hatırladıklarını, bu anıyı tarif etmenin ne kadar kolay 

olduğunu, anının duygusal tonunu ve her anının konu aldığı romantik ilişkideki tatminlerini 7 puanlı Likert ölçeği 
üstünden değerlendirmeleri istenmiştir. Her anı bu konuda eğitilmiş bir lisans öğrencisi tarafından toplam 
sözcük sayısı, toplam “biz” ile ilgili sözcük sayısı, bilişsel sözcük sayısı gibi otobiyografik anı özellikleri için 
kodlanmış, ikinci bir kodlayıcı da yine bu kategoriler için tüm anıların yüzde yirmisini kodlamıştır, ve tüm 
kodlamalar yüksek korelasyon göstermiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde, anılarını yazdıkları zaman romantik ilişkisi olan öğrencilerin akıllarına ilk gelen romantik 
anıyı daha fazla “biz” ile ilgili sözcük kullandıkları (t(56)=3.194, p=.002), bu geçmiş ilişki ile ilgili daha yüksek 
tatmin belirttikleri (t(56)=5.128, p<.001), bu anıyı daha net hatırladıkları (t(56)=2.123, p=.038), ve bu anının 
duygusal tonunun daha olumlu olduğu (t(56)=4.816, p<.001) bulunmuştur. Duygusal olarak olumlu bir 
romantik ilişki anısı ile ilgili de benzer sonuçlar bulunmuştur; anılarını yazdıkları zaman romantik ilişkisi olan 
öğrencilerin duygusal olarak olumlu olan bir romantik anıyı anlatırken daha fazla “biz” ile ilgili sözcük 
kullandıkları (t(56)=2.459, p=.017), bu geçmiş ilişki ile ilgili daha yüksek tatmin belirttikleri (t(56)=4.499, 
p<.001), ve bu anının duygusal tonunun daha olumlu olduğu (t(55)=2.112, p=.039) bulunmuşur. Duygusal 
olarak olumsuz bir romantik ilişki anısı ile ilgili de; anılarını yazdıkları zaman romantik ilişkisi olan öğrencilerin 
duygusal olarak olumsuz olan bir romantik anıyı anlatırken daha fazla bilişsel sözcük kullandıkları (t(54)=2.638, 
p=.011), bu geçmiş ilişki ile ilgili daha yüksek tatmin belirttikleri (t(56)=2.321, p=.024) bulunmuştur. 
Bu çalışma romantik anılarını anlattıkları anda ilişkide olup olmadıklarının anılarını nasıl anlattıkları üstünde 
etkisi olduğunu bulmuştur. Sonuçlar alanyazın ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: romantik ilişki anıları, otobiyografik anılar, duygusal ton 
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Son yıllarda bilişsel psikolojide özellikle üzerinde durulan konulardan biri bilişsel eğitim, diğer bir yönüyle 

çalışma belleği eğitimidir. Çalışma belleği, bilgiyi hem depolayan hem de depoladığı bilgi üzerinde işlem yaparak 
uzun süreli belleğe aktaran bir bellek sistemidir. Bilgiyi işlemesi sebebiyle algı, dikkat, dil, problem çözme, 
adlandırma, hesaplama gibi bilişsel süreçlerin hem gerçekleştirilmesi hem de bu alanlardaki bilişsel 
performansın kalitesinin belirlenmesinde önemli bir mekanizmadır. Hem bilişsel işlevlerin gerçekleştirilmesinde 
hem de bilişsel işlevlerin koordineli bir biçimde gerçekleştirilmesinde önemli bir sistemdir. Bu yüzden çalışma 
belleği, dikkati bir göreve odaklama, planlama, problem çözme, sözel işlevleri yerine getirme gibi işte, okulda 
ve sosyal yaşamda gerçekleştirilen pek çok günlük aktivitede önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Bilişsel eğitim, bireylerin çeşitli bilişsel süreçlerini daha etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş, 
içerisinde çeşitli bilişsel görevleri barındıran (çalışma belleği, algı, dikkat, dil, problem çözme, adlandırma, 
hesaplama, akıl yürütme v.b.), yapılandırılmış, sistemli bir eğitim programı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada 
manuel olarak yapılan bilişsel eğitim metodu ele alınmaktadır. Bu metot sağlıklı bireylere uygulanıp, eğitimin 
bilişsel süreçlere olan etkililiğine bakılmaktadır. Araştırmaya toplam 52 sağlıklı üniversite öğrencisi katılmış ve 
bu katılımcılardan 1 deney, 1 de kontrol olmak üzere 2 grup oluşturulmuştur. Katılımcılar her grupta 26 kişi 
olacak şekilde seçkisiz bir yöntemle dağıtılmıştır. Araştırmada bilişsel eğitim metodunun etkililiğini ölçmek için 
eğitim öncesi ve sonrasında hem deney grubunda hem de kontrol grubunda yer alan katılımcılara bazı 
nöropsikolojik testler uygulanıp, sonuçlar Bağımlı Gruplar İçin T Testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda 
manuel olarak yapılan bilişsel eğitim metodunun çalışma belleği kapasitesini ve akıcı zekâyı arttırdığı ancak 
diğer bilişsel süreçler üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Eğitim, Bilişsel Süreçler, Çalışma Belleği, Nöropsikolojik Testler, 
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Kuramsal gerekçe 

Yabancı kökenli insanlar toplumda önemli bir iş gücü kaynağıdırlar. Ancak, yüksek eğitimli, kalifiye ve 
mesleğinde deneyimli kişiler olmalarına rağmen, pek çok göçmen için iş yaşamına katılmak oldukça zordur. 
İstatistiklere göre (SCB), 2015 yılı itibarıyla büyük çoğunluğu Afrika, Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinden 
gelenler olmak üzere, yabancı uyruklu kişiler İsveç nüfusun %17’sini oluşturmaktadır. İsveç’te göçmenlerin is 
yaşamına entegrasyonu üzerine yapılan çeşitli çalışmalar genel olarak entegrasyon süreci zorlu bir yolculuk 
olduğuna işaret etmektedir. Örneğin, göç ettikten sonraki 10 yıllık süre içerisinde istihdam edilen veya çalışma 
hayatına katılan göçmenlerin incelediği bir çalışmada 14 farklı Avrupa ülkesi birbirleriyle karşılaştırılmış ve 
sonuçlar entegrasyon surecinin başarısı açısında İsveç’in son sıralarda yer aldığını, iş yaşamına katılmanın çok 
uzun sürdüğünü göstermiştir (Szulkin, 2012). Ek olarak, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm, homofobi ve etnik 
ayrımcılık gibi faktörlerin entegrasyon surecini göçmenler için daha da zorlaştırabildiğine işaret edilmektedir 
(bkz. Arai, Bursell & Nekby 2011; Bunar 2007; De los Reyes 2006; 2008; Hällgren 2006).  
 
Yöntem 
Yapılan niteliksel çalışmada, Isvec Istatistik Kurumu (SCB) verileri ve çeşitli araştırma sonuçlarından 
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yararlanılarak yüksek eğitimli göçmenlerin İsveç işgücü piyasasındaki durumu ele alınmıştır. 
 
Bulgular ve yorum 
Göç edilen ülkeye bağlı olarak farklılıklar olmak birlikte, yüksek eğitimli göçmenlerin beceri ve yeteneklerinin 

yeterince değerlendirilmediği, göçmenlerin çalışma hayatına katılmaları oldukça uzun zaman, bazen 10 yıl ya da 
daha fazla, alabildiği söylenebilir. Avrupa ülkelerinden göç edenler İsveç’te iş yaşamına daha kolay entegre olup 
eğitim düzeylerine denk bir işte çalışabilirlerken, Asya ve Afrika’dan göç edenler daha fazla zorluklar 
yasayabilmekte ve genellikle eğitim düzeylerine denk olmayan bir işte çalışabilmektedirler (Aldén & 
Hammarstedt 2014; 2015; Lundborg 2013; SCB 2008; 2009; 2013). Bu durum muhtemelen, Isvec’te bir beyin 
cerrahının ya da bir nükleer fizikçinin taksi şoförü ya da pizzacı olarak çalışabildiği yönündeki şehir efsanesine 
gerçeklik kazandırabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek eğitimli göçmenler, entegrasyon, Isvec 
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Çocuklar gözlemleyerek öğrenir ve hareket ederler. Anne ve baba tarafından nasıl yetiştirildikleri, bu anlamda 

çocuklara birçok konuda yol gösterici olur (Fox&Worhol, 1999). Yetiştirilmenin iletişim üzerine kurulu oduğunu 
düşünürsek çocuklar bu yol ile gördüklerine bağlı kendi iletişimlerini şekillendirebilirler. Buradan yola çıkarak bu 
proje kapsamında kuralcı, cezaya dayalı, nedenlemeye dayalı ve sıcak olmak üzere 4 farklı yetiştirilme tarzıyla 
yetişen 8 çocuğun oyun terapisi içinde terapistin farklı seviyelerdeki yorumlamalarına verdiği cevaplar incelendi. 
Amacımız çoğunlukla ayrı ayrı ele alınan terapist-çocuk ilişkisiyle anne/baba-çocuk ilişkisinin etkileşimini 
görmek ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasına öncü olmaktır.  
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Proje kapsamında Bilgi Üniversitesi danışmanlık merkezine gelen çocuklar arasından, ailelere yapılan 'çocuk 
yetiştirme tarzı' testinde yukarıda bahsedilen 4 yetiştirme tarzında en yüksek sonuçların alındığı 8 çocuk 
seçilmiştir. Analizler, her çocuğun terapiye başladığı dönemdeki 2 seans üzerinden yapılmıştır. Seansların 

transkriptleri hazırlanıp, önce yorumlama yapılan bölümler bulunup terapistin yorumlaması ve çocuğun cevabı 
şeklinde oluşturulan bu bölümler değerlendirilmiştir. Seansların terapinin başlangıç döneminden seçilmesinin 
nedeni terapist-çocuk bağlanmasının yanıltıcı faktör olma riskinin ortadan kaldırılmak istenmesidir. 
 
Terapistin yorumlaması 3 seviyede incelenmiştir: yüzeysel yorumlama (çocuğun söylediğini tekrar etme ya da 
ufak değişiklikler yapmak), ılımlı yorumlama (çocuğun söylediği ifadeyi farklı bir bağlamda ele almak, derin 
yorumlama (çocuğun bilinç düzeyinde olmayan bir noktaya değinmek) (Speisman, 1959, p. 93). Çocuğun 
cevapları için denemeler sonucu, incelemeye uygun 4 kategoriden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, 
cevap vermekten kaçınma, detaylandırmadan cevap verme, detaylandırma ve oyun içinde cevap verme 
kategorilerinden oluşmaktadır. 
 
Devam eden analizlerin ilk aşamasında görülmüştür ki sıcak yetiştirilme tarzıyla yetiştirilen çocuk, terapistin 
yorumlarından kaçınmaktan çok yorumlara cevap vermiştir. Detaylandırmayı en çok ılımlı yorumlamaya karşı 
yapmıştır. En çok detaylandırmadan cevap vermeyi kullanmış, yüzeysel yorumlara da en çok bu cevabı 
vermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yetiştirilme tarzı, terapist, çocuk, yorumlama, cevap 

Kaynakça: Kassett, J. A., Bonanno, G. A. & Clifford, I. N. (2004). Affective scaffolding a process measure for 
psychotherapy with children. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 3(1), 92-118. 
doi:10.1080/15289160309348457 Bergman, D. (1950). Counseling Method and Client Responses. Retrieved 
from http://dx.doi.org/10.1037/h0054071 Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory 
and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related 
strategies. Motivation and Emotion, 27(2), 77-102. Retrieved from 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.131.142&rep=rep1&type=pdf Harway, N. I., 
Dittmann, A. T., Raush, H. L., Bordin, E. S., & Rigler, D. (1955). The measurement of depth of interpretation. 
Journal of Consuling Psychology, 19(4), 247-253. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/h0041396 
Speisman, J. C. (1959). Depth of interpretation and verbal resistance in psychotherapy. Journal of Consuling 
Psychology, 23(2), 93-99. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/h0047679 
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Psikoloji yazınında kadınlara ilişkin olumsuz tutumlar sıkça ele alınmaya başlanmıştır. Bu olumsuz tutumlar 
evliliklerini bitirip “boşanmış” konumuna gelen kadınlar için daha da önemli bir sosyal problem olarak 
gözlenmektedir (Uprety ve Adhikar, 2009). Bu tür sosyal problemler kadınlar için oldukça ciddi sorunlar 
yaratmakta ve onların iyi oluş hallerini tehdit etmektedir (Bankoff, 1983). Bu önemine karşın, Türk psikoloji 
yazınında bireylerin boşanmış kadınlara ilişkin tutumlarını ölçen bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, boşanmış kadınlara yönelik tutumları ölçen yeni bir ölçek geliştirmektir. Ayrıca, geliştirilen bu ölçek ile 
çelişik duygulu cinsiyetçilik arasındaki ilişki incelenmektedir.  

Boşanmış kadınlara ilişkin tutumlar ölçeğini geliştirebilmek için ilk olarak yazın taranmış ve 10 kadınla kısa 
mülakatlar yapılmıştır. Yazın ve mülakat sonuçlarına göre 66 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu 
madde havuzu, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği ve demografik bilgi formu hem kağıt kalem şeklinde hem de 
internet yolu ile 234 kişiye ulaştırılmıştır. Bu katılımcıların 179’i kadın, 55’si erkektir. Katılımcıların yaş 
ortalaması 28.1’tir (SS = 8.7).  
Yapılan faktör analizine göre, üç faktör bulunmuştur (Açıklanan toplam varyans % 60.86’dır). Güvenirlik 
değerlerine bakıldığında ise, tüm ölçek için Cronbach değeri.79’dur. Ölçeğin ilk faktörü (Boşanmış Kadının Nasıl 
Davranması Gerektiği) için Croanbach Alfa değeri.89 iken; bu değer ikinci faktör (Boşanmış Kadının Cinselliğe 
Yatkın Oluşu) için.82, ve üçüncü faktör (Boşanmış Kadının Güçlü Algılanışı) için.75’tir. Bulgular boşanmış 
kadınlara ilişkin tutumlar ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, 
Boşanmış Kadınlara İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin alt boyutları ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’nin alt 
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boyutları arasında korelasyonlar hesaplanmıştır. Düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik puanı arttıkça boşanmış 
kadının nasıl davranması gerektiği ve boşanmış kadının cinselliğe yatkın oluşu faktörlerinde puan artışı 
gözlenmiştir. Buna karşın, düşmanca cinsiyetçilik arttıkça boşanmış kadının güçlü algılanışı puanı düşmüştür. Bu 
bulgular bu ölçeğin geçerli olduğunu destekler niteliktedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Boşanmış kadın, Tutum ölçümü, Geçerlik, Güvenirlik, Çelişik duygulu cinsiyetçilik. 
 
Kaynakça: Bankoff, E. A. (1983). Social support and adaptation to widowhood. Journal of Marriage and 
Divorce 45(4), 827-839. Uprety, M. ve Adhikary, S. (2009). Perceptions and practices of society towards single 
women in the context of Nepal. Occasional Papers In Sociology and Anthropology, 11, 244-254.  
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Algısal akıcılık hipotezine göre, daha kolay algılanan ögeler ilerideki bir bellek testinde ne kadar hatırlanıp 

hatırlanmayacağı sorulduğunda daha yüksek tahmin değerleri alabiliyor ve bu bellek tahminleri, gerçek 
hatırlanma oranları ile her zaman örtüşmeyebiliyor. Örnek olarak, Rhodes ve Castel katılımcılara farklı puntolar 
ile yazılmış kelimeler gösterdiğinde katılımcıların büyük puntolu kelimelerin küçük puntolu kelimelere kıyasla 
daha iyi hatırlayacağını belirtmesine rağmen sonrasında uygulanan bellek testinde yazı tipi boyutuna bağlı bir 
farklılık gözlenmemiştir (2008). Kelimelerin kesintili hale getirilerek bozulmuş ve bozulmamış olarak gösterildiği 
bir başka araştırmada ise katılımcıların kesintili kelimeler için daha düşük hatırlama tahminleri vermesine 
rağmen onları bellek testinde daha iyi hatırladığını gözlenmiştir (Besken ve Mulligan, 2013). Bir başka 
araştırmada ise, katılımcılara düz ve ters çevrilmiş kelimelerle ilgili bellek tahminleri sorulduğunda, kelimenin 
yönü bellek tahminlerini etkilemezken, bellek performansını etkilediği ve katılımcıların ters kelimeleri daha iyi 
hatırladığı gözlenmiştir (Sungkhasette, Friedman and Castel, 2014). Bütün bu manipülasyonlardan yola çıkarak 
yaptığımız araştırmamızda, algısal akıcılık etkisinin düz ve ters çevrilmiş resimlerle olup olmayacağını görmek 
istedik. Bu bağlamda, katılımcılar resimlerde gördükleri objeleri adlandırıp sonrasında serbest hatırlama testine 
tabi tutuldular. Katılımcılardan birinci deneyde her bir resimden sonra gördükleri resmi ne kadar hatırlayıp 
hatırlamayacağı sorulurken, ikinci deneydeyse bu bellek tahminini tüm resimler bittikten sonra yapmaları 
istendi. Resimlerdeki nesnelerin tanımlanma süresi ters çevrilmişler için her iki deneyde de daha uzun olurken, 
algısal akıcılığa bağlı bellek tahminleri sadece ikinci deneyde değişiklik gösterdi. Bunun yanı sıra, her iki deney 
için de serbest hatırlama testi sonuçlarında kayda değer bir fark bulunamadı. Bu sonuçlar gösteriyor ki, nesnel 
bir algısal akıcılık farklılığı olsa dahi, bu farklılık her zaman bellek tahminlerine yansımayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Algısal akıcılık, üst bellek, üst biliş 
 
Kaynakça: Rhodes, M. G., & Castel, A. D. (2008). Memory predictions are influenced by perceptual 
information: Evidence for metacognitive illusions. Journal of Experimental Psychology: General, 137(4), 615-
625. doi: 10.1037/a0013684 Besken, M., & Mulligan, N. W. (2013). Easily perceived, easily remembered? 
Perceptual interference produces a double dissociation between metamemory and memory performance. 
Memory & Cognition, 41, 897-903. doi: 10.3758/s13421-013-0307-8. Sungkhasettee, V. W., Friedman, M. C., 
& Castel, A. D. (2011). Memory and metamemory for inverted words: Illusions of competency and desirable 
difficulties. Psychonomic Bulletin & Review, (18), 973-978. doi: 10.3758/s13423-011-0114-9.  
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KADINLARIN CİNSİYETÇİ ERKEKLERE İLİŞKİN TUTUM 

ÖLÇEĞİ 
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Orta Doğu Teknik Üniversire, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Cinsiyetçilik ve cinsiyet rolleriyle ilgili kalıp yargılar insanlık tarihi boyunca, hemen her kültürde var olan ve 

büyük ölçüde kadınların yaşamını olumsuz olarak etkileyen olgulardır. Özellikle Türkiye gibi geleneksel namus 
kültürlerinde (Sakallı-Uğurlu ve Akbaş, 2013) kadınlar bu inanışlardan daha çok zarar görmektedir. Örneğin, 
Türkiye'de sadece 2015 yılı içinde 290 kadın çoğunlukla yakın çevrelerindeki erkekler tarafından öldürülmüştür 
(http://www.anitsayac.com). Fakat, tüm olumsuzluklara rağmen kadınlar da bu cinsiyetçi inanışlara sahip 
olabilmekte ve benimseyebilmektedir (Glick, Sakallı-Uğurlu, Akbaş, Orta ve Ceylan, 2015). Kadınların cinsiyetçi 
erkeklere ilişkin tutumlarını ölçen bir ölçek geliştirmek bir toplumun genel olarak insan hakları ve eşitlik 
konusunda hangi konumda olduğunu gösterebileceği gibi, geri kalmış toplumlarda yaygın inanışları 
benimsemediği için zarar görme tehlikesi taşıyan kadınları da belirleme konusunda yardımcı olacaktır.  
 
Bu çalışma kadınların cinsiyetçi erkeklere ilişkin tutumunu ölçen bir ölçek (AWSM) geliştirmek amacıyla 
yapılmıştır. Online olarak hazırlanan elli soruluk anketi 493 kadın (Ort.(yaş) = 21.66, S = 3.03) cevaplamıştır. 
Faktör analizi sonucunda 29 cümleye indirgenen anketin "sosyal mesafe koyma", “cinsiyetçi erkeklere hak 
verme” “şiddete ve ayrımcılığa karşı tutum", ve “aşağılamaya karşı tutum” olmak üzere dört alt boyutu ortaya 
çıkmıştır. Katılımcılar ek olarak ölçüt bağlantılı geçerlik için Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ASI, Glick ve 
Fiske, 1996)’ni yanıtlamıştır.  
 
Bulgular AWSM ölçeğinin iç tutarlılık katsayısını α =.92 olarak gösterirken, alt boyutların iç tutarlılık katsayıları α 
=.82 ile α =.85 arasında değişmektedir. Ayrıca; AWSM puanlarının beklendiği gibi ASI puanlarıyla positif (r 
=.33, p <.001), eğitim seviyesiyle negatif (r = -.17, p =.02) korelasyona sahip olduğunu göstermiştir. Ancak 
beklenenin aksine, muhafazakarlık düzeyiyle AWSM puanları arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, 
katılımcıların okuduğu bölümlerin de (sosyal bilimler vs diğerleri) verdikleri cevapları istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde etkilediği (t(490) = 2.25, p =.03) gözlemlenmiştir. Çalışma, genel olarak, AWSM'nin kadınların 
cinsiyetçi erkeklere ilişkin tutumunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olabileceğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: cinsiyetçilik, erkek, kadın, ölçek, tutum 
 
Kaynakça: Anıt Sayaç: Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt http://www.anitsayac.com/ Glick, P., Sakallı-
Uğurlu, N., Akbaş, G., Orta, İ. M., ve Ceylan, S. (2015). Why do women endorse honor beliefs? Ambivalent 

sexism and religiosity as predictors. Sex Roles, DOI 10.1007/s11199-015-0550-5 Glick, P., Fiske, S. T. (1996). 
The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and 
Social Psychology, 70(3), 491-512. Sakallı-Uğurlu, N.ve Akbaş, G. (2013). Namus kültürlerinde “namus” ve 
“namus adına kadına şiddet”: sosyal psikolojik açıklamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 76-91. 
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Sosyal medya araçlarından biri olan Twitter, dünya siyasi liderleri tarafından aktif olarak kullanılan bir diploması 

aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda Twitter’ın hızlı ve şeffaf bilgi aktarımını yaparak vatandaş ve devlet 
arasındaki iletişimi sağlamak, kamu hizmetlerini geliştirmek ve demokrasiyi pekiştirmek gibi pek çok işlevi 
bulunmaktadır (Aladwani, 2015; Sobacı ve Karkin, 2013). Her ne kadar siyasi liderlerinin Twitter kullanımlarıyla 
ilgili betimsel araştırmalar yapılmış olsa da (örn., LaMarre ve Suzuki-Lambrecht, 2013), liderlerin Twitter 
kullanımları kültürel norm ve değerler bağlamından araştırılmamıştır. Yazındaki bu eksikliği gidermek adına bu 
çalışmada Hofstede’nin (2001) kültür boyutları ile (güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik, erillik ve 
uzun vadeli yönelim) siyasi liderlerin Twitter kullanımları (popülerlik, hareketlilik ve etkinlik) arasındaki ilişki 
incelenmiştir. 
Çalışmada ele alınan dünya siyasi liderlerinin Twitter hesapları cumhurbaşkanı (N=55), cumhurbaşkanlığı 
(N=38), başbakan (N=43), başbakanlık (N=58) olmak üzere 4 farklı kategoride incelenmiştir. Her bir kategori 
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için popülerlik boyutu toplam takipçi sayısıyla, hareketlilik boyutu bir güne düşen ortalama tweet sayısıyla ve 
etkinlik boyutu ise tweet başına düşen toplam retweet sayısı ile ölçülmüştür. Twitter istatistikleri dünyadaki 
siyasi liderlerin 2015 yılı içerisindeki Twitter kullanımlarını araştıran ‘Twiplomacy’ isimli uluslararası bir 
çalışmadan elde edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen Twitter hesaplarının Hofstede’nin (2001) çalışmasında yer 

alan ülkeler ile aynı olması göz önünde bulundurulmuştur. Veriler iki değişkenli korelasyon ve aşamalı regresyon 
analizleri kullanılarak test edilmiştir.  
Çalışma bulgularına göre, cumhurbaşkanlarının Twitter popülerliği bireycilik, cumhurbaşkanlığının Twitter 
hareketliliği bireycilik, erillik, güç mesafesi ve uzun vadeli yönelim ve başbakanlık Twitter popülerliği erillik 
boyutları ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Çalışmada, kültür boyutları siyasi liderlerin Twitter hesaplarının 
popülerliği ve hareketliliği ile ilişkili bulunmuş, fakat Twitter hesap etkinliği ile ilişkili olan herhangi bir kültür 
boyutu tespit edilmemiştir. Araştırma bulguları, eksiklikleri ve gelecek araştırma önerileri ilgili yazın ışığında 
tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Twitter, sosyal medya, kültür boyutları, siyasi liderler 
 
Kaynakça: Aladwani, A. M. (2015). Facilitators, characteristics, and impacts of Twitter use: Theoretical 
analysis and empirical illustration. International Journal of Information Management. 35 (1), 15-25. Hofstede, 
G. (2001). Culture’s Consequences. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. LaMarre, H. L., & Suzuki-Lambrecht, Y. 
(2013). Tweeting democracy? Examining Twitter as an online public relations strategy for congressional 
campaigns’. Public Relations Review, 39 (4), 360-368. Sobacı, M. Z. & Karkin, N. (2013). The use of Twitter by 
mayors in Turkey: Tweets for better public services?. Government Information Quarterly. 30, 417-425. 
 
 
 
 
 

[Özet:0291] 

TÜRKİYE HOMOJEN Mİ? NAMUS KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE 

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL FARKLARIN İNCELENMESİ 
Veysel Mehmet Elgin

1
, Tuğba Adalı

2
 

1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bolu 

2
Hacettepe Üniversitesi, Nüfusbilim Ana Bilim Dalı, Ankara 

 

 

Kültür, insanların bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini şekillendirir. Bu bağlamda Türkiye, kültürel bir 

sendrom olarak çoğunlukla Akdeniz, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde görüldüğü gibi namus kültürüne 
(honor culture) sahiptir; ve namusun yani sosyal saygınlığın korunması merkezi önemdedir (Uskul, Oyserman 
ve Schwarz, 2010; namus kültürü ve Türkiye ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme için, bkz., Elgin, 2016). 
Psikoloji yazını, aynı ülke içindeki bölgeler arasında kültürel özelliklerin farklılıklar gösterebileceğini ortaya 
çıkarmıştır (örn. Nisbett ve Cohen, 1996). Namus kültürü çerçevesinde, örneğin geniş bir yüz ölçümüne sahip 
olan Amerika Birleşik Devletlerinde, temel olarak güney ve kuzey bölgeleri arasında farklılıklar görülmektedir 
(Nisbett ve Cohen, 1996). Bu bağlamda, geniş bir yüz ölçümüne sahip Türkiye de coğrafi, sosyal ve ekonomik 
parametreler bakımından farklı bölgelerden oluşmaktadır (TNSA-2013) ve bu sebeple ülke içinde namus 
kültürüne onay dereceleri bakımından bölgeler arasında farklılıkların görülmesi beklenebilir. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’de namus kültürünün ağırlıklı olarak çalışıldığı kadının saflığı boyutunun, evlilik öncesi bekaret 
onayı üzerinden, bölgesel farklar bakımından incelenmesidir. Bu amaçla, 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması (TNSA-2013) verileri kullanılmıştır. Ağırlıklı, çok aşamalı, tabakalı küme örneklemi olan TNSA-2013 
örneklemine, lojistik regresyonla kompleks örneklem analizi (complex samples analysis with logistic regression) 
yöntemi uygulanarak 9325 katılımcı (Ort._yaş = 31.04, S_yaş =.12) üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Üç 
aşamalı analizler sonucunda, katılımcıların çoğunun kadının saflığı olgusuna onay verdiği ve bu durumun TNSA-
2013’de kategorize edildiği haliyle Türkiye’nin Doğu’sunda (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
birleşiminin) Türkiye’nin batısına (doğu olmayan bölgelerin toplamına) göre anlamlı olarak daha fazla olduğu 
bulunmuştur. Dahası, diğer olası faktörler (örn., yaş, yerleşim yeri, eğitim, refah düzeyi ve etnisite) kontrol 
edildiğinde de bu bölgesel fark anlamlı bulunmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, mevcut bulgular, psikoloji 
yazınında Türkiye’de ilk defa bölgeler arası farklar olduğunu namus kültürü çerçevesinde ortaya çıkarmıştır. Bu 
bulgular ışığında, gelecekte Türkiye’de yürütülecek psikoloji çalışmalarında, bölge faktörünün kontrol 
edilmesinin önemi de tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Psikoloji, Namus Kültürü, TNSA-2013, Bölgeler, Türkiye 

 
Kaynakça: Elgin, V. M. (2016). Examining honor culture in Turkey: Honor, manhood, & man-to-man response 
to insult. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye. Nisbett, R. E. ve Cohen, 
D. (1996). Culture of honor: The psychology of violence in the south. Boulder, CO: Westview. TNSA-2013 
(2014). 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

244 
 

Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Uskul, A. K., Oyserman, D. ve Schwarz, N. (2010). Cultural 
emphasis on honor, modesty or self-enhancement: Implications for the survey response process. J. Harkness 
ve ark. (Ed.), Survey methods in multinational, multiregional and multicultural contexts (191-201). New York: 
Wiley. 

 
 
 
 
 

[Özet:0292] 
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KÜLTÜREL ŞİDDETİN KÜRT SORUNU BAĞLAMINDA 

TOPLUMSAL BARIŞA ETKİSİ 
Düzgün Uğur 
Dicle Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
 

 

Barış kuramcısı Johan Galtung (1969) şiddeti herhangi bir bireyin potansiyelini gerçekleştirmesinin önündeki 

engel olarak ele alırken bunun üç şekilde ortaya çıktığını dile getirmektedir. Galtung'a göre bunlardan biri 
doğrudan şiddettir ve faili belli olduğundan kolaylıkla görülebilir. İkincisi ise yapısal şiddettir ve sistemdeki aile, 
eğitim, adalet sistemi vs kurumlar tarafından üretilir, sadece egemen durumdaki gruplar yapısal şiddeti 
kullanabilir. Fakat yapısal şiddetin fark edilmesi zordur, bu nedenle yapısal şiddetle mücadele de daha zordur. 
Son şiddet türü ise kültürel şiddettir; doğrudan şiddeti ve yapısal şiddeti meşrulaştırıcı söylem ve argümanları 
içerir(Galtung, 1990). Galtung'un yapısal şiddet kavramı psikolojideki kurumsal ayrımcılıkla (Benokraitis ve 
Feagin, 1995; Jones, 1997), kültürel şiddet kavramı ise kısmen olumsuz kalıpyargılarla paralellik içermektedir. 
Barışı da şiddet aracılığıyla tanımlayan Galtung, doğrudan şiddetin yokluğunu negatif barış, yapısal ve kültürel 
şiddetin yokluğunu ise pozitif barış olarak ele alır. Başka bir deyişle Galtung'a göre pozitif barışı sağlamak için 
kurumsal ayrımcılığı ve kısmen de olumsuz kalıpyargıları ortadan kaldırmak gerekmektedir. Diğer taraftan 
Berlin(1958) özgürlüğün sınırlarını çizmeyi negatif özgürlük, özgürlüğün imkan dahilinde olmasını ise pozitif 
özgürlük olarak kavramsallaştırmaktadır. Pozitif özgürlük kavramı Galtung'un, herkesin kendi potansiyelini 
gerçekleştirebildiği pozitif barış kavramıyla birlikte düşünüldüğünde gerçek anlamda bir barışın ancak pozitif 
özgürlük ile mümkün olabileceği ortaya çıkacaktır. Bu çalışma şiddet, barış ve özgürlük kavramlarını tartışarak 
insani gelişmişlik indeksinin üç önemli boyutu olan uzun ömür, bilgiye ulaşım beceri ve olanaklarına sahip olma 
ve müreffeh bir yaşam sürdürme boyutlarında Türkiye'deki Kürtlerin aleyhine olan istatistiki göstergeleri bir 
araya getirerek Kürtlerin maruz kaldıkları yapısal şiddeti daha bütünlüklü bir şekilde ortaya koymayı, medya ve 
devlet dilinde bu şiddetin nasıl meşrulaştırıldığını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Türkiye 
İstatistik Kurumu'nun verileri başta olmak üzere bu alanda yapılmış çalışmalara başvurulacaktır. Bu ayrımcılığın 

ne tür argümanlarla meşrulaştırıldığı konusunda da hükümet programları, medya, sivil toplum kuruluşları ve 
siyasi parti söylemleri analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: kurumsal ayrımcılık, kültürel şiddet, negatif barış, pozitif barış, pozitif özgürlük, yapısal 
şiddet 
 
Kaynakça: Benokraitis, N. V. ve Feagin, J. R. (1995). Modern sexism: Blatant, Subtle, and Covert 
Discrimination (2. baskı). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Berlin, I. (1958). Two Concept of Liberty. H. 
Hardy (ed) Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty içinde.Oxford University Press. Oxford, 2002. Galtung, 
J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research, 6 (3),167-191 Galtung, J. (1990). 
Cultural violence. Journal of Peace Research, 27 (3), 291-305 Jones, J. M. (1997). Prejudice and Racism (2. 
baskı). New York: McGraw-Hill 
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Bar-tal ve Bennink (2004) uzlaşmayı, genel anlamda eski düşmanların, birbirlerine ilişkin hissettiklerini, 

birbirleri hakkında düşündüklerini ve birbirlerine yönelik eylemlerini birlikte yaşamayı mümkün kılacak bir şekle 
dönüştürmeleri olarak tanımlamaktadır. Kelman'ın, uzlaşmanın karşılıklı güven ve kabul yokluğunu giderilmesi 
olduğu (Kelman, 2004) fikrinden yararlanan Nadler ve Shnabel (2008) de karşılıklı güvenin sağlanmasını araçsal 
uzlaşma, karşılıklı kabulün sağlanmasını da sosyoduygusal uzlaşma olarak adlandırmaktadır. İhtiyaç temelli bir 
sosyoduygusal uzlaşma modeli geliştiren Nadler ve Shnabel(2008), mağdurun mağduriyet sürecinde 
güçsüzlükle baş başa kalması nedeniyle güç ve eşitlik hissinin zarar gördüğünü, failin ise ahlaki imaj hissinin 
zarar gördüğünü belirtmektedirler. Model, mağdurun güçlendirilmeye failin de kabul görmeye ihtiyaç 
duyduğunu, mağduru güçlendirmek için failin mağdura yapılan haksızlık için sorumluluk alması ve özür dilemesi 
gerektiğini; failin kabul ihtiyacının giderilmesi için ise failin kötü biri olarak değil de bazı koşullarda kötülük 
yapan biri olarak değerlendirilmesinin gerektiğini belirtmektedir. Ancak model tarafların ihtiyaçlarını karşılıklı 
giderememesi durumunda tek tek ve kendi başlarına ihtiyaç duydukları güç ve kabullü sağlamaya çalıştıklarını; 
güç ihtiyacını karşılamanın yolunun intikamdan geçtiğini, kabul ihtiyacının karşılanmasının yolunun ise sosyal 
uzaklaşmadan geçtiğini ifade etmektedir. Ayrıca model intikamın mağdurun zedelenen güç hissini onarmakla 
beraber uzlaşmaya hizmet etmediğini, sosyal uzaklaşmanın nihai hedefinin ise insanlıktan çıkarma (Haslam, 
2006) olduğunu failin kabul ihtiyacını kısa vadede gidermekle beraber tıpkı intikam gibi uzlaşmaya hizmet 
etmediğini de ifade etmektedir. Model uzlaşma için beş koşul önermektedir: Ötekinin ulus oluşunun ve 
insanlığının ortak kabulü, barış için ortak bir ahlaki temel geliştirme, geçmişle yüzleşme, sorumluluğun kabulü, 
işbirliği için örüntülerin ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması. Bu çalışma psikoloji literatüründe mevcut 
uzlaşma çalışmalarını gözden geçirirken aynı zamanda Kürt sorunu bağlamında son otuz beş yıldır yaşanan 
çatışmaların nasıl bitirilebileceğine dair yukarıdaki ihtiyaç temelli sosyoduygusal uzlaşma modeli perspektifinde 
tartışmayı hedeflemektedir. Çalışma seçilmiş bazı olayları ve çeşitli söylemleri baz alarak uzlaşma, intikam ve 
sosyal uzaklaşmanın nasıl ortaya çıktığına odaklanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: ihtiyaç temelli uzlaşma modeli, intikam, Kürt sorunu, sosyal uzaklaşma, sosyoduygusal 
uzlaşma, uzlaşma 
 
Kaynakça: Bar-Tal, D., & Bennink, G. H. (2004). The nature of reconciliation as an outcme and as a process. 
Y. Bar-Siman-Tov (Ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation içinde (syf. 11-38). Oxford and New York: 
Oxford University Press. Haslam, N. (2006). Dehumanization: An Integrative Review. Personality and Social 
Psychology Review.vol. 10 no. 3, 252-264. Kelman, H. C. (2004). Reconciliation as identity change: A social-
psychological perspective. Y. Bar-Siman-Tov (Ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation içinde (syf. 111-
124). Oxford, England: Oxford University Press. Nadler, A ve Shnabel, N. (2008), Instrumental and 
socioemotional paths to intergroup reconciliationand the needs-based model of socioemotional reconciliation. A. 
Nadler, T.E. Malloy ve J.D. Fisher (Ed.) The social Psychology of Intergroup Reconciliation içinde (syf. 37-56). 
Oxford, England: Oxford University Press. 
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Değerlendirme kuramı (Lazarus & Folkman 1984) duyguları çevresel uyaranları algılama ve değerlendirme 

sonucu oluşan, söz konusu uyaranlara tepki vermeyi sağlayan içsel bir süreç olarak ele alır (Lazarus, 1982; 
Lazarus ve Folkman, 1984) ve bunların adaptasyonu sağladığını belirtir (Lazarus, 1991). Ahlaki 
değerlendirmelerin en iyi yordayıcısının duygusal tepkiler olduğunu gösteren çalışmalar (Haidt, Koller ve Dias, 
1993; Shweder, Mahapatra, & Miller, 1987) bazı duyguların bazı etik ihlaller sonucunda ortaya çıktığını ve her 
bir duygunun farklı işlevlere sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu duygulardan öfke, özerklik ihlaliyle; 
aşağılanma, topluluk kodları ve hiyerarşi ihlaliyle; iğrenme ise saflık ve kutsallık kodlarının ihlaliyle ortaya 
çıkmaktadır (Hutcherson ve Gross, 2011). Öfke, saldırı ilişkili bir duygu olarak haksızlığı gidermeyi hedefler; 
aşağılanma, dışlama ilişkili bir duygu olarak doğal ahlaki üstünlüğe dair şeyler ifade etmeyi hedefler (Roseman, 
Wiest, & Swartz, 1994). İğrenme ise saflık ve kutsallığı ihlal eden “kirliliği” püskürtmeyi hedefler (Rozin, 
Lowery, Imada ve Haidt, 1999). Öfke normatif sosyal eylemlerle ilişkili iken, aşağılanma normatif olmayan 
sosyal eylemlerle ilişkilidir (Tausch ve diğerleri 2011). Diğer taraftan gruplar arası duygu kuramı (Mackie, 
Maitner ve Smith, 2009) sosyal kategorileme ve gruplar arası değerlendirme sonrasında bazı koşullarda kişilerin 
kendilerini birey olmaktan çok belli grupların üyesi olarak gördüklerini, kişi için anlamlı olmasa dahi grup için 
anlamlı olayların kişi için de anlam kazandığını belirtmektedir. Bu çalışma yukarıdaki kuramsal yaklaşımlar 
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çerçevesinde çeşitli kentlerde oluşturulan hendek ve barikatların; ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının, 
yaşanan çatışmaların; cenazelere ilişkin uygulamaların Kürtlerde ne tür duygulara yol açtığına odaklanacaktır. 
Bu çerçevede Diyarbakır'da yapılacak yapılandırılmış görüşmeler ışığında yukarıda bahsedilen duyguların hangi 
olaylar sonrasında ortaya çıktığı ve söz konusu duygunun nasıl tepkiye yolaçtığı/yol açması olası olduğu 

konusuna yoğunlaşılacaktır. Kuramsal yaklaşım doğrultusunda kişilerin olaylar sonrasında öfke hissetmeleri 
durumunda kendilerine yapıldığını düşündükleri haksızlığı, kamuoyu oluşturma, yasal süreçlere başvurma gibi 
normatif eylemlerle gidermesi beklenirken, aşağılanma ve iğrenme hissedenlerin politik şiddet de dahil daha 
fazla norm dışı yöntemleri tercih etmesi beklenmektedir 
 
Anahtar Kelimeler: aşağılanma, iğrenme, moral duygular, normatif kolektif eylem, norm dışı kolektif eylem, 
öfke 
 
Kaynakça: Haidt, J., Roller, S. H., & Dias, M. G. (1993). Affect, culture and morality, or Is it wrong to eat your 
dog? Journal of Personality and Social Psychology, 65, 613-628 Hutcherson, C. A., & Gross, J. J. (2011). The 
moral emotions: A social-functionalist account of anger, disgust,and contempt. Journal of Personality and Social 
Psychology, 100, 719–737. Lazarus, R.S. (1982). Thoughts on The Relation Between Emotion and Cognition. 
American Psychologist, 37, 1019-1024. Lazarus, R. S.(1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford 
University Press. Lazarus, R. S. ve Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer-
Verlag. Mackie, D. M., Maitner, A. T. ve Smith, E. R. (2009). Intergroup Emotions Theory. T.D. Nelson (Ed.) 
Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination içinde, New York: Erlbaum Roseman, I. J., Wiest, C., & 
Swartz, T. S. (1994). Phenomenology, behaviors and goals differentiate discrete emotions. Journal of 
Personality and Social Psychology, 67, 206 –221. Rozin, P., Lowery, L., Imada, S., & Haidt, J. (1999). The CAD 
triad hypothesis: A mapping between three moral emotions (contempt, anger, disgust) and three moral codes 
(community, autonomy, divinity). Journal of Personality and Social Psychology, 76, 574 –586. Shweder, R. A., 
Mahapatra, M., & Miller, J. (1987). Culture and moral development. J. Kagan & S. Lamb (Ed.), The emergence 
of morality in young children içinde (1-83). Chicago: University of Chicago Press Tausch, N., Becker, J. C., 
Spears, R., Christ, O., Saab, R., Singh, P., & Siddiqui, R. N. (2011). Explaining radical group behavior: 
Developing emotion and efficacy routes to normative and nonnormative collective action. Journal of Personality 
and Social Psychology, 101, 129–148. 
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Kadına yönelik şiddet dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir toplumsal sorun teşkil etmektedir. Hacettepe 

Üniversitesi tarafından yürütülen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na (2015) göre, namus kültürleri 
arasında kabul edilen Türkiye’de (Sakallı-Uğurlu ve Akbaş, 2013), kadınların %36’sı hayatlarında en az bir kez 
fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Yapılan çalışmalar, kadına yönelik şiddet ve namus kültürleri arasında güçlü bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. Örneğin, Vandello, Cohen, Grandon ve Franiuk (2009) namus kültüründeki 
kişilerin şiddet gösteren erkeğe ve onun davranışlarına daha olumlu gözle baktıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu 
durumda, kadına yönelik şiddetin nedenlerinden biri olarak gösterilen namus kavramının incelenmesi hayati 
önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kadın üzerinden tanımlanan namus kavramına odaklanarak Namus 
Ölçeğini (Rodriguez Mosquera, Manstead ve Fischer, 2002) Türkçe’ye uyarlamak ve uyarlanan ölçeğin geçerlik 
ve güvenirlik bulgularını incelemektir. 
 
Çalışmaya 251 kadın, 169 erkek (Ort.yaş = 28.84, S = 6.84) katılmıştır. Katılımcılar, kadınlık-namusu (KN), 
erkeklik-namusu (EN), aile namusu (AN) ve sosyal bütünlük (SB) olmak üzere dört alt boyutu olan Namus 
Ölçeğini ve ölçüt bağıntılı geçerlik için Namus Kabulü Ölçeğini (Vandello ve ark., 2009) doldurmuşlardır.  
 
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri bulguları, üç faktörlü bir yapıya (KN, EN ve SB) işaret etmektedir. 
Maddeler ile namus ölçeğinin tümü arasındaki korelasyonların.31 ile.66 arasında; ayrıca, madde-toplam 
korelasyonlarının, KN için.47 ile.84, EN için.42 ile.70 arasında, SB için.50 ile.74 arasında olduğu görülmüştür. 
Namus Ölçeğinin iç tutarlık katsayısı α =.94 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin alt faktörleri olan KN için α 
=.82, EN için α =.88, ve SB için α =.92 bulunmuştur.  
 
Sonuç olarak, psikometrik özelliklere dair bulgular Namus Ölçeğinin Türkçe formunun konu ile ilgili yapılacak 
araştırmalarda kullanılabilecek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ancak orijinal 
ölçeğin içerdiği dört faktörlü yapıya bu kültürde rastlanmamıştır. Bunun kültürel bir farktan kaynaklanıp 
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kaynaklanmadığının başka çalışmalarda incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: geçerlik, güvenirlik, namus, namus kültürü, Namus Ölçeği 
 

Kaynakça: Hacettepe University (2015). Türkiye’de kadına yönelik aile işi şiddet araştırması. Ankara. 
Rodriguez Mosquera, P. M., Manstead, A. S. R. ve Fischer, A. H. (2002). The role of honor concerns in 
emotional reactions to offences. Cognition & Emotion, 16, 143–163. Sakallı-Uğurlu, N.ve Akbaş, G. (2013). 
Namus kültürlerinde “namus” ve “namus adına kadına şiddet”: sosyal psikolojik açıklamalar. Türk Psikoloji 
Yazıları, 16(32), 76-91. Vandello, J. A., Cohen, D., Grandon, R.ve Franiuk, R. (2009). Stand by your man: 
Indirect prescriptions for honorable violence and feminine loyalty in Canada, Chile, and the United States. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 81-104. 
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Bu çalışmanın amacı; Hoyt, Burnette ve Innella (2012) tarafından geliştirilmiş olan Liderlikle ilgili Örtük Teoriler 

Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasıdır. Bu ölçek, Hoyt ve arkadaşları tarafından Dweck’in Örtük Zeka Teorisi 
Ölçeği’nin liderlik alanına uyarlanması ile geliştirilmiştir. Liderlikle ile ilgili Örtük Teoriler; bireylerin liderlik 
yeteneklerinin doğuştan gelen ve değiştirilemez ya da değiştirilebilir ve geliştirilebilir olarak görmeleri yönündeki 
farklı inançlarıdır. Bu çalışmada ölçeğin Türkçeye çevrilmesi ve güvenirlik ve geçerlik sınama çalışmalarının 
yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla ölçek İngilizce diline hakim 2 kişi tarafından birbirinden bağımsız olarak 
çevrilmiş ve 3. bir kişi tarafından kontrol edilmiştir. Ölçek İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin Psikoloji 
Bölümü öğrencilerinden oluşan 150 kişiye uygulanmıştır. Ölçeğin analizleri halen devam etmektedir. Ölçümün 
güvenirliği için iç tutarlık katsayısı hesaplanacak olup, geçerliği için Faktör Analizi ile birlikte cinsiyet ve liderliği 
örtük olarak eşleştirmeyi hedefleyen IAT testi uygulanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: liderlik, örtük teoriler, güvenirlik, geçerlik 
 
Kaynakça: Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict 
achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child development, 
78(1), 246-263. Burnette, J. L., Pollack, J. M., & Hoyt, C. L. (2010). Individual differences in implicit theories of 
leadership ability and self‐efficacy: Predicting responses to stereotype threat. Journal of Leadership Studies, 

3(4), 46-56 Hoyt, C. L., Burnette, J. L., & Innella, A. N. (2012). I Can Do That The Impact of Implicit Theories 
on Leadership Role Model Effectiveness. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(2), 257-268.  
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Örgütte faaliyet gösteren bir iş görenin günümüz çalışma koşulları perspektifinde salt fiziksel veya zihinsel 
çabasını ortaya koyması yetersiz olarak görülmektedir. Özellikle hizmet sektöründe çalışmakta olanların bir 
diğer bileşen olan duygularını da aktif bir biçimde göstererek performanslarına yansıtmaları beklenmektedir. 
Anderson vd. (2002: 3), anlatmaya çalıştıkları üzere hizmet sektöründeki bir iş gören müşterisiyle birebir ve 

hatta yüz yüze iletişime geçiyor olması nedeniyle o esnada hissettiği, buna bağlı olarak sergilediği duygularını 
kontrol altında tutarak hareket etmelidir. Bazen belirli kalıplara bağlı kalarak bazı rollere bürünmek, bazen içten 
gelmeyen davranışları sergilemek bazen de çok farklı duygu durumları yaşıyor olsa da müşterilere karşı daima 
istenilen ve beklenen davranışları göstermeleri arzulanan çalışanların ortaya koydukları bu emek duygusal emek 
(DE) olarak adlandırılmaktadır (Eroğlu, 2010: 19).Bu araştırmada özellikle hizmet sektöründe kritik öneme 
sahip olan satış ve pazarlama departmanlarında çalışan işgörenlerin (n:877) DE düzeylerine etkisi olan ve 
nihayetinde duygusal emeklerinin düzeyine göre örgütsel sonuçları ele alınmıştır. Araştırma için yüz yüze 
uygulanmak üzere anket yöntemi ve analiz için SPSS 21.0 ve AMOS 20 kullanılmıştır. Diefendorff vd. (2004)’nin 
oluşturduğu DE ölçeği, DE’nin öncülü olarak Colquitt vd. (2001) tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Algısı(ÖA) 
Ölçeği, örgütsel çıktılar içinse Allen ve Meyer(1991) tarafından geliştirilen “Örgüte Bağlılık Ölçeği(ÖB)” nin S. 
Arzu Wasti tarafından yapılan Türkçe tercümesi kullanılmıştır. Ayrıca Maslach ve Jackson (1981) tarafından 
geliştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği(TS) ve Mael ve Ashforth (1992) Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği(ÖÖ) anket 
formuna dâhil edilmiştir. ÖA’nın her üç boyutunun DE’yi yordadığı görülürken örgütsel özdeşleşmenin DE’yle TS 
arasındaki ilişkiye aracı etkisi olduğu bulgulanmıştır. ÖÖ’nün TS üzerinde negatif yöndeki etkisi tespit edilmiştir. 
DE’si yüksek olanların ÖB seviyesi ve bu neticede de ÖÖ de yüksek düzeyde olarak görülmektedir. Literatüre 
baktığımızda DE’yi konu alan çalışmalarda genellikle tek bir örgütsel sonuca odaklanma olduğu gözlemlenmiştir; 
yapılan bu araştırmanın bulgularının çeşitlilik taşıması nedeniyle daha sonra yapılacak çalışmalara ufuk açıcı bir 
yol oluşturacağı ve literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Örgütsel Özdeşleşme, Tükenmişlik Sendromu, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel 
Adalet, Yapısal Eşitlik Modellemesi 
 
Kaynakça: Anderson, B., Provis, C., ve Chappel, S. (2002). The recognition and management of emotional 
labour in the tourism industry. Colquitt JA, Conlon DE, Porter CO, Wesson MJ, Ng KY. (2001), Justice at the 
millenium: a meta analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Apply Psychology; 
86: 386-400. Diefendorff, J.M., Croyle, M. ve Gosserand, R.H. 'The dimensionality and antecedents of emotional 
labor strategies", Journal of Vocational Behavior, 66, 2005, 339-357. Eroğlu, E. (2010).Örgütsel iletişimin 
işgörenlerin duygu gösterimlerinin yönetimine olan etkisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik 
Dergisi, 6(3), 18-33. Mael, F. ve Ashforth, B.(1992). "Alumni and their alma mater: a partial test of the 
reformulated model of organizational identification”, Journal of Organizational Behavior, 13, 254-269. Maslach, 
C. ve Jackson. S.E. (1981). "The measurement of experienced burnout" Journal of Occupational Behavior, 2, 
99-113. Meyer J.P., Allen, N.J. 1(1991). ‘A three component conceptualization of organizational commitment, 
Human Resource Management Review, Vol: 1, 1991, s.61-89. Wasti S. A.,(2000). “Meyer ve Allen’in üç boyutlu 
örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik analizi, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.401-
410. 
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MORAL TEMELLERİN ALGILANIŞI VE ZİHİNSEL TEMSİLİ 
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Moral Temeller Kuramı (Haidt, 2007) moralitenin beş temeli olduğunu ifade etmiştir: sosyal bakım/özen, 
hakkaniyet, sadakat, otoriteye saygı, kutsallık/saflık. Bu temellere daha sonra özgürlük de eklenmiştir (Iyer ve 
ark., 2012). Bu çalışma niteliksel bir araştırma yürüterek, moral temeller ve tanımlarının insanların 
zihinlerindeki benzerlik ve farklılıklarını, her birinin bireyler için ne ifade ettiğini anlamayı amaçlamıştır.  
Çalışmaya, çoğunlukla yüksek eğitim seviyesinden 47 kişi (28 kadın, 15 erkek) çevrimiçi katılmıştır. Örneklemin 
yaş ve meslek bakımından heterojen olduğu söylenebilir. Temeller, literatürde olduğu şekilde (Haidt, 2012) 
tanımlanmıştır. Katılımcılara, tanımların ve tanımlardan bağımsız olarak her temelin kendilerine çağrıştırdığı en 
fazla 5 sözcük, ayrıca 7’li bir ölçek üzerinde bu tanımları ahlakla ne kadar bağdaştırdıkları ve demografik bilgiler 
sorulmuştur. 
Açık uçlu sorular MAXQDA, derecelendirme sorusu SPSS ile analiz edilmiştir. Yanıtların çoğu yönerge uyarınca 

sadece kelimelerden, bazı yanıtlar ise cümle veya kısa açıklamalardan oluşmuştur. Yanıtlar içerik analizi yoluyla, 
tematik birimler ve kategoriler şeklinde gruplanmıştır. Bir tematik birim bir veya daha fazla dile getirilmiş, eş / 
yakın anlamlı sözcüklerden oluşmuştur. Kategoriler, daha üst düzey bir birim olup, semantik olarak yakın, aynı 
konuyu anlatan, katılımcının yanıtları içinde kategoriye yakın anlam kazanmış tematik birimlerden oluşmuştur. 
Kodlayıcılar arası güvenirlik % 70-93 arasında değişmiştir.  
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Moral temellerin tanımlarının ve zihinsel temsillerinin, kuramın işaret ettiğinden daha geniş bir şekilde 
algılandığı görülmektedir. Kuramdan farklı olarak, sosyal bakım ihtiyacının nedenlerine değinilmiştir. Hakkaniyet 
kavramında ise karşılıklılık ilkesinin yanında özgürlük, empati, şeffaflık, insanlığın özü gibi temalar ön plana 
çıkmaktadır. Sadakat ve otoritenin kısıtlayıcı ve baskıcı yönleri ile ideal sadakat ve otorite kavramları üzerinde 

durulmuştur. Özgürlük, eşitlik, özgünlük gibi kavramlar ekseninde; birey, sosyal ilişkiler ve doğa temelinde 
algılanmaktadır. Kutsallık en geniş algılanan temeldir; tevazu, olgunluk, maneviyat gibi temalar da kutsallıkla 
bağdaştırılmıştır. Temellerle ilişkilendirilen duygular ile tüm temellerdeki ortak/ tekrar eden temalar da 
değerlendirilmiştir. Katılımcılar, en çok hakkaniyet (M=5.72), en az otorite (M=2.97) temelini ahlakla 
bağdaştırmıştır. Çalışmanın bulguları, güncel literatür ekseninde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: ahlak, moral, moral temeller, nitel, temsiller 
 
Kaynakça: Haidt, J. (2007). The new synthesis in moral psychology. Science, 316, 998-1002. Haidt, J. (2012). 
The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. New York: Pantheon Books. Iyer, R., 
Koleva, S., Graham, J. Ditto, P., & Haidt, J. (2012). Understanding libertarian morality: The psychological 
dispositions of self-identified libertarians. PLoS ONE, 7(8), 1-23. 
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MİZAH KULLANIM BECERİSİNİN SALDIRGAN DAVRANIŞ 
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Şahide Güliz Kolburan, Elif Özge Erbay, Hande Tasa 
İstanbul Aydın Üniversitesi 
 

 

Ülkemizde öfke ve saldırganlık davranışı giderek yaygınlaşmakta, tüm gelişim dönemlerinde ve yetişkinlikte 

ciddi sorunlarla karşımıza çıkmaktadır. Saldırgan davranış ve öfke bireysel olduğu kadar sosyal açıdan da önemli 
bir problemdir. Saldırgan davranışlardaki artışa bakıldığında, bu alandaki çalışmaların beklenen sonuçlara 
ulaşamadığı görülmektedir. 
Öfke sonucunda bir dizi bilişsel eylem ile gerçekleşen saldırgan davranışın önlenmesinde, zihinsel becerilerin 
yeri ve önemi büyüktür.  
 
Alanyazındaki çalışmalar, mizahın stresle başa çıkma ve stresin yol açtığı olumsuz sonuçları azaltmada önemli 
işlevi olduğundan bahsetmektedir. (Oral, 2004.) 
 
PROBLEM: Stresli durumlar karşısında başa çıkma stratejisi olarak mizaha başvurulması ile saldırgan davranış 
arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
 
YÖNTEM: Çalışmada mizah tarzlarından bağımsız olarak, sadece mizah yolu ile başa çıkma becerisi ve olumlu 
mizah tarzları ele alınmıştır. Problem cümlesinden yola çıkılarak 200 üniversite öğrencisiyle çalışılmış, 
saldırganlık düzeyinin belirlenmesinde Saldırganlık Ölçeği (Can, 2002), stresli durumlar karşısında bir başa 
çıkma stratejisi olarak mizah kullanımını değerlendirmek için de Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği (Yerlikaya, 
2009) kullanılmıştır. Her iki ölçekten elde edilen veriler yaş ve cinsiyet değişkenleri de dahil edilerek SPSS 
programı ile değerlendirilmiştir. 
Mizah, kaygı verici yaşantıların duygusal sonuçları (davranış) üzerinde etkilidir. Mizah duygusu ile bilişsel işlev 
arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Mizahın temel dinamiğinin eleştirel düşünce olduğu pek çok araştırmacı 
tarafından açıklanmıştır (Özdemir, 2010). Mizahsız eleştirel düşünce, eleştirel düşüncesiz mizah var olamaz. 
Eleştirel düşünce bağlamında mizah yeteneği; üst düzey düşünme becerilerini gerektirir. Bu bağlamda eleştirel 
düşünme gibi mizah da kendi içinde örgütlü, amaçlı bir zihinsel etkinliktir. Mizah becerisi geliştirilebilir bir 
beceridir.  
 
Öfke ve saldırgan davranışla başa çıkma yollarından biri de eleştirel düşünme ve mizah yeteneğinin 
geliştirilmesidir. Bu amaçla planlanacak eğitim programları öfkenin olumlu ifadesi sürecinde önemli bir alternatif 
oluşturacaktır. 
 
BULGULAR: Çalışma henüz tamamlanmadığından bu bölüm eklenememiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Öfke, saldırganlık, mizah, eleştirel düşünce 
 
Kaynakça: Albayrak Sargın, Y. (2008). Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırgan Davranışları İle Öfke ve 
Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: 
KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Arslan, C., Hamarta, E., Arslan, E. ve Saygın, Y. (2010). Ergenlerde Saldırganlık 
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ve Kişilerarası Problem Çözmenin İncelenmesi. İlköğretim Online,9(1), 379-388 Beck, J.S. (2001). Bilişsel 
Terapi: Temel İlkeler ve Ötesi. (Çev. N Hisli Şahin), (Çev. Ed. F Balkaya, A İlden Koçkar), Türk Psikologlar 
Derneği Yayınları, Ankara, 2006. Bernateau, I. (2014), Psikanalizde ve Woody Allen Filmlerinde Mizah -Yaşama 
Göğüs Germek için ne Yapmalı?- Çev: Orçun Türkay, Psikanaliz Yazıları, Şiddet ve Şiddetin İletimi, s: 89-106, 

Bağlam yayınları, İstanbul. Can S (2002) “Agression questionnaire” Adlı Ölçeğin Türk Popülasyonunda Geçerlilik 
ve Güvenilirlik Çalışması. Genel Kurmay Başkanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servis Şefliği, yayımlanmamış uzmanlık tezi, İstanbul. Çam, S., Tümkaya, S. (2008). 
Kişilerarası Problem Çözme Envanteri Lise Öğrencileri Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası 
İnsan Bilimleri Dergisi,5(2), 1-17. Deffenbacher, J. L. (1999). Cognitive-Behavioral Conceptualization And 
Treatment Of Anger. JCLP/In Session: Psychotherapy In Practice. Sayı: 55 D’zurilla T. J., Maydeu-Olıvares, A. 
and Kant, G. L. (1998). Age and Gender Differences in Social Problem-solving Ability. Personality and Individual 
Differences, 25, 241-252 Enç, M., (1990), Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, Seçkin yayınevi, Ankara. Freedman, J.L., 
Sears, D.O., Carlsmıth, J.M. (1993), Sosyal Psikoloj, Çev: Ali Dönmez, İmge Yayınevi, Ankara. Güven, M., 
Kürüm, D. (2006). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış, Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2006/1 İnam, A. ve Güleç, C. (2007). Metaforla Saadet Olmaz. E. Serbes (Haz.). (2.Basım). İstanbul: 
Say Yayınları Martin, R. A. (2007). The Psychology of Humor. An Integrative Approach. Burlington: Elseiver 
Academic Press. McGhee, P. E. (2011). Head, shoulders, knees and peanut butter: What makes young children 
laugh? http://www.laughterremedy.com/ adresinden, 14.04.2016 tarihinde alınmıştır. Oral, T. (1998). Yaza 
Çize, İris Yayıncılık, İstanbul. Oral, G. (2004), Ergenlikte Mizah ölçeği, Eğitim ve Bilim dergisi, Cilt:29, Sayı:133, 
s (20-27). Özdemir, S.M. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler 
açısından değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3. Özdemir, N. (2010), Mizah, eleştirel 
düşünce ve bilgelik: Nasreddin Hoca, Milli Folklor, Cilt:.22 Sayı: 87, s:27-40, Ankara. Özden, Y. (2005). 
Öğrenme ve Öğretme. Pegem A Yayınları. Ankara Soykan, Ç. (2003 ) Öfke ve Öfke Yönetimi, Kriz Dergisi, 
11(2), 19-27, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Sütçü, S.T., Aydın, A., Sorias, 
O. (2010), Ergenlerde Öfke ve Saldırganlığı Azaltmak için Bilişsel Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının 
Etkililiği, Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2010, 25 (66), 57-67 TDK Türkçe Sözlük, (2011), Türk Dil Kurumu 
yayınları. Yerlikaya, E., (2009), Üniversite öğrencilerinin mizah tarzları ile algılanan stres, kaygı ve depresyon 
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim 
Bilimleri Anabilim Dalı, Adana. 
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Emosyonların elektrofizyolojik ve davranışsal karşılıklarına ait sonuçlar, kullanılan farklı stratejiler nedeniyle 

çeşitlilik gösterirken, belleği nasıl etkilediğini açıklayan çalışmaların ortak bulgusu emosyonel iletilerin daha iyi 
hatırlandığıdır. Bu çalışmanın amacı, nötr kelimelerle verilen, uyarılmışlık seviyeleri kontrol altına alınmış, farklı 
emosyonel değerliğe sahip görsel uyaranların kelime belleği üzerindeki etkisini Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP) 
ve Olaya İlişkin Salınımlar (OİS) ile incelemektir. 18-28 yaş aralığında 20 sağlıklı gönüllülerden farklı emosyonel 
değerliğe sahip Uluslararası Duygusal Resim Sistemi (UDRS) resimleri ve şematik yüzlerin ardından verilen nötr 
kelimeleri akılda tutmaları istenmiştir. Beyin elektriksel aktivitesi, 32 kanaldan EEG kaydı alınarak ölçülmüştür. 
Şematik yüzlere ilişkin bulgulara göre en çok negatif yüzü ile verilen kelimeler hatırlanmış, UDRS 
resimlerindeyse benzer anlamlı bellek etkisi bulunmamıştır. Tepki süresi analizleri en hızlı tepkinin negatif 
uyaranlara verildiğini göstermiştir. Çalışmanın elektrofizyolojik bulguları ise OİP'lerin görsel uyaranların 
emosyonel değerliği ve kelimenin hatırlanmasına ilişkin değişimleri ayrı zaman pencerelerinde yansıttığını ortaya 
koymuştur. UDRS resimlerinin kullanıldığı deneyde literatürle uyumlu şekilde kelimeyi izleyen OİP'nin 450-600 
ms zaman aralığında "sonradan hatırlama etkisi" anlamlı biçimde bulunmuştur. Şematik yüzlerde kelimeden 
sonraki 250-300, UDRS resimlerinde 300-400 ve 400-650 ms zaman pencerelerinde görsel uyaranın emosyonel 
değerliğini yansıtan değişimler saptanmıştır. Bellek ve emosyona ilişkin OİP bulguları farklı zaman 
pencerelerinde gerçekleştiği için emosyonların belleği modüle edici etkisinin nörofizyolojik karşılığı 
saptanamamıştır. Buna karşın, görsel uyaranın sunumuyla kelimenin görünmesi arasında geçen sürede belirli 
bir zaman aralığında frontal bölgede ortaya çıkan indüklenmiş teta salınımları hatırlanan kelimelerde ve negatif 
şematik yüzlerde anlamlı artış göstermiştir. Davranışsal bulgularla birlikte, şematik yüzün emosyonel 
değerliğinin nötr kelimenin belleğe kaydını etkilemesinin elektrofizyolojik karşılığı ortaya konulmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Bellek, EEG, Emosyon, OİP, OİS 
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Adil dünya inancı basitçe; dünyanın adil olduğu, iyilerin başına iyi, kötülerin başına ise kötü olayların geldiği 
inancıdır. Lerner (1977) insanların belli biçimlerde davranmaları sonucunda istediklerini elde edebileceklerine ya 
da olumsuz sonuçlardan kaçabileceklerine dair bir yanılsama içerisinde olduklarını ve bu yanılsamayı devam 
ettirmek için dünyanın adil bir yer olduğuna inandıklarını belirtmiştir. Lerner adil dünya inancını 'temel bir 
yanılsama' olarak görmektedir, çünkü bireyler tarafından yürütülen bu sistem, olayların adil olarak 

gerçekleşmesinden bağımsız olarak değerler, normlar, tutumlar ve inançlar tarafından inşa edilmektedir. Buna 
göre bireylerin yaşamlarını çelişkilerden nispeten uzak yaşamak için bu inanç sistemini bir tampon görevinde 
kullandıklarını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, kişiler sosyal, bireysel ve yaşamsal bağlarını daha rahat 
sürdürebilmek ya da sadece sürdürebilmek için adil dünya inancının farklı motivasyonlarına ihtiyaç 
duyabilmektedirler (Jost ve Kay, 2010). Bu durum kişisel ilişkilerimizi de etkilemekte, “doğrular” ve “kurallar” 
bir diğer bireye yönelik saygıyı getirmektedir (Lerner, 2004, sy. 10-18). 
Bu çalışmada, “adil olup olmama” ve “kurbanın başına gelenlerin meşrulaştırılması” durumlarının bireyler 
tarafından cinsiyet kimliği-cinsel yönelim ya da yaşanılan iyi-kötü olayları hak etme üzerinden nasıl 
açıklandığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında bu inceleme için hem nicel hem nitel yöntemler 
kullanılmıştır. Bu bildiri kapsamında daha çok, yazar tarafından açık ve kapalı kodlama ile oluşturulan tema-alt 
temaların içerik analizi yöntemi ile incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular tartışılacaktır. Çalışma 
kapsamında örneklemi 110 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcı geçerliliğine bakmak için yarı yapılandırılmış 
derinlemesine görüşmeler de yapılmıştır.  
Çalışma bulgularında, adil dünya inancının cinsiyet kimliği-cinsel yönelime göre farklılaşmadığı görülmüştür. 
Hikaye karakterlerini değersizleştirme bu çalışma örneklemi kapsamında çok olmayıp karakterler destek verilse 
de kurbanın en çok değersizleştirildiği hikaye karakterlerinin LGBT karakterler olduğu ve bu değersizleştirmenin 
heteroseksüel bireyler tarafından daha çok yapıldığı bulgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kişisel Adil Dünya İnancı, Genel Adil Dünya İnancı, Cinsiyet Kimliği-Cinsel Yönelim 
 
Kaynakça: Jost, J.T., Kay, A.C. (2010). “Social justice: History, Theory, and Research”. Susan T. Fiske, Daniel 
T. Gilbert and Gardner Lindzey (eds). Handbook of social psychology. Hoboken NJ: Wiley. 2, pp. 1122-1165. 
Lerner, M. J. (1977). “The justice motive: Some hypotheses as to its origins and forms”, J Pers., 45, 1-52. 
Lerner, M. J. (2004).“Pursuing the Justice Motive”, The Justice Motive in Everyday Life, Ed. By., Michael Ross 
and Dale T. Miller, New York: Cambridge University Press, pp.10-41. 
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE)’nın tanımına göre; “Bir şahsa veya mülküne karşı işlenen herhangi 
bir suçun kaynağı, o kimsenin ırkı, rengi, etnik kökeni ya da uyruğu, dini, cinsiyeti veya cinsel yönelimi, cinsiyet 
kimliği, yaşı, fiziksel veya zihinsel engelleri yahut buna benzer bir durum ile ilgili ise, bu suç nefret suçudur" 
denilmektedir (Office for Democratic Institutions and Human Rights [OSCE], 2009). Çalışmanın teorik zeminini 

oluşturan Sosyal Kimlik Teorisi, gruplararası ilişkilere/çatışmalara odaklanmış bir teoridir (Hortaçsu, 2007). 
Gruplararası çatışmaları ortaya çıkaran ve devam ettiren süreçlerin neler olduğu, bireylerin hangi süreçler 
dahilinde kendini bir grubun üyesi olarak gördüğü, gruplararası farklılıkların nasıl algılandığı ve davranışlara 
nasıl yansıdığı gibi temel sorulara cevap arayan bir teoridir (Turner, 1978). Bu çalışmanın da amacı, Almanya'da 
yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin nefret suçu algılarını SKT kapsamında incelemektir. 
Çalışma; 12 ay süresince; Almanya’nın farklı şehirlerinde, 20-50 yaşarası, kadın/erkek Türkiye kökenli 101 
gönüllüyle yüzyüze yürütülmüştür. Örnekleme, Almanya’daki aktif dernekler ve kişisel bağlantılar yoluyla 
ulaşılmıştır. Katılımcıların nefret suçu algı/deneyimlerini öğrenmek için AB Azınlıklar ve Ayrımcılık Anketi 
kullanılmıştır.  
Katılımcılara son 5 yıl içinde belirli alanlarda suç mağduru olup olmadıkları sorulmuştur. 29 kişi 
kendisine/evhalkından birine ait bir ulaşım aracının çalındığını; 9 kişi evlerine hırsızlık amacıyla girildiğini; 12 
kişi bir yankesicilik olayının mağduru olduğunu; 9 kişi kişisel bir saldırıya uğradığını; 5 kişi bir kişi/grup 
tarafından rencide edici bir tartaklanma yaşadığını bildirmiştir. 64 olayın 40’ı son 12 ayda gerçekleşmiştir. 12 
kişi olayları tamamiyle göçmen kimliğine, 7 kişi ise kısmi olarak göçmen kimliğine atfetmiştir. Kişisel saldırı ve 
tartaklanma olaylarının yarısı (7) tek failli, diğer yarısı (7) çok faillidir. Faillerin 12’si Alman kökenli, 1’i farklı 
azınlık grubu üyesi, 1’i mağdurla aynı etnik gruptandır. Kişisel saldırı ve tartaklanma olaylarında; 6 kişi ırkçı 
söylemle,4 kişi küfürlü söylemle,1 kişi dinine yönelik hakaretle karşılaşmıştır. Olayların 3’ü bildirilmiş, 11 olay 
bildirilmemiştir. Erkekler kadınlardan daha fazla suç mağduru olmuşlardır. 
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Kaynakça: Hortaçsu, N. (2007). Ben, siz, biz, hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası ilişkiler. Ankara: İmge 
Kitabevi. Office for Democratic Institutions and Human Rights-Office for Democratic Institutions and Human 
Rights. (2009). Hate Crime Laws: A Practical Guide. Warsaw. Turner, J.C. (1978). Social categorization and 
social discrimination in the minimal group paradigm. In H. Tajfel (Eds.), Differentiation between social groups 
(s.101-40). Londra: Acedemic Press.  
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Ayrışma-bireyleşme süreci bireyin yaşamının özellikle bebeklik ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan temel 

gelişimsel görevlerden birisidir. Bireyleşmenin amacı, aileye olan bağımlılığı ortadan kaldırarak bireysel bir 
özerklik geliştirmektir. Ergenlik dönemindeki bu süreçte ergenin ebeveynlerine karşı olan bağımlılığı zayıflamaya 
başlar ve ergen böylelikle kendi özerkliğini (bağımsızlığını) geliştirme çabası içine girer (Yüncü, 2009). Bu 
aşamayı etkileyecek en önemli faktörlerden biri ise ebeveyn kontrolüdür. Karmaşık bir yapı içeren bu süreçte 
ergen bir yandan özerkliğini kazanmaya çalışırken bir yandan da hala ebeveynlerinin etkisi altında kalmaktadır. 
Ebeveynlik davranışları ve özellikle psikolojik ve davranışsal kontrolcü ebeveynlik, ayrılmanın işlevsiz sonuçları 
ile ilişkilendirilebilir (Kins, Soenens & Beyers, 2012). Araştırmacılar çocukların ve ergenlerin iyiliğini belirleyen 
ebeveyn davranışları ve özelliklerini belirlemişlerdir. Örneğin, destekleyici ebeveynlik ve kararında davranışsal 
kontrol, çocukların ve ergenlerin olumlu sosyal ve duygusal gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Ebeveyn kontrolünün 
farklı türleri olabilir. Davranışsal kontrol çocukların günlük yaşamsal aktivitelerini örneğin ödevleri ve yaşıtlarıyla 
ilişkilerinin gözlemini ve yapılanmasını içerir (Padilla-Walker & Nelson, 2012). Psikolojik kontrol ise çocukların 
manipüle edilen duygu ve düşüncelerini içerir (Barber, 1996). Eğer ebeveynler çok fazla davranışsal kontrol 
(örn. sert disiplin kuralları ve davranışsal otonominin kısıtlanması) veya psikolojik kontrol (örn. ilgi ve sevgiyi 
kısıtlama) kullanırsa çocuk ve ergenler psikolojik veya fiziksel problemler gösterebilirler (Padilla-Walker & 
Nelson, 2012). Son zamanlarda yapılan araştırmalar yüksek miktardaki davranışsal ve duygusal kontrolün, 
ergenlik döneminde yaşanan psikolojik problemler ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırmaya İzmir’de 
öğrenim görmekte olan toplam 418 lise öğrencisi (9., 10., ve 11. sınıf) katılmıştır (Ort=15.8, SS=1.1). 
Öğrencilere verilen anket formunda demografik bilgiler, Bağlılık ve Başarı Odaklı Kontrol Ölçeği (Soenens, 
Vansteenkiste & Luyten, 2010), Psikolojik Kontrol Ölçeği (Barber, 1996), Ebeveyn Algısı Ölçeği (Robbins, 1994) 
ve Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği (Arrindell ve ark., 1999) yer almaktadır. Bu çalışmaya ilişkin 
istatistiksel analizler halen devam etmektedir. 
 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

253 
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Kaynakça: Arrindell, W. A., Sanavio, E., Aguilar, G. (1999) The development of a short form of the EMBU: Its 
appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary, and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 

613–628. Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child 
Development, (67), 3296–3319. Kins, E., Beyers, W., & Soenens, B. (2012). Parental psychological control and 
dysfunctional separation–individuation: A tale of two different dynamics. Journal of Adolescence. 35, 1099-
1109. Padilla-Walker, L. & Nelson, L. (2012) Black hawk down?: Establishing helicopter parenting as a distinct 
construct from other forms of parental control during emerging adulthood. Journal of Adolescence, 35, 5, 1177-
1190. Robbins, R. J. (1994). An assessment of perceptions of parental autonomy support and control: Child and 
parent correlates. Unpublished Doctoral Dissertation, Department of Psychology, University of Rochester, 1994. 
Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Luyten, P. (2010). Toward a Domain‐Specific Approach to the Study of 
Parental Psychological Control: Distinguishing Between Dependency‐Oriented and Achievement‐Oriented 

Psychological Control. Journal of Personality, 78(1), 217-256. Yüncü, Z. (2009). Madde kullanım bozukluğu olan 
ergenlerde ayrılma bireyleşme süreci. New Symposium Journal, 47 (4), 225-234. 
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Kuramsal Gerekçe: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), yaygın olarak kolşisinle tedavi edilen ağrı atakları ve yüksek 

ateşle seyreden genetik kökenli, kronik otoinflamatuvar bir hastalıktır (Grateau & Duruöz, 2010). Kronik 
hastalıkların ve uzun süreli ilaç tedavilerinin bazı heyecansal ve bilişsel etkiler yaratması söz konusudur. Son 
dönemde AAA hastalarının heyecansal ve bilişsel özelliklerine odaklanan az sayıda araştırma yapılmıştır. Kolşisin 
tedavisi gören AAA hastaları ve normal katılımcıların duygusal ve bilişsel performanslarının anlamlı düzeyde 
farklı olduğu saptanmıştır (Leibovitz ve ark., 2006). Ancak mevcut bulguların yönü çelişkilidir (Özer ve ark., 
2015). Bu araştırmadaki amacımız, dopaminerjik sistemi aktive eden kolşisin tedavisi gören AAA hastalarının 
depresyon ve bilişsel işlevler açısından, normal katılımcılarla olası farklarını saptamaktır. Dopamin, heyecansal 
etkiler yaratan; ödül, ceza, bağımlılık, öğrenme ve dikkat işlevlerinde etkili bir nörotransmitterdir (Elliott, 2003; 
Zaytseva ve ark., 2015). Bu araştırmada beklentimiz, kolşisin tedavisi gören AAA hastalarının depresyon ve 
bilişsel kontrol puanlarının, hasta olmayan gruba göre anlamlı düzeyde daha iyi olacağı yönündedir.  
YÖNTEM: Araştırma verileri, Marmara Üniversitesi Hastanesi Romatoloji bölümünden AAA tanısı almış ve 
herhangi bir rahatsızlığı olmayan 20-65 yaş aralığında, toplam 30 kadın ve 30 erkek, 60 katılımcıdan 
toplanmıştır. Veriler Beck Depresyon Ölçeği, Raven Renkli Progresif Matrisler, Stroop ve Rey Osterrieth 
Karmaşık Şekil testlerinden sabit sunum sırasıyla, tek bir oturumda, elde edilmiştir. Araştırmada eşlenmiş 
gruplar deney deseni kullanılmıştır.  
Veriler eşlenmiş gruplar t-Testiyle analiz edilecektir. Veri toplama aşamasının Haziran 2016’da sona ermesi 
planlanmıştır. 
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Kaynakça: Elliot, R. (2003). Executive functions and their disorders. British Medical Bulletin, 65, 49–59. 
Grateau G, Duruöz MT. (2010). Autoinflammatory conditions. When to suspect? How to treat Best Pract Res 
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with familial Mediterranean fever. Child Neuropsychology, 1-11. 
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Bu araştırmada, Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan bankacılık sektöründe yer alan aktörlerden katılım 

ve mevduat bankalarında çalışan yönetici ve çalışanlar katılımcı olarak seçilmiştir. Araştırmanın amacı; şube 
müdürlerinin liderlik tarzları ile çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkileri, liderlik tarzlarının çatışma 
yönetimi üzerindeki etkilerini ve bu değişkenlerin yöneticilerin örgütsel bağlılıklarına göre farklılaşma 
durumlarını ortaya koyarken her iki tarafın (şube müdür ve çalışan) uyum düzeylerini ortaya koymaktır. Söz 
konusu inceleme yapılırken dörder bölümden oluşan iki ayrı anket formu oluşturularak hem şube müdürlerinin 
hem de şube çalışanlarının verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır.  
Oluşturulan anket formlarında öncelikle, banka şube müdürlerinin liderlik tarzlarının belirlenmesi amacıyla Bass 
ve Avolio (1995) tarafından geliştirilen “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği, MLQ”’ya yer verilmiştir. İkinci kısımda, 
yöneticilerin kullandıkları çatışma yönetim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla “Çatışma Yönetim Stratejileri 
Ölçeği, ROC II” (Rahim, 1983). Üçüncü kısımda, “Örgüte Bağlılık Ölçeği” nin (Meyer ve Allen, 1991) S. Arzu 
Wasti (2000 )tarafından yapılan Türkçe tercümesi kullanılırken dördüncü kısımda ise demografik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 
 
Çalışmanın önemi, şimdiye kadar birçok sektörde (eğitim, sağlık, turizm, vd.) uygulanma imkânı bulan 
değişkenler bankacılık sektöründe bir bütün olarak Sobacı’nın (2014) yüksek lisans tezinde araştırılmıştır. Fakat 
sadece mevduat bankaları ve şube müdürleri üzerinden yürütülen tez çalışması araştırmamızda önemli bir 
farklılık göstererek hem mevduat ve katılım bankalarında hem ilgili bankalardaki müdürüler ve çalışanların 
uyum düzeylerini incelemek üzere polinom regresyon analizi yöntemi ve üç boyutlu yüzey grafikleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Yapılan analizler neticesinde, yönetici (n:26) ve çalışanların (n:618) dönüştürücü liderlik tarzlarında daha 
yüksek uyum oluşturdukları ve örgütsel bağlılıklarına pozitif etki oluşturduğu görülürken etkileşimci liderlik 
tarzlarındaki uyumun nispeten daha düşük olduğu ve çatışma yönetimi stratejilerinin düşük düzeyde algılandığı 
bulgulanmıştır. Katılım ve mevduat bankası ayrımında ise katılım bankalarındaki uyumda yüksek düzeyde 
anlamlı farklılık görülerek çatışma yönetiminin aracılık etkisi görülmektedir. 
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Duygu sosyalleştirme uygulamaları ebeveynlerin çocuklarının duygularına gösterdiği destekleyici ve destekleyici 

olmayan tepkileri içerir. Çocuklarının olumsuz duygularını destekleyen ebeveynler onların duygularını 
paylaşmalarını sağlarlar ve bu duygularla nasıl etkili başa çıkacakları konusunda onlara yol gösterirler. 
Destekleyici olmayan ebeveynler ise çocuklarının olumsuz duygularını yok sayarlar veya değersizleştirirler. Bu 
şekilde çocuklarına olumsuz duygulardan kaçınmayı öğretirler (Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998). 
Duygu sosyalleştirme uygulamalarına yönelik çalışmalar çoğunlukla anneler ile yapılmaktadır (Parke ve 
McDowell, 1998) ancak babaların da dahil olduğu kısıtlı sayıdaki araştırma anne baba uygulamalarında farklar 
olduğunu göstermiştir (Cassano ve Zeman (2010). Buna göre babalara kıyasla anneler duygulara daha fazla 
önem verirler ve duygular hakkında daha çok konuşurlar (Denham, 2002). Bu çalışmanın amacı Türk 
örnekleminde destekleyici ve destekleyici olmayan duygu sosyalleştirme uygulamalarında anne baba farkını 
incelemektir. Ebeveynlerin kendi cinsiyetinden çocuklarına yaklaşımlarının diğer çocuklarına yaklaşımlarından 
farklı olabileceği düşüncesi ile çocuğun cinsiyeti de araştırma kapsamında incelenmiştir.  
 
Araştırmada okul öncesi çocuğu olan 149 anne ve baba yer almıştır. Çocukların 74’ü kız ve 75’i erkektir ve yaş 
ortalaması 55 aydır. Anne babaların duygu sosyalleştirme uygulamalarını ölçmek için çocukların olumsuz 
duyguları ile başetme ölçeği (Fabes, Eisenberg ve Bernzweig, 1990) kullanılmıştır.  
 
Destekleyici ve destekleyici olmayan duygu sosyalleştirme uygulamalarının çocuğun ve ebeveynin cinsiyetine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlayabilmek için 2 (Çocuğun Cinsiyeti) X 2 (Ebeveyn Cinsiyeti) karma desen 
son faktörde tekrarlı MANOVA uygulanmıştır. Bulgulara göre, ebeveyn cinsiyetinin temel etkisi anlamlıdır. Ancak 
çocuğun cinsiyeti temel etkisi ile etkileşim etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir. MANOVA sonuçları Tablo’da 
gösterilmiştir. Bulgulara göre anne ve babalar destekleyici duygu sosyalleştirme uygulamalarında istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde farklı tutumlar sergilemektedir. Buna göre anneler (M = 4.09) babalara (M = 3.88) 
kıyasla daha fazla destekleyici duygu sosyalleştirme yaklaşımlarını benimsemektedir. Destekleyici olmayan 
duygu sosyalleştirme uygulamalarında ise anne ve babalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır.  
 
Araştırma bulguları literatürle tutarlı olarak duyguların desteklenmesi konusunda annelerin babalardan daha 
aktif bir rol oynadığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygu sosyalleştirme uygulamaları, ebeveynlik, cinsiyet 
 
Kaynakça: Cassano, M. C., ve Zeman, J. L. (2010). Parental socialization of sadness regulation in middle 
childhood: the role of expectations and gender. Developmental Psychology, 46(5), 1214-1226. Eisenberg, N., 
Cumberland, A.ve Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion. Psychological Inquiry, 9(4), 241-273. 
Fabes, R. A., Eisenberg, N., ve Bernzweig, J. (1990). Coping with Children’s Negative Emotions Scale (CCNES): 
Description and scoring. Tempe, AZ: Arizona State University (unpublished manuscript). McElwain, N. L., 
Halberstadt, A. G., ve Volling, B. L. (2007). Mother‐and Father Reported Reactions to Children’s Negative 

Emotions: Relations to Young Children’s Emotional Understanding and Friendship Quality. Child 
Development,78(5), 1407-1425. Parke, R. D., & McDowell, D. J. (1998). Toward an expanded model of emotion 
socialization: New people, new pathways. Psychological Inquiry, 9, 303 – 307.  
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Barratt ve Patton’a (1983) göre “dürtüsellik”; nörofizyolojik temele dayanan, davranışın bağlam ve sonuçlarına 
uymada yetersizlik olarak tanımlanmaktadır; motor aktivasyon, dikkat ve plan eksikliği şeklinde 3 bölümde ele 
alınmalıdır(Gerbing, Ahadi ve Patton, 1987). Literatürde, “öz-denetim” kavramı ile tam tersi davranıştan 
bahsedilmiş, büyük ve gecikmiş ödül yerine küçük ve hemen gelen ödülü tercih etmek olarak 

açıklanmıştır(Kalenscher ve ark., 1999). Cox ve Klinger (1988), alkol içmeye yönelik güdülenmeyi ikiye 
ayırmışlardır: Değer ve kaynak. Değer boyutu, alkol kullanma nedenini pozitif bir sonuç elde etmek 
(örn.hoşnutluk etkisi) negatif bir sonuçtan kaçınmak (örn.sorunlarla başetmek) olarak açıklamaktadır. Kaynak 
boyutu ise, alkol kullanma nedenini içsel bir ödül (örn.rahatlama, hoşnutluk duygusu) ya da dışsal (örn., gruba 
uyma) bir ödül elde etme ile açıklamaktadır(Cox ve Klinger, 1988).  
 
Araştırmamızda gönüllü olarak katılan İstanbul BRSHH AMATEM’de AKB tanısıyla yatarak tedavi gören 20-65 
yaş arası 67 hastaya(Yaş Ort=42,66, SS=10,31) ve toplumdan rastgele olarak seçilen 36 sağlıklı kişiye(Yaş 
Ort=34,27, SS=9.67) Sosyo-demografik Form, İçme Nedenleri Ölçeği(İNÖ), Barratt Dürtüsellik Ölçeği(BDÖ) 
uygulanmıştır. 
 
Analiz sonuçlarına göre AKB olan bireylerde İNÖ alt boyutları olan etkiyi artırma, çevreye uyum sağlama ve 
sosyallik için içme puanları, kontrol grubundaki bireylere göre ileri düzeyde anlamlı (p<.001) ve yüksek 
bulunmuştur. BDÖ analiz sonuçlarına göre; motor dürtüsellik puanları AKB olan bireylerde anlamlı düzeyde 
farklı (p<.05) ve yüksek iken, toplam dürtüsellik ve dikkatsel dürtüsellik açısından karşılaştırma yapıldığında 
gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kontrol grubunun plansızlık puan ortalaması AKB oanlara göre 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur(p<.001). Toplam dürtüsellik, motor dürtüsellik ve dikkatsel dürtüsellik 
birlikte, etkiyi artırmak ve sosyallik için içme puanları ile anlamlı bir ilişki göstermektedir. Regresyon katsayısına 
göre; motor dürtüselliğin; sosyallik ve etkiyi artırmak için içme nedeni üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 
görülmektedir.  
 
AKB ve riskli davranışların, motor dürtüsellikle korelasyon gösterdiği literatürde belirtilmektedir (Jakubczyk ve 
ark., 2013). Motor dürtüsellik nedeniyle olumsuz sonuç olasılığı düşünülmeden hareket edilir, kısa süredeki 
ödüle yönelerek alkol kullanılır. (Papachristou ve ark 2012). 
 
Anahtar Kelimeler: alkol, bozukluk, dürtüsellik, içme 

Kaynakça: Gerbing, D. W., Ahadi, S. A., & Patton, J. H. (1987). Toward a Conceptualization of Impulsivity: 
Components across the Behavioral and Self-Report Domains. Multivariate Behavioral Research, 22(3), 357-379. 
Kalenscher, T., Ohmann, T., & Güntürkün, O. (2006).The neuroscience of impulsive and self-controlled 
decisions.International Journal of Psychophysiology, 62(2), 203–211. Cox, W.M., & Klinger, E. (1988). A 
motivational model of alcohol use. Journal of Abnormal Psychology, 97(2), 168-180. Jakubczyk, A., Klimkiewicz, 
A., Wnonowska, A., Mika, K., Bugaj, M., Podgorska, A.,& Wojnar, M. (2013). Impulsivity, risky behaviors and 
accidents in alcohol-dependent patients. Accident Analysis & Prevention, 51, 150–155. Papachristou, H., 
Nederkoom, C., Havermons, R., van der Horst, M., & Jansen, A. (2012). Can’t stop the craving: The effect of 
impulsivity on cue-elicited craving for alcohol in heavy and light social drinkers. Psychopharmacology, 219(2), 
511-518. 
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‘’Omurga Açıklığı’’ anlamına gelen SB doğumsal bir hastalıktır. Hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeğin 

omuriliğinin uygun biçimde kapanmaması sonucu oluşur.Annelerde SB intrauterin en erken 3. haftada saptanır. 
Çocuğun engelli olduğunun öğrenilmesi, yetersizliğin derecesi ne olursa olsun ailesi için yüksek derecede stres 
verici bir olaydır(Bilal ve Dağ, 2005).Bakım veren kişilerin yaşadığı duygusal ve fiziksel yükün, bireylerin 
depresyon ve anksiyete düzeylerinde artışa sebep olduğu, sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği, doktor 
ziyaretleri ve ilaç kullanımının artmasına sebep olduğu belirtilmektedir(Macneil, Kosberg, Durkin, Dooley, 
Decoster ve Williamson, 2010).Gargiulo’nun (1985) aşama modeline göre aileler hastalığa tepki olarak birinci 
dönemde: Şok, Reddetme, Depresyon, İkinci Dönemde: Karmaşa, Suçluluk, Kızgınlık, Üçüncü Dönemde; 
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Pazarlık etme,Kabul ve uyum yaşamaktadırlar. 
YÖNTEM: Araştırmada bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Ansiyete Ölçeği (BAÖ) ve Beck 
Umutsuzluk Ölçeği(BUÖ) kullanılmış 34 Sb’li, 32 sağlıklı çocuğa sahip gönüllü 66 ebeveyne uygulanmıştır.  
BULGULAR: SB’li grupla sağlıklı grubun depresyon, anksiyete ve umutsuzluk puanları anlamlı düzeyde farklılık 

göstermekte ve SB’li grubun puanları daha yüksek bulunmaktadır.Ebeveynlerin yaşadıkları en büyük yük 
duygusal çöküntüdür, bunu ekonomik zorluklar ve fiziksel yorgunluk izlemektedir.Çocuğun yaşı küçüldükçe 
ebeveynlerin depresyon, anksiyete ve umutsuzluk puanları yükselmektedir. 
YORUM: SB yalnızca çocuğa değil, ailesinede birçok yönden yük getiren bir tablodur. Aileler SB’lı çocuklarının 
bakımlarını üstlenirken ve stresle baş ederken çoğu zaman çaresiz kalır.Bu nedenle SB yalnızca çocuğun 
yaşamına yük getiren bir konjenital anomali olarak görülemez.SB’lı çocuğu olan tüm anne ve babalar bu süreç 
içinde psikolojik destek almalıdır.Literatürde ebeveynlerin psikolojik durumlarına yönelik çalışmalar yapılmakla 
birlikte SB hastalığına yönelik araştırmalar ise çok azdır.Araştırmaların yapılması faydalı olacaktır.Türkiye’de 
kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine yönelik psikososyal hizmetlerin yetersiz olduğu da göz önünde 
bulundurulduğunda; ülkemizdeki bu eksikliğe yönelik araştırmaların arttırılması hastalık sürecinden etkilenen 
kişilerin psikososyal gereksinimlerinin saptanması ve bu şekilde hasta ve ailesine yönelik hizmet kalitesinin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar faydalı olacaktır 
 
Anahtar Kelimeler: spina bifida, çocuk, ebeveyn 
 
Kaynakça: Bahar, A. Bahar, G. Savaş, H. A. Parlar, S. (2009). Engelli çocukların annelerinin depresyon ve 
anksiyete düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzlarının belirlenmesi. Fırat sağlık hizmetleri dergisi, 4(11), 97-112. 
Oğuzhan, M. Erden, G. (2012). Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda ve Ailelerinde Ortaya Çıkan 
Sorunlar ve Psikososyal Müdahalenin Önemi. New Symposium Journal, 50(3),167-179. Spina Bifida Nedir? 
(b.t). http://www.istanbulbilim.edu.tr/spina-bifida-nedir.php?sc=d&W=1366 
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Kültür ve toplum insan varlığının temel yapısını, indirgenemez temel koşullarını oluşturur. Bireysel kimliğin 
oluşturulmasında, Toplumsal kimlik büyük rol oynamaktadır. Toplumsal kimliğin oluşmasında ise ortak simgesel 
sistemin kullanımı ile ulaşılan ortak bilgi ve belleğe katılıma dayanır. Burada önemli olan kullanılan ortak dil, 
gelenekler, anıtlar, resimler, yazılı metinlerdir – kültürel sistem. Ortak kimliğin dayandığı ve kuşaklar boyunca 
sürdürüldüğü araçtır. Toplumsal kimliğin oluşumunda, kültürel hafıza önemli rol oynamaktadır. Kültürel hafıza 
için gerçek değil, hatırlanan tarih önemlidir. (Assman, 2015). Kıbrıs’ta yaşam, yakın ve uzak geçmişe uzanan 
imgesel bağlarla doludur. Kurbanlar, kahramanlar, şehitler ve kayıplarla ilgili imgeler hep aynı iplikle örülmüş 
gibidir, travmanın görsel temsilleri. Kıbrıs'ın coğrafyası anı ve anıtlar ile doludur.  
Kanlı bir geçmişle yüzleşmeye çalışan toplumlarda kültürel hafızanın önemi büyüktür. Savaş sonrası koşullarda 
yaşananların kabulüne, hatırlamaya ve de unutmaya, anmanın acılı ailelere ya da genel olarak halka 
sağlayacağı sağaltıcı etkiye şüphesiz büyük bir ihtiyaç duyulur. (Sancar, 2014). 
1963-1974, savaş sonrası dönemlerde inşa edilen anıtların çoğu, savaşmış erkekleri temsil etmektedir. Kadın 
imgesi savaş sonrası anıtlarında yok denecek kadar azdır. Savaş sonrası anıtlarında kadın imgesi daha çok yaslı 
bir anne, eş, kız kardeş şeklinde temsil edilmektedir.  

Bu makalede, Kıbrıs Barış Harekatından sonra, inşa edilmiş anıt ve şehitliklerdeki kadın imgesi, toplumsal kimlik 
ve toplumsal hafıza çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın İmgesi, Kıbrıs, Kültürel Hafıza, Şehitlik Anıtları 
 
Kaynakça: Assman, Jan,Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı Hatırlama ve Politik Kimlik, A.Tekin 
(Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.(2015). Sancar, Mithat, Geçmişle Hesaplaşma Unutma Kültüründen Hatırlama 
Kültürüne, 4.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, (2014). Berktay, Fatmagül, “Tarihyazımında Farklı Bir 
Perspektif”, Tarihin Cinsiyeti,İstanbul:Metis Yayınları, (2003). 
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Bu bildiride psikoterapi uygulamalarının önemli kavramlarından terapi çerçevesi ve işlevlerine dair temel 
anlayışlar farklı uygulamacı ve teorisyenlerin bakış açılarıyla gözden geçirilecek ve ilişkilerde bireysel sınırlarla 
ilgili problemlerin ele alındığı çeşitli vakaların psikoterapi süreçlerindeki rolü ele alınarak örneklendirilecektir. 
Milner (1952) tarafından ilk kez ortaya konan terapi çerçevesi zamanla özellikle psikanaliz literatüründe 
terapinin sınırları, genel iskeleti ve yapısal özelliklerini belirleyen bir kavram haline gelmiştir. Bass (2007)’ın 
ifade ettiği şekliyle terapi çerçevesi “oyunun kuralları” olarak düşünülebilir. Çoğunlukla psikanalitik teoride 
kendine yer bulan terapi çerçevesi analitik çerçeve olarak da anılmakla birlikte çerçeveyi oluşturan seans süresi, 
ücreti, yeri ve gizlilik gibi konular her türden psikoterapi yaklaşımını ilgilendirmektedir. Bu sunumda özellikle 
çerçevenin sınırlarının zorlandığı, esnetildiği ve kimi zaman ihlal edildiği durumların psikolojik anlamları ve 
çerçevenin terapötik bir araç olarak kullanımı kişisel geçmişi, sosyal koşulları, şimdiki şikayetleri ve tüm 
bunların etkileşimleri göz önüne alındığında ego sınırlarına dair özel bir inceleme gerektirmiş olan vakaların 
psikoterapi kesitleri üzerinden ele alınacaktır. Vakaların kişilerarası ilişkilerinde “bir olmak” ve “ayrı olmak” 
arasındaki çatışmanın çözümünün önem kazanması ortak özellik olarak görülmüş olup; bu ortaklık terapi 

çerçevesinin, Gregson ve Lane (2000)’in işaret ettiği üzere, “kapsayıcılık” ve “dış gerçeklik” işlevlerine 
odaklanılmasını gerekli kılmıştır. Belirtilen ortaklığın yanı sıra bireysel farklılıklarla da terapi çerçevesinin her bir 
vaka için kendine özgü anlam ve işlevlerinin ayrıştırılması söz konusu olacaktır. Sonuç olarak, bu süreçte 
edinilen klinik tecrübe ve teorik bilgi; katı bir terapi çerçevesi anlayışı yerine çerçevenin yorumlanmaya açık bir 
materyal olarak ele alınmasının önemini vurgulayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: analitik çerçeve, ayrışma-bireyleşme, psikoterapi, terapi çerçevesi, vaka çalışması 
 
Kaynakça: Bass, A. (2007). When the frame does not fit the picture. Psychoanalytic Dialogues: The 
International Journal of Relational Perspectives, 17(1), 1-27. Gregson, K., & Lane, R.C. (2000). On the begining 
of dyadic therapy: The frame and the therapeutic relationship. Journal of Psychotherapy in Independent 
Practice, 1(3), 31-41. Milner, M. (1952). Aspects of symbolism and comprehension of the not-self. International 
Journal of Psycho-analysis, 33, 181-85; reprinted in expanded form in Milner (1987), pp. 83-113. 
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Bu çalışmada, babacan liderlik yönetici ve çalışan bakış açılarıyla incelenmekte, babacan liderliğin çalışanların 

örgütle, çalışma grubuyla ve yöneticileriyle özdeşimiyle ilişkisi ve babacan liderliğin çalışanların örgütsel 
yurttaşlık davranışı (ÖYD) ve yöneticiye yönelik örgütsel yurttaşlık davranışıyla (ÖYD-Y) ilişkisi araştırılmaktadır. 
Çalışmaya 132 çalışan ve bu çalışanların 81 birincil yöneticisi katılmıştır. Yöneticiler kendilerinin babacan liderlik 
stilini, çalışanlarının ÖYD ve ÖYD-Y’ lerini değerlendirdiler. Çalışanlar, yöneticilerinin babacan liderlik stilini ve 
kendilerinin örgütsel özdeşimlerini, çalışma grubuyla özdeşimlerini, yöneticiyle özdeşimlerini, ÖYD ve ÖYD-
Y’lerini değerlendirdiler. Sonuçlar yöneticilerin ve çalışanların babacan liderlik değerlendirmelerinin marjinal 
derecede anlamlı olduğunu göstermiştir. Yönetici tarafından algılanan babacan liderlik çalışanların hem kendileri 
hem de yöneticileri tarafından değerlendirilen ÖYD ve ÖYD-Y ile ilişkili bulunmuştur. Çalışan tarafından algılanan 
babacan liderlik çalışanların örgütle ve yöneticiyle özdeşleşmesiyle ve çalışan tarafından değerlendirilen ÖYD-Y 
ile ilişkili çıkmıştır. Yöneticilerin ve çalışanların, çalışanların ÖYD ve ÖYD-Y ile ilgili değerlendirmeleri arasında 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bulgular ilgili alan yazın temelinde tartışılmış ve uygulamaya yönelik öneriler 
sunulmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Babacan Liderlik, Çalışma Grubu ile Özdeşim, Örgütsel Özdeşim, Örgütsel Yurttaşlık 
Davranışı, Yönetici ile Özdeşim, Yöneticiye Yönelik Örgütsel Yurttaşlık Davranışı 
 

Kaynakça: Allen, T. D., Barnard, S., Rush, M. C., & Russell, J. E. (2000). Ratings of organizational citizenship 
behavior: Does the source make a difference? Human Resource Management Review, 10(1), 97-114. Aycan, Z. 
(2006). Paternalism. In Indigenous and cultural psychology (pp. 445-466). Springer US. Hofstede, G. (2001). 
Culture consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations. Pellegrini, E. K., & 
Scandura, T. A. (2008). Paternalistic leadership: A review and agenda for future research. Journal of 
Management, 34, 566-593. Spector, P. E., Bauer, J. A., & Fox, S. (2010). Measurement artifacts in the 
assessment of counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior: do we know what we 
think we know?. Journal of Applied Psychology,95(4), 781. 
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Romantik Bağlanmada Görülen Kişisel Farklılıkların Kökenleri: Evrimsel Psikoloji Yaklaşımı 
 
Bu tezde, yetişkinlerde romantik bağlanma stratejilerini (Hazan & Shaver, 1987) üreten evrimleşmiş psikolojik 
mekanizmaların (Buss, 1991; 1995; Buss & Greiling, 1999) bağlanma stratejilerinin fayda ve zararlarıyla 
bağlantısı olduğu düşünülen kişisel ve bağlamsal ipuçlarına duyarlı olduğu hipotezi incelenmiştir.  
 

Bu amaçla 3 ayrı çalışma dizayn edilmiştir. İlk çalışmada, kişilerin ebeveynleriyle çocuklukta olan ilişkilerinin 
niteliği, yaşam hızları ve partner olarak ne kadar arzulandıkları ile bağlanma stratejileri arasındaki ilişkiler 
araştırılmıştır. İkinci çalışmada, yetişkinlerde bağlanma mekanizmasının değişik düzeylerde çekiciliğe sahip 
kişilerle görücü usulü tanışma fırsatına cevaben geçici aktivasyonu incelenmiştir. Üçüncü çalışmada, fizksel 
çekicilik ile partneri güvenli bir dayanak olarak kullanma davranışı arasındaki ilişki katılımcıların fiziksel çekicilik 
algıları manipüle edilerek ölçülmüştür. 
 
İlk çalışmanın sonuçları kadın ve erkelerin bağlanma kaygısının partner olarak arzulanma düzeyinin ve 
çocuklukta ebeveynlerle kurulan ilişkinin niteliğinin düşüklüğüne cevaben arttığını; erkeklerin kaçınmalı 
bağlanma düzeyinin yaşam hızındaki artışa ve çocuklukta ebeveynlerle kurulan ilişkinin niteliğinin düşüklüğüne 
cevaben arttığını; kadınlarda kaçınmalı bağlanma düzeyinin ise yaşam hızındaki artışa ve partner olarak 
arzulanma düzeyinin düşüklüğüne cevaben arttığını göstermiştir. İkinci çalışmanın sonuçları hem kadın hem de 
erkeklerin bağlanma kaygılarının kendilerinden fiziksel olarak daha çekici buldukları bir partnerle görücü usulü 
tanışma fırsatına karşılık arttığını; kadınların kaçınmalı bağlanma düzeylerinin ise kendilerinden fiziksel olarak 
daha az çekici buldukları bir partnerle görücü usulü tanışma fırsatına karşılık arttığını göstermiştir. Üçüncü 
çalışmanın sonuçları kadınların yüzsel çekicilik dereceleri ile partnerlerini güvenli bir dayanak olarak kullanma 
davranışları arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin tüm katılımcılar arasından spesifik olarak sadece 
kendilerini çekici insan fotoğraflarıyla karşılaştıran katılımcılar için anlamlı ve pozitif olduğunu göstermiştir.  
 
Bu sonuçlar romantik bağlanmada görülen kişisel farklılıkların kökenlerinin daha iyi anlaşılabilmesine katkı 
sağlayacak niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel çekicilik, Kişisel farklılıklar, Romantik bağlanma 
 
Kaynakça: Buss, D. M. (1991). Evolutionary personality psychology. Annual review of psychology, 42(1), 459-
491. Buss, D. M. (1995). Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological 
inquiry, 6(1), 1-30. Buss, D. M., & Greiling, H. (1999). Adaptive individual differences. Journal of Personality, 
67(2), 209-243. doi: 10.1111/1467-6494.00053 Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized 
as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52(3), 511. 
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ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER 
Eylem Özge Esen 
Çankaya Tıp Merkezi, Psikoloji Kliniği, İzmir 

 

 

bir organın bireyin hayati fonksiyonlarını idame ettiremeyecek oranda 'yetmez' duruma gelmesi halinde yani 

'son çare' olarak organ nakli gerekiyor ve buna ihtiyaç duyan insanların oranı tüm dünyada gün geçtikçe artıyor. 
 
Neyse ki gelişen teknoloji ve tekniklerle birlikte organ nakline ihtiyaç duymak tam olarak bir 'son anlamına 
gelmiyor', aksine zor da olsa hayata tutunma ihtimalinin ve yaşama şansının olduğu, hala 'umudun var olduğu 
bir sürecin başlangıcı oluyor' ve organ nakli beklemek bizlere hala 'yaşama şansının olduğunu' hatırlatıyor. 
 
yapılan araştırmalar organ bağışına dair daha önce bilgilendirilmemiş kişilerin bir yakınının kaybettiği sırada 
yöneltilen organlarını bağışlamak ister misiniz sorusuna çoğunlukla olumsuz cevap verdiğini göstermektedir. 
 
biz sosyal bilimciler, hele de olumsuz otomatik düşünceler, işlevsiz davranışlar ve yanlış inançlarla ilgilenmeyi 
meslek edinmiş psikologlar bu konuda bilinçlenmeli ve gelişimi önce kendi içsel dünyamızdan başlatmalıyız. bu 
konuşma tam da bu amaçla süreci daha rahat kavramasını sağlamak için hazırlanmıştır 
 
Anahtar Kelimeler: bağış, donör, hayat, nakil, oran, sağlık 
 
Kaynakça: 1) Aile ve Toplum Dergisi 17.Sayı (sf 19-29) Makale Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi ve 
Tutumları 2)http://www.tond.org.tr/tr/Türkiye --Organ Nakli Derneği’nin Sitesi [Erişim Tarihi: 26/04/2016]. 
3)http://tr.wikipedia.org/wiki/Organ_ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C4%B1 [Erişim Tarihi: 26/04/2016]. 
4)www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/tedk/organ.asp [Erişim Tarihi: 26/04/2016]. 
5)https://organ.saglik.gov.tr/web/ [Erişim Tarihi: 26/04/2016]. 6)http://www.organnakli.hacettepe.edu.tr/ 
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OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ZİHİN KURAMI 
DEĞERLENDİRMESİNDE EBEVEYN BİLDİRİM ÖLÇEĞİNİN 

PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ 
Burcu Beşiroğlu, Bilge Selçuk 

Koç Üniversitesi 
 

 

KURAMSAL GEREKÇE: Çocukların zihin kuramı düzeyini ölçen bireysel uygulamalar araştırmacıları tek bir 

yönteme bağlı bırakmaktadır. Bu yöntemin bir alternatifi olan ebeveyn bildirimine dayalı zihin kuramı anketi 
(Çocuklarda Sosyal Algılama Ölçeği, ÇSAÖ), Amerikalı (Tahiroğlu ve ark., 2014) ve Türkiyeli (Tahiroğlu ve 
Yağmurlu, 2014) tipik gelişimi olan çocuklarda iyi psikometrik özellikler göstermiştir. Bu çalışma, bu ölçeğin 
otizmli çocukların zihin kuramının değerlendirilmesinde bir ölçüm aracı olarak kullanılabilirliğini incelemektedir. 
 
YÖNTEM: Çalışmamız, İstanbul’da yaşayan, 8.00-17.11 yaş aralığındaki (Ort.=12.06 yaş, SS=2.91) 106 yüksek 
ve orta işlevli otizmli çocuklar (87 erkek) ve ebeveynleriyle (103 anne) yapılmıştır. Çocukların zihin kuramı, 
ebeveyn bildirim ölçeğiyle (ÇSAÖ); sözel yükü az (Woolfe ve ark., 2002) ve birinci-düzey zihin kuramı (Wimmer 
ve Perner, 1983) uygulamalarıyla ölçülmüştür. Çocukların duygu anlama becerisi (Baron-Cohen ve ark., 1997), 
sözel olmayan zekası (Raven CPM; Raven, 1938), alıcı dil becerisi ve soyut kelime bilgisi (TİFALDİ; Berument ve 
Güven, 2013) bireysel uygulamalarla; otizm tanısının şiddeti (ABC; Krug ve ark., 1980, Yılmaz-Irmak ve ark., 
2007), öz-farkındalığı ve sosyal-yeterliği (SCBE-30; LaFreniere ve Dumas, 1996; Corapci ve ark., 2010) 
ebeveyn bildirim ölçekleriyle değerlendirilmiştir. 
 
BULGU: ÇSAÖ’nün yüksek iç tutarlık (α =.92) gösterdiği bulunmuştur. 
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Çocukların yaşı hiçbir değişkenle ilişkili bulunmamıştır. ÇSAÖ puanının, çocukların otizm tanısının şiddeti (r=-
.39, p<.001), alıcı dili (r=.44, p<.001), soyut kelime bilgisi (r=.41, p<.001), sözel olmayan zekası (r=.31, 
p=.001), öz-farkındalığı (r=.55, p<.001), sosyal-yeterliği (r=.60, p<.001) ve duygu anlama becerisiyle (r=.26, 
p<.01) ilişkili olduğu görülmüştür. 

Zihin kuramı ölçüm analizleri ise sözel yükü az ve birinci-düzey zihin kuramı arasında anlamlı pozitif bir ilişki 
göstermiştir (r=.32, p<.001). ÇSAÖ puanı, sözel yükü az zihin kuramıyla pozitif yönde ilişkiliyken (r=.34, 
p<.001), birinci-düzey zihin kuramıyla ilişkili bulunmamıştır (r=.16, p>.05).  
 
YORUM: Tüm bu bulgular, ÇSAÖ’nün otizmli çocukların zihin kuramının ölçümünde kullanılabilecek geçerli ve 
güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: ebeveyn bildirimi ölçeği, otizm, zihin kuramı 
 
Kaynakça: Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. ve Joliffe, T. (1997). Is there a “language of the eyes”? Evidence 
from normal adults and adults with autism or Asperger syndrome. Visual Cognition, 4, 311-331. Berument, S.K. 
ve Güven, A.G. (2013). Turkish Expressive and Receptive Language Test: I. Standardization, Reliability and 
Validity Study of the Receptive Vocabulary Sub-Scale. Türk Psikiyatri Dergisi, 24, 192-201. Corapci, F., Aksan, 
N., Arslan-Yalcin, D. ve Yagmurlu, B. (2010). The psychometric evaluation of the social competence and 
behavior evaluation scale with Turkish preschoolers. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 17, 
3-14. Krug, D., Arick, J. ve Almond, P. (1980). Behavior checklist for identifying severely handicapped 
individuals with high levels of autistic behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 21, 221-229. 
LaFreniere, P.J., & Dumas, J.E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 
years: The short form (SCBE-30). Psychological Assessment, 8, 369-377. Raven, J.C. (1938). Progressive 
Matrices: A Perceptual Test of Intelligence, Individual Form. London: K.K. Lewis. Tahiroglu, D., Moses, L.J., 
Carlson, S.M., Mahy, C.E., Olofson, E.L. ve Sabbagh, M.A. (2014). The Children’s Social Understanding Scale: 
Construction and validation of a parent-report measure for assessing individual differences in children’s theories 
of mind. Developmental Psychology, 50, 2485-2497. Tahiroglu, D. ve Yagmurlu, B. (Nisan, 2014). Zı  hı  n kuramı 
değerlendı rmesı ndekı  ı lk ebeveyn bı  ldı rı m ölçeğı nı n Türkçe adaptasyonu ve psı kometrı k özellı  klerı  (Turkish 

adaptation and psychometric properties of the first parent report theory of mind scale). 18. Ulusal Psikoloji 
Kongresi (TPK), Türkiye. Wimmer, H. ve Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and 
constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception. Cognition, 13, 103-128. 
Woolfe, T., Want, S.C. ve Siegal, M. (2002). Signposts to development: Theory of mind in deaf children. Child 
Development, 73, 768-778. Yılmaz-Irmak, T., Tekinsav-Sütçü, S., Aydın, A. ve Sorias, O. (2007). Otizm 
Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (An investigation of validity and 
reliability of Autism Behavior Checklist (ABC)). Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14, 13-23. 
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İKİ UÇLU BOZUKLUK VE TEK UÇLU DEPRESYON TANISIYLA 

İZLENEN HASTALARDA ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN 
İŞLEVSELLİĞE ETKİSİ 
Yağmur Suadi ye Dalği ç

1
, Gökay Alpak

2
 

1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2
Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

 

Kuramsal gerekçe: Bu araştırmada iki uçlu bozukluk (İUB) ve tek uçlu depresyonu (TUD) olan bireylerin erken 
dönem uyumsuz şemaları ile bu şemaların hastaların işlevselliği üzerindeki rolü incelenmiştir. Young şemaların 
çoğunun kişilik bozukluklarının, daha hafif karakterolojik problemlerinin ve pek çok Eksen I bozukluklarının 
temeli olabileceği hipotezini oluşturdu (Young ve diğ., 2009, s. 26 ). Remisyonda olan İUB hastalarıyla yapılmış 
bir çalışmada sosyal izolasyon, başarısızlık, bağımlılık, tehditler karşısında dayanıksızlık, duygusal baskılama, 
yetersiz özdenetim ve karamsarlık şemalarının hastaların işlevselliklerini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur 
(Nilson, 2012, s. 1104-1108). Bir başka çalışmada ötimik İUB hastalarının sağlıklı kontrol grubuna göre daha 
fazla işlevsel olmayan inançlarının olduğu bulunmuştur. Ek olarak ötimik ve hipomanik hastalar, TUD 
hastalarıyla kıyaslandığında daha fazla işlevsel olmayan inanç tanımlamaktadırlar (Scott ve Pope, 2003, s. 
1081–1088). 
YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini İUB ve TUD tanısı ile izlenen 60 psikiyatri hastası ile psikiyatrik rahatsızlığı 
olmayan 30 birey oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların uyumsuz şemaları Young Şema Ölçeği- Kısa Form, 
işlevsellik düzeyleri Global Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca hastaların ve sağlıklı kontrollerin 
sosyo-demografik verilerinin kaydedildiği bir form kullanılmıştır. 
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BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda TUD hastalarının İUB ve kontrol grubuna göre duygusal yoksunluk, 
karamsarlık, sosyal izolasyon, duygusal baskılama, bağımlılık, kendini feda, cezalandırılma ve tehditler 
karşısında dayanıksızlık puanları; İUB hastalarının da kontrol grubuna göre başarısızlık, bağımlılık, terkedilme ve 
kusurluluk puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<.05). Hasta gruplarının birbirlerinden 

farklı oldukları ve işlevsellik düzeyleri üzerinde etkili şemalar; İUB hastaları için başarısızlık, bağımlılık, 
kusurluluk; TUD hastaları için ise duygusal yoksunluk olmuştur.  
YORUM: Sonuç olarak İUB hastalarında düşük kendilik algısına işaret eden şemaların belirgin olduğu ve bunların 
hastaların işlevsellikleri üzerinde belirleyici olabileceği ortaya çıkmıştır. TUD hastalarının bilişsel üçlü 
kapsamında olumsuz inanç ve emosyonel anılarına işaret eden şemaları olduğu ve diğerlerinden farklı olarak 
duygusal ihtiyaçlarının işlevselliklerini etkileyebileceği düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Erken dönem uyumsuz şemalar, İki uçlu bozukluk, Tek uçlu depresyon, İşlevsellik 
 
Kaynakça: 1. Young, J. E., Klosko, J. S. ve Weishaar, M. E. (2009). Şema terapi. (T. V. Soylu, Çev.) İstanbul: 
Litera Yayıncılık. (2006). 2. Nilsson, K.K. (2012). Early maladaptive schemas and functional impairment in 
remitted bipolar disorder patients. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 43, 1104-1108. 3. 
Scott J. ve Pope M. (2003). Cognitive styles in individuals with bipolar disorders. Psychological Medicine. 33, 
1081–1088. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİ VE OTONOMİ 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ 
Kübra Kurtkaya, Gülçin Cihandide Ayalp 
İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 
 

 

Literatürde üniversite öğrencilerinin depresif belirtiler ile benlik saygısı (Özcan ve ark., 2013) ve ayrıca depresif 

belirtiler ile sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri incelenmişken (Kabakçı, 2001), sosyotropi-otonominin benlik 
saygı ile ilişkisine bakılan bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyotropi 
ve otonomi kişilik özelliklerinin benlik saygısı ile ilişkisi çeşitli değişkenler eşliğinde incelenmiştir.  
Araştırma örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 19 
- 25 yaşları arasında 60 kadın (%66.6) ve 30 erkek (%33.3) olmak üzere toplam 90 kişi oluşturmuştur. 
Araştırmada veriler, Sosyo-demografik Bilgi Formu; Beck ve arkadaşları tarafından 1983 yılında geliştirilen ve 
Şahin, Ulusoy ve Şahin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ); ve 
Rosenberg tarafından 1965 yılında geliştirilen ve Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanan Rosenberg 
Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ile elde edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin türüne ve parametrik-nonparametik 
testlerin uygulanma koşullarına bağlı olarak, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis Testi, Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon analizi, Bağımsız Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 
p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. 
Araştırmada Sosyotropi-Otonomi Ölçeğinin (sosyotropik kişilik yapısı, otonomik kişilik yapısı) ve Rossenberg 
Benlik Saygısı Ölçeğinin (olumlu benlik saygısı, olumsuz benlik saygısı) alt boyutlarından yararlanılmıştır. 
Araştırma bulgularında üniversite öğrencilerinin cinsiyet, yaş, aile yapısı ve anne-baba eğitim düzeyi 
değişkenlerine göre; sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve benlik saygısı arasında anlamlı ilişkiler 
bulunamamıştır. Ancak anne eğitim düzeyi değişkenine göre sosyotropi otonomi puan ortalamalarının 
dağılımları incelendiğinde; istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte okuryazar olmama ve ilkokul eğitim 
seviyesinde otonomi puan ortalamalarının yüksek olduğu; lise ve üzerindeki seviyelerde ise sosyotropi puan 
ortalamalarının yükseldiği gözlemlenmiştir. Anne eğitim düzeyinin artışıyla beraber olumlu benlik saygısı puan 
ortalamalarının yükselmekte olduğu da gözlemlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin sosyotropik kişilik özellikleri ile 
benlik saygısı arasında istatiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Literatüre baktığımızda bu 
sonuçları destekleyen herhangi bir çalışma olmaması, bu araştırmanın önemini artırmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Sosyotropi, Otonomi, Üniversite Öğrencisi 
 
Kaynakça: Beck, A.T., Epstein, N., Harrison, R.P., & Emery, J. (1983). Development of the Sociotropy 
Autonomy Scale: A measure of personality factors in psychopathology. Philadelphia: University of Pennsylvania. 
Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
Kabakçı, E. (2001). Üniversite öğrencilerinde sosyotropik/ otonomik kişilik özellikleri, yaşam olayları ve depresif 
belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(4), 273-282. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. 
Princeton, NJ: Princeton University Press. Savaşır, I., Şahin, N. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde 
değerlendirme: sık kullanılan ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 9, Ankara. Şahin, N. H., Ulusoy, 
M., & Şahin, N. (1992). Exploring the sociotropy- autononmy dimensions in a sample of Turkish psychiatric 
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patients. World Congress of Cognitive Therapy, Haziran 17-21, Toronto, Canada. Şahin, N. H., Ulusoy, M., & 
Şahin, N. (1993). Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients. 
Journal of Clinical Psychology, 49(6), 751-763. Özcan, H., Subaşı, B., Budak, B., Çelik, M., Gürel, Ş.C. & Yıldız, 
M. (2013). Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, 

Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. Journal of Mood Disorders, 3(3):107-13. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EBEVEYN KABUL-RED VE 
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YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ 
Sibel Kaletaş 
İzmir Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,İzmir 
 

 

Akademik öz-yeterlik, akademik başarıyı şekillendiren ve akademik başarıya yön veren en önemli faktörlerden 

biridir. Chemers ve arkadaşlarına göre (2001) akademik performans gösterilmesi gereken durumlarda bireyin 
kendine duyduğu güven olarak tanımlanan akademik öz-yeterlik, 1970’li yıllardan bu yana birçok araştırmaya 
konu olmuştur. Çeşitli araştırmalarda, cinsiyetin akademik öz-yeterlilikle olan ilişkisine (Caprara ve arkadaşları, 
2004; Pajares ve Johnson, 1996; Pajares, 2003; Saunders ve arkadaşları, 2004) ve akademik öz-yeterliliğin 
sınav performansına olan anlamlı etkisine (Hackett ve arkadaşları, 1992; Lent ve arkadaşları, 1984; Mone ve 
arkadaşları, 1995) değinilerek akademik öz-yeterliliğin önemi belirtilmiştir. 
Bu çalışmanın fikri, kişinin akademik öz-yeterliği ile bireyin kendine duyduğu özgüveni arasında ilişki olduğu 
yönündeki düşüncelerle ortaya çıkmıştır. Kişinin kendine duyduğu güveninin de ebeveynlerine göre belirlendiği 
tahmin edilmektedir. Ebeveyni tarafından reddedilme algısına sahip olan kişi, ailesinden yetersiz ilgi gördüğü 
için akademik konuda da dâhil hemen hemen her konuda kendini yetersiz hissedecektir ve bu durum akademik 
hayatına da yansıyacaktır. Literatür genel olarak incelendiğinde, kişilerdeki akademik öz-yeterlik algısının 
ebeveyn kabul-red kuramı dışında mizaca göre de şekillendiği düşünülmüştür. 
Bu nedenle, yapılan çalışmada üniversite öğrencilerindeki ebeveyn kabul-red algılarının ve mizaç özelliklerinin 
akademik öz-yeterlik algıları ile olan ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 200 üniversite öğrencisi ile 
çalışılmıştır. 
Analiz sonucunda hipertimik mizaç ile akademik öz-yeterlik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur, 
r=-.87, p<0.05. Aynı zamanda irritabl mizaç ile akademik öz-yeterlik arasında da negatif yönlü ilişki olduğu 
tespit edilmiştir, r=-.78, p<0.05. Cinsiyete göre akademik öz-yeterlik puanlarının farklılaştığı sonucuna 

ulaşılmıştır, t(49.28)=4.76, p<0.05. Öğrencilerin akademik öz-yeterliliklerinin annelerinden algıladıkları duruma 
göre (kabul ya da red) farklılaştığı tespit edilmiştir, t(148)=7.735, p<0.05. Öğrencilerin babalarından 
algıladıkları duruma göre (kabul ya da red) de akademik öz-yeterliklerinin farklılaştığı ortaya çıkmıştır, 
t(149)=6.215, p<0.05. 
 
Anahtar Kelimeler: akademik öz-yeterlik,ebeveyn kabul-red,mizaç özellikleri 
 
Kaynakça: Işık, B. (2010). Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol, Kişilik Özellikleri ve Baş Etme Stratejilerinin Psikolojik 
Yakınmalar Üzerindeki Rolünün İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Ankara. Kılıç, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve 
Depresif Belirtiler ile İlişkisinin Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek 
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Otacıoğlu, S. G. (2009). Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik 
Saygısı Düzeyleri İle Akademik ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 13, 141-150. Öncü, H. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması. Ahi 
Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206. Özgün, F. (2011). İnternet Bağımlısı Olan 
ve Olmayan Ergenlerde Mizaç Özellikleri ve Psikiyatrik Semptomlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmış Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarının 
Akademik Öz-Yeterlik Algıları ve Algıladıkları Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Yakın, D. (2011). Ebeveyn Kabul Reddi/Kontrolü ve Psikopatolojik 
Belirtiler: Kişilik Yapılarının Aracı Rolü. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 
Yalçın, M. (2014). Ergenlerde Mizaç Özelliklerinin ve Ebeveyn Kabul-Reddinin Yıkıcı Davranışlar Üzerine Etkisi. 
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Yılmaz, M., Gürçay, D., Ekici, G. (2007). 
Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ‘ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 
253-259. 
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HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ VE KÖPEKLERİN SAĞLIK 
SİSTEMİNDE VE ADLİ SİSTEMDE KULLANIMINA DAİR BİR 

DERLEME ÇALIŞMASI 
Nesrin Duman, Aslı Eyrenci 
Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
 

 

İnsanların hayvanlarla etkileşimi tarih öncesi devirlere dayanmaktadır (Netting ve ark., 1987). Hayvan 

beslemenin hem ruhsal hem fiziksel sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli katkılarının olduğu, stres, 
depresyon, anksiyete, yalnızlık duygusu, mutsuzluk gibi bazı duygudurum bozuklukları ve yüksek kan basıncı 
gibi bazı fizyolojik sağlık sorunlarını azaltabildiği; buna karşılık, odaklanma, sosyal etkileşim, mobilite ve kas 
aktivitelerinde artış sağlayan biyokimyasal ve fizyolojik mekanizmaları harekete geçirdiği, yaşam kalitesini 
arttırdığı bilinmektedir (akt. Cevizci ve ark, 2011). Hayvan Destekli Tedavi (HDT), insan ve hayvan 
etkileşiminden doğan bu biyolojik-kimyasal-fiziksel değişimleri temel alarak insandaki fizyolojik ve psikolojik 
mekanizmaları harekete geçirmesine, olumlu yönde değişiklikler başlatmasına dayanan yardımcı bir tedavidir. 
Son yıllarda, dünyada özellikle bu alanda özel olarak eğitilmiş köpekler hastanelerde, sınıf ortamlarında, 
rehabilitasyon merkezlerinde, psikiyatri kliniklerinde, cezaevlerinde, bakım evlerinde ve hatta işyerlerinde 
kullanılmaktadır (Leaser, 2005). Bu doğrultuda, dünyada HDT, sağlık alanında tıbbi tedavilerin yanında, adli 
alanda çocuk tanık ve mağdurlara yönelik koruyucu ve destekleyici amaçla da kullanılmaktadır (Holder, 2013). 
Ancak bu tamamlayıcı destek tedavi modeli ülkemizde sağlık bakım sistemi ve adli sistem içerisinde henüz yer 
almamaktadır. Bu çalışmanın amacı HDT (köpekler özelinde)’nin tarihçesini, etki mekanizmasını, faydalarını, 
dünyadaki ve ülkemizdeki uygulama alanlarını incelemek ve bu alandaki güncel çalışmalara dair bilgi amacıyla 
bir derleme yapmaktır. Bu doğrultuda, “hayvan destekli terapi”, “hayvan terapisi”, “hayvan destekli terapinin 
adli alanda/sağlık alanında kullanımı” gibi anahtar kelimelerle Pubmed, PsychInfo, Scopus, EBSCOhost gibi veri 
tabanlarında arama yapılması amaçlanmaktadır. Çalışma çıktıları olarak, hayvan destekli tedaviler sonucunda 
davranışsal, duygusal ya da fiziksel yönde olumlu değişimlerin olması esas alınacaktır. Bu kriterlere uymayan 
araştırmalar çalışmaya dahil edilmeyecektir. Sonuç olarak, HDT’nin Türkiye’de sağlık hizmeti ve adli sistem 
sunucuları tarafından henüz yaygın bir şekilde destekleyici bir yöntem olarak kullanılmadığı göz önüne 
alındığında, bu derleme çalışmasının bu sistemlerdeki yeni uygulamalar için yol gösterici olma niteliğini 
taşıyacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Köpek, destekli, tedavi, sağlık, adli. 
 
Kaynakça: Cevizci, S., Baboğlu, Ü.T. ve diğ. (2011). İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde özel bir firmada beyaz 

yakalı çalışanlarda hayvan beslemenin psikolojik stres, düzenli fiziksel egzersiz ve sigara içme ile ilişkisi. NOBEL 
MediCUS 24, Cilt: 8, Sayı: 3. Cevizci, S., Erginöz, E. Ve Baltaş, Z. (2009). İnsan sağlığının iyileştirilmesine 
yönelik hayvan destekli tedaviler. TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):263-272. Cevizci, S., Erginöz, E. Ve Baltaş, Z. 
Ruh sağlığının iyileştirilmesinde destek bir tedavi yaklaşımı: hayvan destekli tedavi. NOBEL MediCUS 13, Cilt: 5, 
Sayı: 1. Hines, Linda M. "Historical perspectives on the human-animal bond." American Behavioral Scientist 47 
(2003): 7-15. Holder, C. (2013). All dogs go to court: the ımpact of court facılıty dogs as comfort for chıld 
wıtnesses on a defendant's rıght to a fair trial. Houston Law Review. Symposium2013, Vol. 50 Issue 4, p1155-
1187. 33p. Karayağız Muslu, G ve Conk, Z. (2011). Hayvan destekli uygulamalar ve çocuklarda kullanımı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi DEUHYO ED 2011, 4 (2), 83-88. Leaser, A. 
(2005). See spot mediate: using the emotional and psychological benefits of "dog therapy" in victim offender 
mediation. Ohio State Journal on Dispute Resolution 20 (2005): 1-35. Morrison, M.L. (2007). Health benefits of 
animal-assisted ınterventions. Complementary Health Practice Review 12 (2007): 51-62. Netting, F.E., Wilson, 
C.C. ve New, J.C. (1987). The human-animal bond: implications for practice. Social Work (January-February 
1987) 32 (1): 60-64. Sockalingam, S., Li, M., Krishnadev, U. ve diğ. (2008). Use of animal-assisted therapy in 
the rehabilitation of an assault victim with a concurrent mood disorder. Issues in Mental Health Nursing, 29 
(2008): 73-84. 
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UTANÇ VE SUÇLULUK DUYGULARININ PERSPEKTİF ALMA 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Sinem Söylemez, Mehmet Koyuncu 
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Utanç ve Suçluluk Duygularının Bilişsel Etkileri Bakımından Deneysel Karşılaştırılması 

 
Utanç ve suçluluk duyguları uygunsuz kabul edilen bir durum karşısında yaşanılan negatif duygulardır. Bu 
duyguların ortaya çıkması yaşanan durumun bilinç düzeyinde değerlendirilmesi ve kişinin bu durumu kendi 
özüyle (self) bağdaştıramamasına dayanan öz-değerlendirme sürecidir. Bu negatif sosyal duygular hem duygu-
durum(state) hem de eğilim(proneness) olarak biliş üzerindeki etkileri bakımından birbirinden farklılaşmaktadır. 
Literatürde, utancın eğilimlilik ve duygu-durum olarak biliş üzerinde yıkıcı ve zarar verici bir etki yaratırken, 
suçluluğun eğilimlilik ve duygu-durum olarak daha yapıcı ve adaptif etkilere yol açtığı vurgulanmaktadır 
(Cavalera & Pepe, 2014; Leith & Baumeister, 1998; Tangney & Dearing, 2003). Bununla birlikte, eğilim ve 
duygu-durumun bu duygular için nasıl bir etkileşim gösterdiğine dair çalışma bulunmamaktadır. Utanç ve 
suçluluk uyandıran bir durumda yalnızca hissedilen duygunun değil, utanç veya suçluluğa olan eğilimin de biliş 
üzerinde etkiye sahip olması beklenmektedir. Perspektif alma, sosyal beceriye ilişkin bilişsel bir görev 
olduğundan söz konusu hipotezi test etmek için kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, utanç ve suçluluk 
duygularının, eğilimlilik ve duygu-durum temelinde, perspektif alma başarısına etkileri bakımından nasıl 
farklılaşacağının test edilmesidir. 
Ege üniversitesinden 90 kadın öğrenci Test of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3; Tangney, Dearing, Wagner, & 
Gramzov, 2000) eğilimlilik ölçeğine göre utanç eğilimi yüksek, suçluluk eğilimi yüksek ve utanç ve suçluluk 
eğilimleri yakın olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Deney aşamasında ise herbir grubun yarısına utanç anısı 
yazdırılırken diğer yarısına suçluluk anısı yazdırılmış ve bu duygu sevki işleminden sonra Keysar perspektif alma 
görevi (Keysar ve ark, 2000) bilgisayar ortamında katılımcılara uygulanmıştır. E-prime üzerinden davranışsal 
çıktılar alınırken göz izleme cihazıyla da göz hareketleri kaydı alınmıştır. Deney bölümünün ardından duygu 
sevki manipulasyon kontrolü, utanç suçluluk durum ölçeğiyle (State Shame Ang Guilt Scale)(SSGS; Marschall, 
Sanftner, & Tangney, 1994) yapılmıştır. 
Çalışmanın veri toplama aşaması tamamlanmıştır ve veriler analiz aşamasındadır. Eğilimliliğin duygu-durum 
üzerinde anlamlı etkiye sahip olması beklenmektedir. Elde edilen sonuçlar eğilimliliğin duygu-durumla gösterdiği 
etkileşim üzerinden tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Eğilimlilik, Göz İzleme, Perspektif Alma, Suçluluk, Utanç 
 

Kaynakça: Cavalera, C., & Pepe, A. (2014). Social emotions and cognition: shame, guilt and working memory. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 457-464. Leith, K. P., & Baumeister, R. F. (1998). Empathy, 
shame, guilt, and narratives of interpersonal conflicts: guilt‐prone people are better at perspective taking. 

Journal of personality, 66(1), 1-37. Marschall, D., Sanftner, J., & Tangney, J. P. (1994). The state shame and 
guilt scale. Fairfax, VA: George Mason University. Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2003). Shame and guilt. 
Guilford Press. Tangney, J. P., Dearing, R. L., Wagner, P. E., & Gramzow, R (2000). The test of self-conscious 
afffec-3 (TOSCA-3). Fairfax, VA: George Mason University 
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1960 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyetini kurmuşlardır. 1963 Aralık ayında ise Kıbrıslı 

Rumlar, Kıbrıslı Türkleri ortadan kaldırmak amacıyla onlara saldırmışlardır (Bozkurt, 2001). İki toplum arasında 
11 yıl süren çatışmalar, iki toplumun farklı bölgelerde yaşamasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir (Açıkses & 
Cankut, 2014). Başkent’i iki kesimli olan Kıbrıs adasında Nisan 2004 yılında iki toplumun yeniden bir araya 
gelmesine yönelik bir referandum yapılmış ve bu referandumda Kıbrıslı Rumlar birleşmeye hayır derken, Kıbrıslı 
Türkler evet demişlerdir (Volkan, 2002). Kıbrıs adasında barış süreci halen devam etmekle birlikte kayıp bireyler 
de her iki toplumda aranmaktadır. Toplumsal travmaların kuşaktan kuşağa aktarıldığı bilinmektedir (Lev-Wiesel, 
2007). Barış sürecinin devam ettiği Kıbrıs adasında kuşaklardan aktarılan travmaların ve bunun barış sürecine 
etkisinin incelenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseni ile tasarlanan çalışmada 
yarı yapılandırılmış görüşme kullanılacaktır. Örneklem oluşturulurken, birinci kuşak katılımcıların 1963-1974 
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yılları arasında Kıbrıs’ta bulunmaları dikkate alınmıştır. Çalışmaya sadece Kıbrıslı Türkler dahil edilmiştir. 
Tarihsel bilgiler ışığında dört farklı grup belirlenmiştir. Birinci grup o dönemde askerlik görevini yapmakta olan, 
diğer grup esir düşmüş olan, üçüncü grup asker veya esir olmayıp zorunlu göç eden ve son grup ise İngiliz 
üstlerine sığınıp göç eden bireylerden oluşmaktır. Kartopu örnekleme yolu ile ailelere ulaşılması 

hedeflenmektedir. Görüşmeler içerik analizi ile incelenecektir. Çalışma devam etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Barış, Kıbrıslı Türk, Kuşaklararası aktarım, Travma 
 
Kaynakça: Açıkses, E. & Cankut, A. (2014). Kıbrıs Meselelerinin Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Hale Gelme 
Sebepleri.Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic, Volume 9/4 Spring, p. 1241-1259. Bozkurt, İ. (2001). Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış, Avrupa Birliği 
Kıskacında Kıbrıs Meselesi. (Bugünü ve Yarını), s.9-10 Lev–Wiesel, R. (2007). Intergenerational transmission of 
trauma across three generations: A preliminary study. Qualitative Social Work, 6(1), 75-94. Volkan, V. (2002). 
Seçilmiş Travma ve Yetkinin Politik İdeolojisi ve Şiddet. Published by SETA Foundation for Political, Economic 
and Social Research. Vol.10, No.4 
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Transaksiyonel Analiz kuramı içerisinde yer alan Karpman Drama Üçgeni’ni çalışan ilk isim olan Stephen 

Karpman, masal karakterlerinden esinlenerek insanların birbirleriyle ilişkilerinde üç temel rol oynadıklarını 
belirtmiştir; Kurtarıcı, Suçlayıcı ve Kurban rolü (Karpman, 1968). Sağlıklı iletişimin sağlandığı kişiler arası 
ilişkilerde drama üçgeni görülmemektedir (L’Abate, 2005). Dramatik üçgenin görüldüğü ilişkiler kişi için 
faydasızdır.  
Dinamik işletme anlayışlarında örgütsel işleyiş ve etkili yöneticilik açısından son yıllarda önemi artan insan 
unsuru, yapılan araştırmaları “birey”i esas alan konulara yöneltmiştir. Çalışan ile örgütü arasında oluşan 
örgütsel bağlılık da bu konulardan biridir. Örgütsel bağlılık kavramı türlerine göre duygusal bağlılık, devam 
bağlılığı (devam etme isteği) ve normatif (zorunluluk) bağlılık olmak üzere üç seviyede ifade edilmektedir 
(Meyer ve Allen, 1991). Her bağlılık türü, bireyi farklı bir şekilde örgüte bağlar; fakat her tür bağlılığın farklı 
etkisi ve sonucu ortaya çıkmaktadır.  
Bu çalışmada örgütsel bağlılıkta yöneticilerin rolünü araştırmak amacıyla Karpman Drama Üçgeni’nden 
yararlanılarak yöneticilerin hangi drama rolünde oldukları çalışanlar tarafından değerlendirilmiş ve bu rollerin 
çalışanların örgüte olan bağlılıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini İzmir’de özel bir 
hastanede çalışan 101 kişi oluşturmuştur. Bulgulara göre örgütsel bağlılığın farklı türleri ile Kurtarıcı rol arasında 
pozitif yönde orta, Suçlayıcı rol arasında ise pozitif yönde yüksek bir korelasyon bulunmuştur. En yüksek 
korelasyon Suçlayıcı rol ile normatif bağlılık arasında (R=,69), en düşük korelasyon ise Kurtarıcı rol ile devam 
bağlılığı arasında görülmektedir (R=,20). Örgütsel bağlılığın farklı türleri ile Kurban rolü arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır (p>.05). 
Sonuç olarak, çalışanların yöneticilerini farklı drama üçgeni rollerinde algılaması ile örgütsel bağlılıkları arasında 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Çalışanlar yöneticilerini, “Kurtarıcı” veya “Suçlayıcı” rolde algılamışlardır. Bu 
durumda Karpman Drama Üçgeni’nin merkezinde yer alan “Kurban” rolünü çalışanlar üstlenmektedir. Özetle, 
yöneticilerin verimli bir iş ortamı için nasıl bu rollerden kaçınmaları gerekiyorsa, çalışanların da Kurban rolüne 
girmekten kaçınmaları gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Karpman Drama Üçgeni, örgütsel bağlılık, transaksiyonel analiz, yöneticilik 
 
Kaynakça: Karpman, S. (1968). Fairy Tales and Script Drama Analysis. Transactional Analysis Bulletin, 7 (26), 
39–43. L’Abate, L. (2005). Background for a Theory of Personality Socialization in Intimate Relationships and 
Psychopathology. Personality in Intimate Relationships: Socialization and Psychopathology, 1-24. Meyer, J. P. 
ve Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource 
management review, 1(1), 61-89. 
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ÖĞRETMENLERİN AKRAN ZORBALIĞI İLE BAŞ ETME 
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Akran zorbalığı son yıllarda okullarda en yaygın görülen saldırgan davranışlardan birisidir. Akran zorbalığının en 

temel özellikleri davranışın sürekli olması, taraflarda güç dengesizliği bulunması ve gücün zarar verme amacıyla 
kullanılmasıdır (Olweus, 1999). Akran zorbalığı sadece olaya maruz kalan çocuk ve ergenler üzerinde değil aynı 
zamanda zorba ve özellikle de zorba-kurbanlarda düşük benlik saygısı, depresyon, kaygı ve yalnızlık gibi birçok 
önemli probleme yol açmaktadır. Özkan ve Çiftçi (2010)’nin araştırmasına göre, çocuklar en çok sınıfta, okul 
bahçesinde ve koridorlarda zorbalık davranışlarına maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Aynı çalışmada çocukların 
böyle bir durumla karşılaştıkları zaman en çok öğretmenlerinden yardım aldıklarını tespit edilmiştir. 
Öğretmenler, gerek zorbalığın en çok okulda görülmesi, gerekse çocukların bu durumda en çok yardım 
istedikleri kişiler olarak, akran zorbalığının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Kallestad ve Olweus 
(2003) akran zorbalığını önleyici müdahale programlarının başarısını belirleyen en önemli etkenin öğretmenlerin 
bu konudaki bilgi ve ilgileri olduğunu söyleyerek, öğretmenlerin akran zorbalığını önlemedeki önemini 
vurgulamışlardır. Ayrıca, Song ve Swearer (2002) yaptıkları bir çalışmada öğretmenlerin ve diğer okul 
çalışanlarının zorbalık davranışlarını önlemede rol model oluşturduklarını tespit etmişlerdir. Kısaca, öğretmenler 
hem kendi tutum ve davranışlarıyla hem de bu tür durumlar yaşandığında kullandıkları baş etme yöntemleriyle 
akran zorbalığı süreçlerine aktif olarak dahil olurlar. 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin akran zorbalığıyla ilgili tutumlarını ve en sıklıkla kullandıkları baş etme 
stratejilerini tespit etmektir. Bu araştırmaya 8 farklı ortaokuldan toplam 272 öğretmen (%72 kadın) (Yaş Ort= 
39.5, ss= 8.20) katılmıştır. Öğretmenlere uygulanan anket formunda Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen 
Tutumları Ölçeği (Yeşilyaprak & Balanuye, 2012) ve Zorbalık Durumlarıyla Baş Etme Stratejileri Ölçeği 
(Bauman, Rigby ve Hoppa, 2008) yer almaktadır. Araştırmanın veri analizi süreci halen devam etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: akran zorbalığı, öğretmen, tutumlar, baş etme stratejileri 
 
Kaynakça: Bauman, S., Rigby, K., & Hoppa, K. (2008). US teachers' and school counsellors' strategies for 
handling school bullying incidents. Educational Psychology, 28 (7), 837-856. Kallestad, J. H., & Olweus, D. 
(2003). Predicting Teachers' and Schools' Implementation of the Olweus Bullying Prevention Program: A 
Multilevel Study. Prevention & Treatment, 6 (1), 21a. Olweus, D. (1999). Sweden. P.K. Smith, Y. Morita, J. 
Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano, P. Slee (Editörler), The Nature of School Bullying: A Cross-National 
Perspective (7-27). London and New York: Routledge. Özkan, Y., & Çifçi, E. G. (2010). Peer bullying in primary 
schools in low socio-economic level. Elementary Education Online, 9 (2), 576-586. Song, S. Y., & Swearer, S. 
M. (2002). An ecological analysis of bullying in middle school: Understanding school climate across the bully-
victim continuum. In Annual Convention of the National Association of School Psychologists, Chicago, IL. 
Yeşilyaprak, B., & Balanuye, I. D. (2012). Okul zorbalığına ilişkin öğretmen tutumları ölçeği. Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 38-48. 
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Son zamanlarda birçok araştırmayla desteklenen modele göre, ebeveynler çocuklarının problem davranışlarını 

doğrudan etkilemekle birlikte, duygu düzenleme gelişimleri üzerinden dolaylı olarak da etkilemektedir (Morris, 
Silk, Steinberg, Myers ve Robinson, 2007). Yaşadıkları çok yönlü değişimlerle birlikte, özellikle ailelerinden daha 
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da bağımsızlaşmaya başladıkları beliren yetişkinlik döneminde, gençlerin özerklik gelişimine zarar verici ve 
duygusal yönden manipüle edici bir kontrol türü olan psikolojik kontrol olumsuz gelişimsel sonuçlarla ilişkili 
olabilmektedir (Barber, 1996; Manzeske ve Stright, 2009; Pettit, Laird, Dodge, Bates ve Criss, 2001). Ana-
babanın psikolojik kontrolü, gençlerin duygu düzenleme becerilerini olumsuz etkileyerek saldırgan davranışlarını 

yordamaktadır (Cui, Morris, Criss, Houltberg ve Silk, 2014). Bu çalışmanın amacı duygu düzenleme becerisinin 
algılanan psikolojik kontrol ile saldırganlık arasındaki ilişkide aracı rolünü incelemektir. 
Katılımcılar, Ege ve Yaşar Üniversitelerinde okuyan 499 üniversite öğrencisidir (253’ü kadın, 246’sı erkek). 
Gençlerin yaş ranjı 18-25 arasında olup, ortalaması 20.91’dir. Araştırmada, Duygu Denetleme Ölçekleri öfke alt 
ölçeği, Psikolojik Kontrol ve Saldırganlık ölçekleri kullanılmıştır. Aracı değişken modeli, AMOS programıyla analiz 
edilmiştir. İlişki örüntülerinde ve saldırganlığın türlerinde ortaya çıkabilecek farklılaşmadan dolayı model kadın 
ve erkeklerde ayrı ayrı sınanmıştır.  
Betimleyici analizlere göre, genç erkeklerin babadan algıldıkları psikolojik kontrol ve fiziksel ve dolaylı 
saldırganlık puanları kadınlardan anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Öfke duygusunu düzenlemede yaşanan 
zorluk ve anneden algılanan psikolojik kontrol bakımından genç kadın ve erkekler farklılaşmamaktadır. Sınanan 
yapısal eşitlik modelleri sonucunda, hem kadın hem erkeklerde, babadan algılanan psikolojik kontrolün öfke 
duygusunu düzenleme zorluğuyla ilişkili olmadığı; öte yandan anneden algılanan psikolojik kontrolün kadın ve 
erkeklerde öfke düzenleme zorluğu yoluyla, fiziksel ve dolaylı saldırganlığı yordadığı görülmüştür.  
Anne davranışlarının daha etkili olduğunu gösteren çalışmalarla tutarlı bir şekilde, anne psikolojik kontrolü 
arttıkça gençlerin yaşadığı duygu düzenleme zorluğu ve saldırgan davranışları artmaktadır. Sonuçlar, babadan 
algılanan psikolojik kontrolün ise doğrudan saldırgan davranışları yordadığını göstermektedir. Bulgular, anne ve 
babanın duygu sosyalizasyonu bakımından gösterdiği farklılıklar çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: psikolojik kontrol, ana-babalık, beliren yetişkinlik, duygu düzenleme, saldırganlık 
 
Kaynakça: Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child 
development, 67(6), 3296-3319. Cui, L., Morris, A. S., Criss, M. M., Houltberg, B. J., & Silk, J. S. (2014). 
Parental psychological control and adolescent adjustment: The role of adolescent emotion regulation. Parenting, 
14(1), 47-67. Manzeske, D. P. and Stright, A. D. (2009). Parenting styles and emotion regulation: The role of 
behavioral and psychological control during young adulthood. Journal of Adult Development, 16(4), 223-229. 
Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The Role of the Family Context in 
the Development of Emotion Regulation. Social Development, 16, 361-388. Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, K. 
A., Bates, J. E., & Criss, M. M. (2001). Antecedents and behavior‐problem outcomes of parental monitoring and 

psychological control in early adolescence. Child development, 72(2), 583-598. 
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Anne babaların çocuklarının yoğun duyguları karşısında gösterdikleri destekleyici ya da destekleyici olmayan 

duygu sosyalizasyonu davranışları çocukların sosyo-duygusal gelişiminde önemli etmenlerden biridir (Gottman, 
Katz, & Hooven, 1996). Eisenberg ve arkadaşlarının (1998) modeline göre duygu sosyalizasyonu demografik 
etkenler, çeşitli çocuk ve ebeveyn özelliklerinin yanı sıra ebeveynlerin duygular hakkındaki inanışları tarafından 
da belirlenmektedir. Bu çalışma ülkemizde anne ve babaların duygu sosyalizasyonu davranışlarının duygulara 
dair inanışlarıyla ilişkisini incelemeyi hedeflemiştir.  
 
Çalışmaya 36-72 aylık çocuğu olan 120 anne, 85 baba olmak üzere toplam 205 ebeveyn katılmıştır. Anne ve 
babalar farklı ailelerden gelmektedir ve tüm ebeveynler en az lise mezunudur. Ebeveynler tarafından 
Duygularıyla Baş Etme Ölçeği, Ebeveynlerin Çocukların Duygularına İlişkin İnanışları Ölçeği, Çocuklar için Kısa 
Mizaç Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu doldurulmuştur. Halberstad ve arkadaşları (2013) tarafından 
geliştirilmiş olan Ebeveynlerin Çocukların Duygularına İlişkin İnanışları Ölçeği, bu çalışma için Türkçe’ye 
çevrilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda Türkiye’deki ebeveynlere uygulanması konusunda geçerli ve 
güvenilir bulunmuştur. 
 
Anne ve babaların duygu sosyalizasyonu davranışları ve inanışlarındaki farklılıklar ve iki değişken arasındaki 
ilişkiler farklı varyans analizi testleriyle karşılaştırılmış, çocuğun tepkisellik mizaç özelliği ve ailenin gelir düzeyi 
analizlerde kontrol değişkenleri olarak alınmıştır. Sonuçlara göre annelerin babalara göre çocuklarının 
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duygularını destekleyici stratejileri daha çok kullandıkları ve çocukların olumsuz duygularını daha çok 
kabullendikleri ve genel olarak hem olumlu hem olumsuz duyguların deneyimlenmesini daha değerli gördükleri 
görülmüştür. Genel olarak duyguların değerli olduğunu belirten ebeveynlerin çocuklarının duygularını 
destekleyen stratejileri daha çok kullandığı, çocukların duyguları manipüle etmek için kullandığını düşünen 

ebeveynlerin destekleyici olmayan stratejileri daha çok kullandığı ortaya çıkmıştır. Sosyoekonomik statünün ve 
çocuğun tepkisellik mizaç özelliğinin ebeveynlerin uyguladıkları duygu sosyalizasyonu stratejileri üzerinde 
önemli etkisi olduğu bulunmuştur.  
 
Bu araştırma kültürümüzde duygulara dair inanışlarla duygu sosyalizasyonu davranışlarının farklı boyutları 
arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Elde edilen bulgular, anne-baba eğitim programlarının 
ve müdahalelerin tasarlanmasında hem araştırmacılar hem de klinisyenler için yol gösterici olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygulara dair inanışlar, duygu sosyalizasyonu, okul öncesi çocuklar 
 
Kaynakça: Eisenberg, N., Cumberland, A., & Spinrad, T. L. (1998a). Parental socialization of emotion. 
Psychological Inquiry, 9(4), 241-273. Gottman, J. M., Katz, L. F., & Hooven, C. (1996). Parental meta-emotion 
philosophy and the emotional life of families: Theoretical models and preliminary data. Journal of Family 
Psychology, 10(3), 243–268. Halberstadt, A. G., Dunsmore, J. C., Bryant, A., Jr., Parker, A. E., Beale, K. S., & 
Thompson, J.A. (2013). Development and validation of the parents’ beliefs about children’s emotions 
questionnaire. Psychological Assessment. Advance online publication. doi: 10.1037/a0033695 
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Kişilere problemle ilgili kolaylaştırıcı ipuçları vermek veya benzer düşünce örnekleri sunmakla yapılan bilişsel 

uyarılmanın da yaratıcılığı artırdığı (Dugosh, Paulus, Roland, & Yang, 2000) veya azalttığı (Marsh, Landau, & 
Hicks, 1996) araştırmalar mevcuttur. Benzer bir şekilde, duygudurumun yaratıcılık üzerindeki etkisi konusunda 
çalışmalar pozitif duygudurumun yaratıcılığı artırdığı gösterse de (bkz. De Dreu, Baas & Nijstad, 2008), negatif 
duygudurumun da böyle bir etkisi olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (bkz. George & Zhou, 2002). Ayrıca, 
genel pozitif-negatif ekseni dışında, temel duygularla yapılan çalışmalar da görece daha azdır. Buradan yola 
çıkarak bu çalışmada duyguların ve bilişsel uyarılmanın etkileşimlerini farklı yaratıcılık görevlerinde test etmek 
için iki farklı deney yapılmıştır. Yapılan 1. Deneyde 139 öğrenci farklı duygu (mutlu, rahat, üzgün ve kızgın) ve 
bilişsel uyarılma (yüksek, düşük, kontrol) koşullarına atanmışlardır. Nötralizasyon görevinden sonra 
katılımcılardan duygudurum koşuluna göre geçmişte yaşadıkları bir anıyı yazmaları istenmiştir. Ardından 7 
maddelik bir özbildirim ölçeği verilerek o anda nasıl hissettikleri sorulmuştur. Daha sonra beyin fırtınası 
kurallarının yazılı olduğu bir kâğıt verilmiştir. Beyin fırtınası problemi olarak yeni doğan bebeklerin ekstra bir 
başparmak ile doğduğunu hayal etmeleri istenmiş ve kâğıdın altında bilişsel uyarılma koşullarına bağlı olarak 
problemle ilgili veya ilgisiz kelimeler sunulmuştur. Ardından 15 dakika boyunca düşünce üretmeleri istenmiştir. 
Pozitif duygudurumun düşünce üretimindeki etkisi anlamlıdır F(3,127)=3.09,p<.03. Düşük bilişsel uyarılma 
koşulundaki katılımcılar da diğerlerine göre daha fazla düşünce üretmişlerdir F(2,127)=5.22,p<.01. Esneklik 
(farklı kategorilerden üretme) puanları da benzer şekilde bir etki göstermiştir. Yapılan 2. Deneyde ise beyin 
fırtınası problemi değiştirilerek Bolu için slogan üretilmesi istenmiştir. Diğer prosedürler aynı kalmıştır. Düşük 
uyarılma (üzgün ve rahat) koşulundaki katılımcılar daha orijinal sloganlar üretmişlerdir F(3,59)=3.42,p<.03. 
Bilişsel uyarılma seviyesi arttıkça da sloganların orijinalliği düşmektedir F(2,59)=3.51,p<.03. Uygulanabilirlik 
açısından rahat duygudurum koşulu diğerlerine göre daha uygulanabilir sloganlar üretmiştir 
F(2,59)=3.57,p<.02. Bilişsel uyarılma açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır F(2,59)=0.53,p=.94. Sonuçlar 
güncel kuramlar ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Beyin fırtınası, Bilişsel uyarılma, Duygudurum, Yaratıcılık 
 
Kaynakça: De Dreu, C. K. W., Baas, M., & Nijstad, B. A. (2008). Hedonic tone and activation level in the 
mood-cre- ativity link: Toward a dual pathway to creativity model. Journal of Personality and Social Psychology, 
94(5), 739–756. Dugosh, K. L., Paulus, P. B., Roland, E. J., & Yang, H. (2000). Cognitive stimulation in 
brainstorming. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 722–735. George, J. M., & Zhou, J. (2002). 
Understanding when bad moods foster creativity and good ones don’t: The role of context and clarity of 
feelings. Journal of Applied Psychology, 87(4), 687–697. Marsh, R. L., Landau, J. D., & Hicks, J. L. (1996). How 
examples may (and may not) constrain creativity. Memory & Cognition, 24(5), 669–680. 
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Yaratıcılık alanındaki güncel çalışmalar, duygular ve güdülerin ıraksak ve yakınsak düşünce üretimine olan 

etkisini ortaya koymaktadır (bkz. Baas et al.,2013, Nijstad et al.,2010). Soroa, Balluerka, Hommel ve Aritzeta 
(2015) tarafından hem ıraksak ve yakınsak düşünme stilleri arasındaki bireysel farklılıkları ölçmek, hem de 
duygusal ve güdüsel bağlantıları tanımlamak için Duygu/Motivasyon Temelli Iraksak ve Yakınsak Düşünme 
Biçimleri Ölçeği (EDICOS) geliştirilmiştir. EDICOS ölçeği yakınsak-nahoş, yakınsak-engelleyici, ıraksak-hoş, 
ıraksak-proaktif olarak dört faktörden ve 30 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı da EDICOS ölçeğinin 
Türkçe adaptasyon çalışmasını yapmak ve çeşitli bilişsel ve duygusal faktörlerle ilişkisini incelemektir. Bu 
amaçla gerekli izinler alınarak ölçeğin çevirisi yapılmıştır. Birbirinden bağımsız üç araştırmacı ölçeği Türkçeye 
çevirmiş, ardından da uzman görüşü alınarak ölçeğe son hali verilmiştir. EDICOS-TR ölçeğinin yanı sıra 
Düşünme İhtiyacı Ölçeği (Cacioppo ve Petty, 1984, Gülgöz ve Sadowski, 1995), Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği 
(Watson, Clark, ve Tellegen, 1988; Gençöz, 2000) ve Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (Gençöz ve Öncül, 2012) 
uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonu orijinal çalışmadakine benzer bir faktör yapısı göstermiştir (dört 
faktörlü yapı için açıklanan varyans: %64.12).Ölçeğin iç tutarlık katsayıları.84 ile.88 arasında bulunmuştur. 
Uyum geçerliği açısından, EDICOS-TR düşünme ihtiyacı ile pozitif yönde ilişkilidir (r=.62,p<.001). Duygudurum 
açısından, yakınsak-nahoş alt boyutu negatif duygudurum ile (r=.57,p<.001), yakınsak-engelleyici 
(r=.75,p<.001), ıraksak-hoş (r=.60,p<.001), ıraksak-proaktif (r=.68,p<.001) boyutları ise pozitif duygudurum 
ile ilişkilidir. Kişilik faktörleri açısından ise, deneyime açıklık ile ıraksak düşünmenin ıraksak-hoş (r=.56, p<.001) 
ve ıraksak-proaktif (r=.54, p<.001) alt boyutları pozitif yönde ilişkilidir. Yakınsak-nahoş boyutu ise nörotisizm 
ile (r=.58, p<.001) pozitif yönde ilişkilidir. Sonuç olarak, ölçeğin Türkçe versiyonu orijinalindekine benzer 
şekilde kabul edilebilir geçerlik ve güvenirlik katsayılarına sahiptir. Ölçeğin farklı alanlardan öğrenciler üzerinde 
uygulama çalışmaları sürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biliş, Duygu, Güdü, Psikometri, Yaratıcılık 
 

Kaynakça: Baas, M., Roskes, M., Sligte, D., Nijstad, B. A., & De Dreu, C. K. W. (2013). Personality and 
creativity: The Dual Pathway to Creativity Model and a research agenda. Social and Personality Psychology 
Compass, 7(10), 732–748. Cacioppo, J. T. & Petty, R. E. (1982). The Need for Cognition. Journal of Personality 
and Social Psychology, 42(1), 116-131. Gençöz, T. (2000) Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik 
çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26. Gençöz, T., & Öncül, Ö. (2012). Examination of personality 
characteristics in a Turkish sample: Development of Basic Personality Traits Inventory. The Journal of General 
Psychology, 139(3), 194-216. Gülgöz, S. & Sadowski, C. J. (1995). Düşünme İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe 
Uyarlaması ve Öğrenci Başarı Göstergeleri ile Korelasyonu, Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 15-24. Nijstad, B. A., 
De Dreu, C. K. W., Rietzschel, E. F., & Baas, M. (2010). The dual pathway to creativity model: Creative ideation 
as a function of flexibility and persistence. European Review of Social Psychology, 21(1), 34–77. Soroa, G., 
Balluerka, N., Hommel, B., & Aritzeta, A. (2015). Assessing interactions between cognition, emotion, and 
motivation in creativity: The construction and validation of EDICOS. Thinking Skills and Creativity, 17, 45–58. 
Watson, D., Clark, L. A., ve Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of Positive and 
Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. 
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Omurilik yaralanmalı (OY) bireyler genellikle gündelik ihtiyaçları için sürekli destek ve bakıma ihtiyaç duyarlar 

ve bu bakım verme sorumluluğunu genellikle bir aile bireyi üstlenir. Bakım veren aile bireyleri, bu 
sorumluluklarından dolayı üzerlerinde yüksek düzeyde yük hissedebilirler. Araştırmalar, OY bireylere bakım 
veren aile bireylerinin hissettikleri yükün, kendi depresif duyguları, fiziksel sağlıkları ve gelir düzeyleri ile 
bağlantılı olduğunu göstermiştir (Chan ve ark., 2000; Gajraj-Singh, 2011). Bakım verenlerinin aldıkları sosyal 
destek ise hissettikleri depresif duygular ve yüke karşı koruyucu rol oynamaktadır (Arango-Lasprilla ve ark., 
2010; Rodakowski ve ark., 2012). Ancak önceki çalışmalarda sosyal desteğin kimden alındığının bakım 
verenlerin hissettikleri yük üzerine farklı etkisi olup olmadığı araştırılmamıştır. Türkiye’de aileye verilen 
önemden dolayı, bakım verenlerin ailelerinden aldıkları desteğin bakım yükünü hafifletme konusunda daha 
kuvvetli etkisi olması mümkündür. Bu çalışmada, Türkiye’deki OY bireylere bakım veren aile bireylerinin 
hissettikleri yükün aile bireyinin depresif duygulanımı, aile ve arkadaştan alınan destek, fiziksel sağlık ve gelir 
düzeyi ile bağıntısı incelenmiştir.  
Araştırmada, 12 farklı şehirde yaşayan 100 OY birey (Ort.yaş=35.11, S=9.87; 27 kadın) ve aile bakım 
verenlerinden (Ort.yaş=41.07, S=14.12; 71 kadın) veri toplanmıştır. Bakım veren kişiler kendi bakım verme 
yükleri, depresif duyguları ve aile ve arkadaşlarından aldıkları sosyal destekle ilgili, OY bireyler kendi fiziksel 
bağımsızlıklarıyla ilgili ölçek doldurmuştur.  
Yapısal eşitlik modeli sonuçları, depresif duyguların (β=.39, p<.001) bakım veren kişilerin bakım yükünü 
anlamlı düzeyde yordadığını (χ2(9)=14.64, ns, CFI=.92, RMSEA=.08), aile ve arkadaşlarından alınan sosyal 
desteğinse bakım veren kişinin hissettiği yük üzerine doğrudan etkisinin olmadığını, bu etkinin bakım veren 
kişinin depresyonu üzerinden dolaylı olduğunu göstermiştir.  
Bulgular, aileden ve arkadaşlardan alınan desteğin birbirlerinden bağımsız olarak etkileri olduğunu, her iki 
destek düzeyinin de bakım verenlerin depresyon düzeyini düşürerek bu kişilerin daha az yük hissetmesine 
yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye’de, aileden gelen sosyal destek beklentisi yüksek olmakla birlikte, 
arkadaşlardan gelen sosyal destek de bakım verenler için önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: bakım veren yükü, omurilik yaralanması, bakım verme, depresyon, sosyal destek 
 
Kaynakça: Arango-Lasprilla, J. C., Olivera Plaza, S. L., Drew, A., Perdomo Romeroc, J. L., Arango Pizarrob, J. 
A., Francis, K., & Kreutzer, J. (2010). Family needs and psychosocial functioning of caregivers of individuals 

with spinal cord injury from Colombia, South America. NeuroRehabilitation, 27, 83-93. Chan, R. C., Lee, P. W., 
& Lieh-Mak, F. (2000). Coping with spinal cord injury: personal and marital adjustment in the Hong Kong 
Chinese setting. Spinal Cord, 38, 687-696. Gajraj-Singh, P. (2011). Psychological impact and the burden of 
caregiving for persons with spinal cord injury (SCI) living in the community in Fiji. Spinal Cord, 49, 928-934. 
Rodakowski, J., Skidmore, E. R., Rogers, J. C., & Schulz, R. (2012). Role of social support in predicting 
caregiver burden. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 93, 2229-2236. 
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Ahlaki Temeller Kuramı (Moral Foundations Theory, Haidt, 2001, 2007) ahlakın çoklu boyutlardan oluştuğunu ve 

muhakemeden ziyade sezgilerimize dayalı olduğunu iddia etmiştir. Bu kurama göre ahlak, her biri farklı bir 
evrimsel adaptasyona karşılık gelen beş farklı sezgiden oluşmaktadır: zarar, adalet, sadakat, otorite ve 
kutsallık. Aynı zamanda bu kavramsallaştırmanın evrensel olduğu iddia edilmektedir. Bu amaçla Graham ve 
arkadaşları (2011) kuramın geçerliliğini test etmek için kullanılan Ahlaki Temeller Ölçeği’nden (ATÖ) gelen 
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verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulamıştır. İlk olarak 5-faktörlü modeli bireyselleştirici (zarar, adalet) 
ve bağlanım (sadakat, otorite, kutsallık) ilkelerinden oluşan 2-faktörlü modelle ve daha sonra Shweder ve 
arkadaşlarının (1997) iddia ettikleri otonomi (zarar ve adalet), topluluk (sadakat ve otorite) ve ilahiliğe 
(kutsallık) dayalı 3-faktörlü modelle karşılaştırmışlardır. Ölçek 30 maddeden oluşan 6’lı Likert tipi bir ölçektir ve 

katılımcıların 5 farklı ahlaki boyutu ne kadar benimsediklerini ölçmektedir. Çıkan sonuçlar, uyum indekslerinin 
istenilen düzeyde olmamasına rağmen verilere en iyi uyum gösteren modelin 5-faktörlü model olduğunu 
göstermiştir. Yine Kore, İtalya, Almanya, Yeni Zelanda ve İsveç’te yapılan bağımsız standardizasyon 
çalışmalarında da benzer sonuçlar bulunmuştur. Ancak çoğunluğu Müslüman olan bir toplumda bu ölçeğin 
geçerliliği daha önce sınanmamıştır. Biz de bu araştırmada Türkiye’den toplanan 1436 (888 Kadın, 513 Erkek) 
kişiden gelen verilere DFA uyguladık ve yukarıda adı geçen modelleri karşılaştırdık. Veriler analiz edilirken MPlus 
6.12 (Muthen & Muthen, 1998–2011) programı kullanıldı ve sonuçlar standart fit kriterlerinin altında olsa da en 
iyi uyum gösteren modelin 5-faktörlü model olduğunu söylemektedir. Daha sonra yordayıcı geçerliliğine bakmak 
için 1’den (sol) 7’ye (sağ) politik yönelim skoruyla ATÖ’nün alt boyutları arasındaki korelasyonlara baktık ve 
politik yönelimin zarar haricinde bütün alt boyutlarla anlamlı ilişki gösterdiğini gördük. Solcular sağcılara göre 
adalet boyutuna anlamlı düzeyde daha çok önem verirken, sağcılar solculara göre sadakat, otorite ve kutsallık 
boyutlarına daha çok önem vermektedirler. Çıkan sonuçlar 5-faktörlü modelin en iyi uyum gösteren model 
olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki Temeller Kuramı, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlilik çalışması, Türkiye örneklemi 
 
Kaynakça: Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral 
judgment. Psychological Review, 108(4), 814-834. Haidt, J. (2007). The new synthesis in moral psychology. 
Science, 316, 998-1002. Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping 
the moral domain. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 366–385. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. 
(1998–2011). Mplus user’s guide (6th ed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. Shweder, R. A., Much, N. C., 
Mahapatra, M., & Park, L. (1997). The “big three” of morality (autonomy, community, and divinity), and the 
“big three” explanations of suffering. In A. Brandt & P. Rozin (Eds.), Morality and health (pp. 119–169). New 
York, NY: Routledge. 
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2011 yılının Mart ayından itibaren her geçen gün artan sayıda Suriyeli Türkiye’ye gelmektedir. Türkiye bu kişiler 

için geri gönderilmeme ilkesine tabii olan mülteci ya da koşullu mülteci terimleri yerine geçici koruma anlamına 
gelen sığınmacı terimini kullanmaktadır (UNCHR, 2009). Zorunlu göç sürecinin politik boyutunun yanı sıra 
özellikle Orta Doğu bölgesindeki farklı milletler üzerinde olumsuz psikolojik etkileri bulunmuştur (Trautman ve 
ark., 2002). Bu çalışmanın amacı; Suriyeli bireylerin göç süreci boyunca yaşadıklarını ve Türkiye vatandaşlarının 
Suriyeli bireylere karşı algı ve tutumlarını araştırmaktır.  
Görüşme yapılan kişiler Ankara’da yaşayan 7 Türkiye vatandaşı (4 kadın, 3 erkek) ve 2 Suriye vatandaşından (1 
kadın, 1 erkek) oluşmaktadır. Araştırmacılar ise ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde doktora yapan 6 öğrenci ve bir 
süpervizörden oluşmaktadır. Suriyeli katılımcılar ile Suriye’deki sivil savaş hakkındaki görüşlerini ve göç 
süreçlerini anlamaya yönelik yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Türkiye vatandaşlarına ise Suriyeli 
sığınmacılara karşı tutumları, algıları, davranışları ve varsa etkileşimleri sorulmuştur. Elde edilen bilgiler içerik 
analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.  
Suriyeli bireyler için Suriye’deki Deneyimler temasının altında sosyo-ekonomik etkiler, savaşın nedenleri, 
güvenlik ve eğitim problemleri gibi alt kategoriler, Türkiye’deki Deneyimleri temasının altında bürokratik 
problemler, sosyal destek görme, kültürel benzerlik gibi pozitif ve negatif deneyimlere dair alt kategoriler ortaya 
çıkmıştır. Türkiye vatandaşları için ise Suriye ile İlgili Bilgi ve Fikirler temasının altında savaşın ve göçün 
sebepleri gibi alt kategoriler ortaya çıkarken, Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Değerlendirmeler 
temasının altında Suriyeli sığınmacılara karşı gösterilen duygu ve düşünceler, tutumlar ve eleştiriler gibi alt 
kategoriler ortaya çıkmıştır.  
Literatürde göçün kişileri zihinsel problemlere daha yatkın hale getirdiği kabul edilmektedir (Hondius, Willigen, 
Kleijn, & Ploeg, 2000). Ancak bu çalışmanın sonucu bu görüşü kısmen desteklemektedir. Bu durumu iki kültürün 
oldukça benzer olması ve bireylerin sosyo-ekonomik düzeylerinin çok fazla değişmemesiyle açıklamak 
mümkündür. Bu araştırmanın sınırlı sayıda katılımcısı olması nedeniyle bir ön çalışma olarak görülmesi ve 
sonuçlarının bu çerçevede değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Kaynakça: Hondius, A. J., van Willigen L. H., Kleijn, W. C., & van der Ploeg, H. M. (2000). Health problems 

among Latin-American and middle-eastern refugees in The Netherlands: relations with violence exposure and 
ongoing sociopsychological strain. Journal of Traumatic Stress 13, 619–34. Trautman, R., Tucker, P., 
Pfefferbaum, B., Lensgraf, S. J., Douhgty, D. E., Buksh, A., & Miller, P. D. (2002). Effects of priori trauma and 
age on posttraumatic stress symptoms in Asian and Middle Eastern immigrants after terrosrism in the 
community. Community Mental Health Journal, 38(6), 459–474. UNCHR. (2014). Retrieved from 
http://www.unhcr.org.tr 
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Kişilere herhangi bir müdahale yapılmadan önce belirttikleri duygu durumunu değiştirmeye odaklanan yöntem, 

duygu durum manipülasyonu olarak tanımlanmaktadır(Smith ve Kosslyn,2009). Bilişsel psikolojide, duyguya 
ilişkin birçok deneysel çalışmada (dikkat,bellek vb.) hedeflenen duyguyu ortaya çıkarabilmek üzere bu 
yöntemler kullanılmaktadır. Literatürde oldukça fazla duygu durum manipülasyon yöntemi olmasına karşın 
belirli bir duyguyu ortaya çıkarmada en etkili olan yöntem net değildir. Önceki çalışmalarda pozitif ve negatif 
duygularda en etkili uygulamanın film/hikaye yöntemi olduğu belirtilmesine karşın, bu çalışmalar doğrudan 
deneysel bir prosedürün sonucu olmayıp, meta-analiz veya derleme çalışmalarının bulguları ışığında elde 
edilmiştir (Westermann ve ark.,1996). Günümüzde uygulanan duygu durum manipülasyon yöntemleri 
çeşitlenmekte ve daha önce yapılan çalışmaların hem güncellenmesine hem de deneysel bir prosedür 
çerçevesinde incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yürütülmekte olan bu çalışmada üç duygu durum 
manipülasyon yönteminin (film parçası, imajinasyon ve duygu içerikli fotoğraflar), üç spesifik duyguyu (korku, 
tiksinme ve mutluluk) ortaya çıkarmadaki güçlülükleri boyutsal yaklaşım ve duygunun bileşenler modeli 
çerçevesinde incelenmiştir. Örneklem: Çalışmanın örneklemi, Ege Üniversitesinde öğrenim gören 30 üniversite 
öğrencisinden (15 kadın,15 erkek) oluşmaktadır. Prosedür: Araştırmada korku, tiksinme ve mutluluk 
duygularını ortaya çıkarmak için literatürde var olan 3 farklı duygu durum manipülasyon yöntemi 
(film,fotoğraf,imajinasyon) 3 ×3 denek-içi deney desenine göre uygulanmıştır. Buna göre her bir katılımcı, 
toplamda 9 kez duygu durum manipülasyonuna maruz kalacağından yorgunluk, sıkılma gibi faktörleri azaltmak 
amacıyla her bir katılımcı için çalışma, minumum bir hafta, maksimum 10 gün arayla 2 günde 
tamamlanmaktadır. Ayrıca duyguya ilişkin birçok çalışmada, duygunun yalnıza tek bir ölçüm ile 
yordanmasındansa çoklu olarak değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir (Mauss ve Robinson,2009). Bu nedenle 
her bir uygulama sırasında katılımcılardan duygusal tepki bileşenleri olan öznel değerlendirmelerin (self-report) 
yanı sıra, davranışsal (yüz kaydı) ve fizyolojik tepki (deri tepkisi, kalp atımı,deri ısısı) ölçümleri de alınmıştır. 
Böylece farklı duygu durum manipülasyonlarının yarattığı duygusal tepkilerin sonuçlarına ilişkin karşılaştırmalar 
yapılarak, spesifik bir duyguyu yaratmadaki etkililikleri incelenmiştir. Analiz ve BULGULAR: Çalışmanın 

raporlama işlemi devam etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygu uyandırma, duygu durum manipülasyonu,duygusal tepki bileşenleri modeli, 
metodolojik çalışma 
 
Kaynakça: Mauss,B., Robinson,M. (2009) Measures of emotion: A review. Cognition and Emotion; 23(2): 209–
237. Smith,E.E. & Kosslyn,S.M. (2009). Cognitive Psychology: Mind and Brain. New Jersy: Pearson 
International Edition. Westermann R., Spies,K., Stahl,G., Hesse, F. (1996). Relative effectiveness and validity of 
mood induction procedures: a meta-analysis European Journal of Social Psychology, Vol. 26, 557-580. 
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Yapılan araştırmalar yoksulluk sınırının altında yaşayan çok sayıda kimsenin, kendilerini yoksul görmediğini 

göstermektedir (Suğur ve ark., 2008). Bu çalışmada, resmi verilere göre yoksul sayılan kişilerin kendi 
yoksulluklarına ilişkin algıları ve başetme stratejileri Sosyal Kimlik Kuramı (SKK/ Tajfel, 1981) çerçevesinde 
araştırılmaktadır. İnsanların olumsuz sosyal kimlikleri değiştirmek üzere, bireysel hareketlilik, yaratıcılık ve 
kolektif çaba olarak adlandırılan üç strateji kullandıkları belirtilmektedir. Strateji seçimi ise iç-grup dış-grup 
arasında algılanan değişebilirlik, ilişkinin meşruiyeti ve sınır geçirgenliğine göre belirlenmektedir (Doosje ve 
ark., 2002).  
Bu çalışmada, SKK varsayımları doğrultusunda, resmi verilere göre yoksul kategorisinde giren kişilerin 
yoksullukla baş etmede kullandıkları stratejilerin a) kendilerini benzeşik bir grup olarak algılayıp 
algılamadıklarına, b) hangi karşılaştırma stratejisini kullandıklarına (aşağı veya yukarı doğru), c) Yukarı doğru 
karşılaştırma stratejisi kullananların, yoksullarla zenginler arasındaki eşitsizliği değişebilir ve/veya haksız görüp 
görmemelerine bağlı olduğu öne sürülmektedir.  
Bu araştırmanın örneklemini Türk-İş’in 2011 Eylül ayında yayınladığı araştırma raporuna göre yoksulluk sınırının 
altında yaşayan 77’si kadın, 93’ü erkek olma üzere toplamda 170 kişi oluşturmaktadır.  
Analiz sonuçlarına göre, değişebilirlik ve meşruiyet algısı bakımından cinsiyet ve gelir durumunun ortak etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur F (4,127)=2.75, p<.05; F (4,127)=4.61, p<.01). Gelir durumu asgari 
ücretin altında olan kadınların yoksullugu değişmez olarak algılama düzeyinin erkeklerin değişmezlik algısına 
oranla daha yüksek oldugu görülmüştür. Meşruiyet algısına baktığımızda ise gelir durumu asgari ücretin altında 
olan kadınlar erkeklere göre yoksullugu daha meşru algılamaktadırlar. Aylık geliri 2000 ve üzeri olan kadınlar, 
erkeklere göre yoksulluğu daha az meşru (haksız) olarak algılamaktadırlar. Sonuçlara göre kadınlar gelir düzeyi 
yükseldikçe yoksulluk durumunu daha haksız; erkekler ise gelir düzeyleri yükseldikçe yoksulluk durumunu daha 
adil /meşru algılamaktadırlar.  
Yoksullugun algılama sürecinde ortaya cıkan cinsiyetler arası bu fark; toplumsal cinsiyet algısı, kapitalist 
sistemin kadınları ve erkekleri farklı şekillerde etkileme süreci ve sistemi meşrulaştırma düzeylerindeki 
farklılıklardan ileri geliyor olabilir. 
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Kaçınmacı bağlanma stiline sahip kişilerin duygusal belleklerinde yanlılık olduğuna,duygusal bilgileri daha zor ve 

daha geç hatırlandıklarına işaret edenaraştırmalar rapor edilmiştir.Bunun yanı sıra bazı araştırmalar kaygılı 
bağlanma stiline sahip kişilerin duygusal uyaranları daha kolay ve hızlı hatırlayabildiğini rapor etmişken,bazı 
araştırmalar da kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin bu uyaranlarla karşılaşınca dikkatlerini başka yöne 
çevirdiklerini ileri sürmektedir. 
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Bu sebeple bağlanma stilleri ve bilişsel yanlılıkla ilişkili olarak tam bir fikir birliğinin olmadığını söylemek 
mümkündür. Bu çalışmanın amacı;kaçınmacı bağlanma ve kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerdeki bağlanma 
ile ilişkili olan ve ilişkili olmayan uyaranlara karşı bellek yanlılığını ve dikkat yanlılığını incelemektir.Yaşları17 ile 
30 arasında değişen,hayatlarında en az bir defa romantik ilişki yaşamış,katılımcılar, Yetişkin İlişkilerinde 

Yaşantılar Envanteri-II’den aldıkları puanlara göre kaygılı ve kaçınmacı grupları oluşturmuştur. Katılımcıların 
çalışma belleği performansları işlem-kelime uzamı göreviyle (bağlanmayla ilişkili olumlu, olumsuz ve yansız 
kelimeler kullanılmıştır);bölünmüş dikkat performansları ise bağlanmayla ilişkili olumlu olumsuz ve yansız 
kelimelerin (işitsel olarak sunulmuştur) ve resimlerin(görsel olarak sunulmuştur)yer aldığı bir dikkat göreviyle 
ölçülmüştür.Varyans analizlerine göre,iki grup arasında çalışma belleği kapasitesi ve bölünmüş dikkat açısından 
fark yoktur.Ancak bağlanma grupları kendi içinde analiz edildiğinde uyaran türü(olumlu,olumsuz ve 
yansız)temel etkisinin her iki görevde de anlamlı farklar yarattığı bulunmuştur.Bölünmüş dikkat görevinde, 
kaçınmacı ve kaygılı gruptaki katılımcıların,olumlu ve olumsuz kelimeleri yansız kelimelere göre daha 
başarılı şekilde hatırladıkları;olumsuz kelimeleri,yansız ve olumlu kelimelere göre daha çok kaçırdıkları 
göstermektedir.Bunun yanı sıra her iki grubun,olumsuz ve olumlu kelimelere ilişkin tepki süreleri,yansız 
kelimelere göre daha hızlı olmuştur. Görsel uyaranların, kaygılı kişilerin görsel uyaranları hatırlama süreleri 
üzerinde bir etkisi olmamasına rağmen,kaçınmacı gruplar için,olumsuz fotoğraf karelerini hatırlamak için geçen 
sürenin,olumlu fotoğraf karelerini hatırlamak için geçen süreden daha uzun olduğu görülmüştür.Çalışma belleği 
görevi sonuçlarına göre, bağlanma stiline bakılmaksızın katılımcıların çalışma belleği kapasitelerinin düşük 
olduğu rapor edilmiştir.Bu sonuç görevin duygusal yükünün etkisi değerlendirilerek açıklanmıştır.Tüm 
bulgular,bağlanma stilleri,bellek yanlılıklarını,dikkat yanlılığı ve savunma mekanizmaları ile ilgili yapılan 
çalışmalar ve bunların sonuçlarına göre tartışılmıştır. 
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Dışavurumcu sanat terapisi, duyguların ve düşüncelerin sanat yoluyla ifade edilmesi ya da dışavurumu yoluyla 
tıbbi kronik rahatsızlıkları olan, fiziksel travma yaşamış ya da tıbbi müdahale geçirmiş kişilerde yaşadıkları 
olumsuz olayların anlamlı bir deneyime dönüştürülmesine katkı sağlamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Malchiodi, 1999; Mcniff, 2004). Sözle ifade edilemeyen duygu ve düşünceler imgeleme ve sanat terapi 

teknikleri sayesinde kolaylıkla dışa vurulmakta ve kişilere terapötik bir fayda sağlamaktadır (Farelly, 2009). Bu 
doğrultuda, bu çalışmada meme kanseri geçirmiş bir grup kadına güvenilir bir ortamda izolasyon, yas, kayıp, 
olumsuz beden algısı gibi negatif hislerini ve düşüncelerini ifade edebildikleri, baş etme mekanizmalarının 
gelişmesini sağlayan ve verimlilik, ait olma, keyif alma, beden memnuniyeti gibi pozitif his ve düşüncelerin 
oluşmasına destek olan bir grup terapisi sürecinden bahsedilecektir. Bu grup süreci 10 katılımcıyla başlamış 
ancak bir üyenin 4. oturumda kaybedilmesiyle 12 haftalık oturumları 9 kişi tamamlamışlardır. Grup 
uygulamaları, bazı haftalarda temalar belirlenerek, bazen de grubun o haftaki duygusal ihtiyacı doğrultusunda 
belirlenmiştir. Gruplar; kolaj, resim yapma, kil, taslarla sosyal atom, psikodramatik rol değiştirme ile imge 
kartları ile spontan resim çizme gibi sanat terapi uygulamaları ve grup paylaşımından oluşmuştur. Grup açık 
grup olarak planlanmış, kadınların meme kanseri türleri ve evreleri gözetilmemiştir. Genel temalar, hastalık 
sonrası sınırları yeniden belirleme, cinsellik, nüks korkusu, zedelenen kadınlık algısını onarma, bedene ve 
duygulara sahip çıkma, duygu farkındalığı, öfke, sosyal bağlar ve kayıplardır. Her bir uygulamada kadınlar düne 
bugüne ve geleceğe ait duygularını paylaşarak birbirleriyle olan benzerliklerini görmüşlerdir. Yaşadıkları kanser 
deneyiminin dışında bu yakinlik, hastalık sonrası hayatı, zihni ve davranışlarını yeniden şekillendirmek için 
kadınlara cesaret verici olmuştur. Grup surecinin verimliliği herhangi bir ölçekle test edilmemiştir. Çünkü 
yaşanılan deneyimin sayısal veriye dönüştüremeyecek kadar özel ve bireysel olduğu düşünülmüştür. Sonuç 
olarak bu grup süreci kanser gibi travmatik bir deneyim yaşamış hastaların rehabilitasyonlarda sanatın terapötik 
anlamda kullanılmasının önemini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sanat terapi, kanser, hastalık, meme kanseri 
 
Kaynakça: Farrelly-Hansen, M. ( (Ed). (2001) Spirituality and art therapy: Living the connection. London: 
Jessica Kingsley Publishers. Malchiodi, C., A. (Ed). (1999). Medical art therapy with adults. London: Jessica 
Kingsley Publishers. McNiff, S. (2004). Art heals. Shambhala Publications. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Babacan liderlik, Türkiye gibi geleneksel olarak toplulukçu ve güç mesafesi yüksek olan 
tanımlanan kültürlerde etkili bir liderlik tarzıdır (Aycan, 2006). Ancak, son dönemlerde yapılan çalışmalarda tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bireyci değerlerde bir artış gözlenmektedir (ör: Marcus, Ergin ve Ceylan, 
2015). Özellikle yeni kuşakların iş dünyasına girmesi ile değerlerin işyerindeki davranışlar veya tercihlere olan 
etkisi merak uyandırmaktadır. Kuşaklar arasındaki değer farklılıklarının ve yaş değişkeninin babacan liderliğin 
işyerindeki davranış (ör: örgütsel yurttaşlık) ve tutumlara (ör: iş doyumu) olan etkisini değiştirmesi beklenebilir. 
Bu çalışmada, babacan liderlik ile örgütsel yurttaşlık davranışları ve iş doyumu değişkenleri arasındaki ilişkide 
bireysel düzeyde ölçülen değerler ile yaşın düzenleyici etkisi incelenmiştir. Daha açık bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, araştırmada toplulukçu değerler ve yaşın, babacan liderlik ile iki sonuç değişkeni arasındaki ilişkiyi 
kuvvetlendireceği hipotezleri sınanmıştır.  
GEREKÇE-YÖNTEM: Araştırmada 163 tam-zamanlı olarak çalışan katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcılardan 
Babacan Liderlik Ölçeği (Aycan, 2006), Schwartz Portre Değerler Ölçeği (Schwartz, 1992), Örgütsel Yurttaşlık 
Davranışları Kontrol Listesi (Fox ve ark., 2012) ve İş Doyumu Ölçeği (Spector, 2008) aracılığı ile veri 
toplanmıştır.  
BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre Babacan Liderlik ile iş doyumu (*r=*.48, p<.01) ve geleneksel değerler 

(*r=.*26, p<.01) arasında olumlu ilişki bulunmuştur. Ancak, ne kişisel değerlerin ne de yaşın araştırma 
değişkenleri arasındaki ilişkide düzenleyici rolü bulunmuştur. 
SONUÇ: Araştırmanın sonuçları babacan liderlik ve değerler literatürleri ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Babacan Liderlik, Kişisel Değerler, Yaş, İş Memnuniyeti, Örgütsel Yurttaşlık Davranışı 
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Kaynakça: Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards conceptual refinement and operation. In K. S.Jang, K. K. 
Hwang, & U. Kim (Eds), Specific advances in indigenous psychologies: Empirical, philosophical and cultural 
contributions: 445-466. London: Sage Marcus, J., Ergin, C., & Ceylan, S. (July 2015). Oral Presentation. Not so 

“traditional” anymore? Generational shifts in cultural values on the Schwartz values survey in Turkey. ECP 
2015: The 14th European Congress of Psychology. Milan, Italy. Fox, S., Spector, P., Goh, A., Bruursema, K., & 
Kessler, S. (2011). The deviant citizen: Measuring potential positive relations between counterproductive work 
behaviour and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85, 
199-220. doi:10.1111/j.2044-8325.2011.02032.x Spector, P. E. (2008). Industrial and Organizational 
Psychology (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc Schwartz, S. (1992). Universals in the content and 
structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social 
Psychology, 25, 1-65.  
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Kuramsal Gerekçe: Tükenmişlik kavramı, yaklaşık 35 yıldır, Maslach ve Jackson’ın, Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği’ni geliştirmelerinden beri sıklıkla çalışılan bir konudur (Maslach, Leiter, & Jackson, 2012). İlk olarak 
Freudenberger tarafından yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakmayla tanımlanan tükenmişlik kavramı, Maslach 
ve Jackson tarafından geliştirilerek “kişinin mesleğinin anlamından ve amacından kopması ve hizmet verdiği 
insanlarla artık ilgilenmiyor oluşu” şeklinde tanımlanmıştır (Kaçmaz, 2005). Tükenmişliğin 3 farklı boyutu 
tanımlanmıştır: duygusal yorgunluk, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması (Lee, &Ashforth, 1990).  
 
YÖNTEM: Bu çalışma Türkiye’deki 431 set işçisiyle, kartopu yöntemi kullanılarak, internet üzerinden, yaklaşık 
20 dakika süren anket formları gönderilerek, yapılmıştır. Kişisel bilgi formu, Kısa Semptom Envanteri (Şahin, & 
Durak, 1994), Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-Kısaltılmış Form (Türküm, 2001) ve Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır.  
 
BULGULAR: Duygusal yorgunluk ile haftada çalışılan gün sayısı, çalışma saatleri ve zorluk algısı arasında aynı 
yönde, gelir ile ters yönde; duyarsızlaşma ile haftada çalışılan gün sayısı, çalışma saatleri ve zorluk algısı 
arasında aynı yönde, yaş, sektörde çalışma yılı ve gelir arasında ters yönde; kişisel başarı ile yaş, sektörde 
çalışma süresi, yılda çalışılan ay sayısı ve gelir arasında aynı yönde, gelir ile ters yönde bir ilişki bulunmuştur. 
Duygusal yorgunluk ve duyarsızlaşma ile belirti gösterme arasında aynı yönde, kişisel başarı ile ters yönde bir 
ilişki bulunmuştur. Yardım arama tutumunun olumlu olması ile duyarsızlaşma arasında aynı yönde, kişisel başarı 
ile ters yönde bir ilişki bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonucu demografik bilgiler kontrol altına 
alındığında, psikolojik belirtilerle duygusal yorgunluk ve duyarsızlaşma arası olumlu ilişki; kişisel başarı ile ters 
yönde bir ilişki bulunmuştur.  
 
YORUM: Türkiye’deki set işçilerinin çalışma koşullarının zorluğu, diğer mesleklerle yapılan araştırmalarda da 
olduğu gibi, tükenmişlik sendromunu arttırmaktadır. Aynı zamanda, tükenmişlik arttıkça, psikolojik belirti 
gösterme oranları da artmaktadır. Olumlu yardım arama tutumuna sahip set işçilerinin, muhtemel çalışma 
zorlukları yüzünden, psikoterapi çerçevelerine uyum sağlayamadıkları düşünülebilir. Bu ve benzeri sektörler için 
çerçevenin esnetilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Belirti Gösterme, Set İşçisi, Tükenmişlik, Yardım Arama Tutumu 
 
Kaynakça: Kaçmaz, N. (2005). Tükenmişlik (burnout) sendromu. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 68, 
29-32. Lee, R., & Ashforth, B. (1990). On the meaning of Maslach’s three dimensions of burnout. Journal of 
Applied Psychology, 75, 743–747. Maslach, C., Leiter, M.P., & Jackson, S.E. (2012). Making a significant 
difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration. Journal of Organizational 
Behavior, 33, 296-300. Şahin, N.H., & Durak, A. (1994). Kısa semptom envanteri: Türk gençleri için 
uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 44-56. Türküm, A.S. (2001). Devoloping a scale of attitudes toward 
seeking psychological help: validity and reliability analysis. International Journal for the Advancement of 
Counselling, 26(3), 321-329. 
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Ahlaki Uzaklaşma Kuramı’na göre, insanlar başkalarına zarar veren saldırgan davranışlarını 

meşrulaştırdıklarından duygusal veya bilişsel bir rahatsızlık hissetmemektedir (Bandura, 1999; 2001). Ahlaki 
uzaklaşma ve saldırganlık arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Gini, Pozzoli ve Hymel, 2014). Ancak nefret 
suçu bağlamında bu ilişkinin ele alındığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada, ahlaki uzaklaşma eğiliminin 
Suriyelilere yönelik nefret suçununa ilişkin tutumlara etkisi incelenmiştir. 
Çalışmada 102 (61 kadın, 41 erkek) lisans öğrencisi (yaş için X = 22.18, SS = 4.09) yer almıştır. Katılımcılara 
demografik bilgi formunun ardından Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği (Gezici Yalçın v.d., yayında) ve ardından nefret 
suçuna maruz kalan Suriyeli bir kişinin hikayesi sunulmuştur. Veriler, 2 (ahlaki uzaklaşma: düşük, yüksek) x 2 
(mağdurun cinsiyeti: kadın, erkek) x 2 (geçimini sağlama: çalışan, dilenen) ANOVA deseni kullanılarak analiz 
edilmiştir.  
Ahlaki uzaklaşma ve manipülasyonların nefret suçunu adil bulma (F(3,92) = 3.54, p =.018, ɳ2 =.10) ve empati 
(F(3,91) = 5.87, p =.001, ɳ2 =.16) üzerinde anlamlı ortak etkisi bulunmuştur. Ahlaki uzaklaşma eğilimi yüksek 

olanlar, dilencilik yapan Suriyeli erkeğin maruz kaldığı nefret suçunu daha adil (X = 3.44, SS =.46) bulurken, 
çalışan Suriyeli erkeğin başına geleni daha az adil (X = 1.09, SS =.42) algılamıştır; çalışan Suriyeli erkekle en 
fazla (X = 8.27, SS = 1.16), dilencilik yapan erkekle ise en az (X = 4.70, SS = 2.52) empati kurmuştur. Ahlaki 
uzaklaşma eğiliminin algılanan tehdit (F(1,91) = 6.50, p =.012, ɳ2 =.07) ve utanma (F(1,87) = 5.60, p =.020, 
ɳ2 =.06) üzerinde anlamlı temel etkisi elde edilmiştir. Ahlaki uzaklaşma eğilimi yüksek olanlar, Suriyelileri daha 

fazla tehdit olarak algılamış (X = 3.09, SS = 1.58; düşük olanlar için X = 2.31, SS = 1.50) ve mağdurun daha 
az utanacağını düşünmüştür (X = 1.93, SS = 1.35; düşük olanlar için X = 2.54, SS = 1.53). Tüm bulgular, 
kuramla tutarlılık göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adil bulma, ahlaki uzaklaşma, algılanan tehdit, empati, nefret suçu 

 
Kaynakça: Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and 
Social Psychology Review, 3(3), 193-209. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. 
Annual Review of Psychology, 52, 1–26. Gezici Yalçın, M., Şenyurt, A. Y., Gültepe, B. ve Coşkun, H. (yayında). 
Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik calışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri 
Dergisi. Gini, G., Pozzoli, P., & Hymel, S. (2014). Moral disengagement among children and youth: A 
meta‐analytic review of links to aggressive behavior. Aggressive Behavior, 40, 56-68. 
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İşkoliklik, kişinin kontrol edilemez şekilde sürekli olarak çalışmaya ihtiyaç duyması, işkolikler ise kendini işe 
adamış ve azimli kişiler olarak tanımlanmıştır (Oates, 1971). Son yıllarda popüler kullanımı yaygın olmasına 
rağmen ‘’işkoliklik’’ kavramının teorik ve ampirik altyapısı oldukça sınırlıdır (Thomas, Sorensen, ve Fledman, 
2007; McMillan ve O’Driscoll, 2000; Scott, Moore, ve Miceli, 1997). İşkolizmin birçok farklı tanımı olmasına 

rağmen, aşırı çalışma isteğinin içsel güdülenme kaynaklı olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır (Spence ve 
Robbins 1992; Porter, 1996). İşe içsel güdülenme başarı, bağımsızlık, kişisel gelişim ve işin kendisiyle ilgili iken, 
dışsal güdülenme ise ücret, üstlerle ilişkiler, sosyal ortamlar gibi işin kabul edilebilirliğini etkileyen faktörlerden 
oluşmaktadır (Herzberg, 1968). Roe ve Ester (1999), iş değerlerinin sahip olduğumuz değerlerin birer yansıması 
olduğunu ve işe yönelik tutumların, hedeflerin, ve mesleki aktivitelerin güdülenmesinde önemli bir kaynak 
olduğunu belirtmiştir. Bu bilgiler ışığında, bu araştırmada akademisyenlerin bireysel değerlerinin ve iş 
motivasyon düzeylerinin işkoliklik düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmanın örneklemini yaş ortalaması 32.79 olan 39 kadın ve 28 erkek olmak üzere toplam 67 akademisyen 
oluşturmaktadır*. Veri toplama amacıyla demografik bilgi formu, Schwartz Değerler Listesi, Motivasyon Ölçeği, 
ve Duwas İşkoliklik Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda, işkolik düzeyi ile güç (r=.39, p<.01), başarı (r 
=.36, p <.01), güvenlik (r =.35, p <.01) ve uyarılım (r =.49, p <. 01) değerleri arasında anlamlı ve pozitif 
yönde ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca içsel güdülenme ile işkoliklik arasında da beklenen anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r =.33, p <.01). Bu sonuçlara ek olarak işkolik akademisyenlerin bireysel değerlerden yeniliğe açıklık alt 
boyutunun, işkolik olmayan akademisyenlerden anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (t(65) = -2.27, p 
<.05).  
Sonuç olarak, akademisyenlerin yaratıcı, hırslı, merak eden, kendi amaçlarını seçebilen, yetkin, değişkenlik 
değerlerinin işkoliklik düzeyi üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Son olarak, işkolik akademisyenlerin mesleki 
davranışlarını anlamada bireysel değerlerinde etkisi bundan sonraki çalışmalarda değerlendirilmelidir. 
* Örneklem sayısının arttırılması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: işkoliklik, bireysel değerler, güdülenme, içsel güdülenme. 
 
Kaynakça: Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees (s. 46-57). Boston: Harvard 
Business Review. McMillan, L. H., O'Driscoll, M. P., Marsh, N. V., & Brady, E. C. (2001). Understanding 
workaholism: Data synthesis, theoretical critique, and future design strategies. International Journal of Stress 
Management, 8(2), 69-91. Ng, T. W., Sorensen, K. L., ve Feldman, D. C. (2007). Dimensions, antecedents, and 
consequences of workaholism: A conceptual integration and extension. Journal of Organizational Behavior, 
28(1), 111-136. Oates, W. (1971). Confessions of a workaholic. New York: World Porter, G. (1996). 
Organizational impact of workaholism: Suggestions for researching the negative outcomes of excessive work. 
Journal of Occupational Health Psychology, 1(1), 70. Roe, R., ve Ester, P., 1999. Values and work: empirical 
findings and theoretical perspectives. Applied Psychology: An International Review 48 (1), 1–21. Scottl, K. S., 
Moore, K. S., ve Miceli, M. P. (1997). An exploration of the meaning and consequences of workaholism. Human 
Relations, 50(3), 287-314. Spence, J. T., ve Robbins, A. S. (1992). Workaholism: Definition, measurement, and 
preliminary results. Journal of personality assessment, 58(1), 160-178. 
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Ebeveyn tutumları ve çocuk gelişimi üzerine yapılan araştırmalarda, çocukların sosyo-duygusal tepkileri genel 

olarak anne bağlamında (Bor, Brennan, Williams, Najman & O’Callaghan, 2003; Hastings & Rubin, 1999) ve 
okul çağındaki çocuklar ya da ergenler açısından (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch, 1994; 
Turner, Chandler & Heffer, 2009; Wolfradt, Hempel & Miles, 2003) incelenmiştir. Bu çalışma, anne ve babaların 
her birinin çocuklarına yönelik eğitici tutumlarının ve çocuklarının onlara karşı olan sosyo-duygusal tepkilerinin 
ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır.  
Örneklem, çocuklarının yaşları 12 ile 48 ay aralığında olan (30 erkek ve 24 kız) toplam 54 anne ve babadan 
oluşmaktadır. Veri toplamada, anne (139 madde) ve babalar (49 madde) için ayrı formlar içeren "Bebek 
Günlüğü Ölçeği" (Mertan, 2003) kullanılmıştır. Anne formu, anne (6 kategori) ve çocuk (6 kategori) olmak üzere 
iki ayrı alt ölçekten oluşmaktadır. Baba formu, baba (2 kategori) ve çocuk (4 kategori) olmak üzere iki ayrı alt 
ölçekten oluşmaktadır. 
Çalışmanın bulguları, ebeveynlerin çocuklara yönelik eğitici tutumlarının, çocukların ebeveynlere karşı olan 
sosyo-duygusal tepkileri ile olumlu ve anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle, 
ebeveynlerin çocuklara yönelik olumlu eğitici tutumları arttıkça çocukların ebeveynlere karşı gösterdikleri olumlu 
sosyo-duygusal tepkileri de artmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumu, Çocuk Gelişimi, Sosyo-duygusal Tepki 
 
Kaynakça: Bor, W., Brennan, P.A., Williams, G.M., Najman, J.M., & O'Callaghan, M. (2003). A mother's 

attitude towards her infant and child behaviour five years later. Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry, 37(6), 748-755. doi:10.1111/j.14401614.2003. 01272.x. Hastings, P. D., & Rubin, K. H. (1999). 
Predicting mothers’ beliefs about preschool-aged children’s social behavior: Evidence for maternal attitudes 
moderating child effects. Child Development, 70(3), 722-741. doi:10.1111/1467-8624.00052. Mertan, B. 
(2003). Social and emotional development of Turkish Cypriot children and caregiving style. Woman 2000, 3(2), 
1-16. Steinberg, L., Lamborn, S., Darling, N., Mounts, N. & Dornbusch, S. (1994). Over-time changes in 
adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful 
families. Child Development, 65(3), 754-770. doi:10.2307/1131416. Turner, E. A., Chandler, M., & Heffer, R. 
W. (2009). The influence of parenting styles, achievement motivation and self-efficacy on academic 
performance in college students. Journal of College Student Development, 50(3), 337-346. doi: 
10.1353/csd.0.0073. Wolfradt, U., Hempel, S. & Miles, J. (2003). Perceived parenting styles, depersonalisation, 
anxiety and coping behaviour in adolescents. Personality and Individual Differences, 34(3), 521-532. 
doi:10.1016/S0191-8869(02)00092-2. 
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AMALGAM AİLEDE SOSYAL VE DUYGUSAL İLİŞKİLER 
Biran Mertan 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
 

 

Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim kapsamlı ve hızlıdır. Bu nedenle, 

söz konusu dönemlerde bakıcı-çocuk ilişkisi büyük önem kazanmaktadır (Belsky, 1984). Bu çalışma aile içi 
bireyler (örn. baba) arasında çocuk yetiştirme konusunda görev paylaşımının (Lamb, 2004; 2010) önemini 
araştırmayı amaçlamaktadır. Ebeveynler arasındaki paylaşımın yanı sıra, küçük toplumlarda (örn. Kıbrıs) geniş 
ailenin de ilk yıllarda çocuk bakımını üstlendiği bir gerçektir (Mertan, 2003).  
 
Araştırma, sosyal ve duygusal gelişimin hızlı olduğu 12-60 ay arasında çocuğu olan 272 anneyle yapılmıştır. 
Gerek sosyal çevre özelliklerinin gerekse çocuğun sosyal ve duygusal tepkilerinin ölçülmesinde Bebek Günlüğü 
Ölçeği (Balleyguier, 1979) Türkçeye adapte edilerek kullanılmıştır.  
 
Araştırmada, “amalgam” aile yapısı (çekirdek ailenin geniş aile ile çok yakın bir mesafede örneğin aynı bina, 
ancak ayrı dairelerde) içerisinde büyütülen çocukların, çekirdek aile yapısı ve aile dışı birey/kurumlar tarafından 
büyütülenlere kıyasla sosyo-duygusal gelişim açısından farklılıkları tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal ve duygusal gelişim, çocuk bakımı, ebeveyn, erken çocukluk, amalgam aile 
 
Kaynakça: Balleyguier, G. (1979). Test pour l’évaluation du caractère de l’enfant et des Attitudes éducatives 
de l’entourage: La journée de Bébé, Issy-les-Moulineaux, Edition scientifique et psychologique. Belsky, J. 
(1984). The Determinants of Parenting: A Process Model. Child Development, 55 (1), 83-96. Lamb, M. E., & 
Tamis-Lemonda, C. S. (2004). The role of the father: An introduction. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the 
father in child development (4th ed.). New York, NY: John Wiley & Sons. Lamb, M. E. (2010). How do fathers 

affect children‘s development?: Let me count the ways. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child 
development (5th ed., pp. 1-26). Hoboken, NJ: Wiley. Mertan, B. (2003). Social and emotional development of 
Turkish Cypriot children and caregiving style. Woman 2000, 3(2), 1-16. 
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PSİKOLOJİK YARDIM ARAMADA KENDİNİ DAMGALAMA İLE 

DAHA ÖNCE PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DENEYİMİ, CİNSİYET 

VE UYRUK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PSİKOLOJİK 
RAHATSIZLIKLARA YÖNELİK İNANÇLARIN ARACI ROLÜ 
Biran Mertan, Fatoş Özeylem, Hatice Tüfekçioğlu, Özlem Güler, Uğur Maner 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
 

 

Kuramsal gerekçe: Psikolojik yardım aramada kendini damgalamanın, daha önce psikolojik yardım alma 
deneyimi, cinsiyet ve uyruk değişkenleri ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur (Bermúdez, Kirkpatrick, Hecker, & 
Torres-Robles, 2010; Vogel & Wester, 2003; Vogel, Wade, & Haake, 2006). Bununla birlikte, bu faktörler 
arasındaki ilişkide, bireyin psikolojik rahatsızlıklara yönelik inançlarının niteliğinin olası aracı rolü üzerine yeterli 
bulgu bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında psikolojik yardım aramada 
kendini damgalama ile daha önce psikolojik yardım alma deneyimi, cinsiyet ve uyruk ile arasındaki ilişkiyi ve 
olası ilişkiyi psikolojik rahatsızlıklara yönelik inançların ne ölçüde aracı değişken olrak belirlediğini araştırmaktır.  
YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini 69 kadın ve 67 erkek olmak üzere toplam 136 üniversite öğrencisi 
oluşturmuştur (Ort.yaş, 22.78). Öğrenciler, TC (26.3%), KKTC (26.3%), Orta Doğu ülkeleri (26.3%) ve Nijerya 
(21.1%) uyruklarına sahiptiler. Veri toplama araçları olarak, bir demografik formu ve bir dizi ölçek kullanılmıştır. 
BULGULAR: Psikolojik yardım aramada kendini damgalamanın cinsiyet, uyruk ve psikolojik rahatsızlıklara 
yönelik inançlar ile anlamlı derecede yordandığı ve kendini damgalama ile uyruk arasındaki anlamlı ilişki 
üzerinde, psikolojik rahatsızlıklara yönelik inançların aracı rolü olduğu bulunmuştur.  
YORUM: Araştırma bulguları ilgili literatür eşliğinde tartışılmış ve araştırmalarda psikolojik rahatsızlıklara yönelik 

inançların farklı kültürlerdeki çeşitliliğinin daha fazla araştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: psikolojik yardım alma nedeniyle kendini damgalama, psikolojik yardım alma deneyimi, 
cinsiyet, uyruk, psikolojik rahatsızlıklara yönelik inançlar 
 
Kaynakça: Bermúdez, J. M., Kirkpatrick, D. R., Hecker, L., & Torres-Robles, C. (2010). Describing Latinos 
families and their help-seeking attitudes: challenging the family therapy literature. Contemporary Family 
Therapy: An International Journal, 32(2), 155–172. Vogel, D. L., Wade, N., & Haake, S. (2006). Measuring the 
self-stigma associated with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 53, 325–337. Vogel, 
D. L., & Wester, S. R. (2003). To seek help or not to seek help: The risks of self-disclosure. Journal of 
Counseling Psychology, 50, 351-361.  
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KADININ NAMUSU ALGISI, İŞYERİ SALDIRGANLIĞI VE 

İŞYERİNDE KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER 
Duygu Uğurlu, Nihal Mamatoğlu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 

 

Toplumumuz için önemli bir kavram olan namus sözlükte “kişinin ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere 
bağlılık, iffet” şeklinde tanımlanırken; namus kültürü bireyin başkasının ve kendi gözündeki değeri olarak 
tanımlanır.( Elgin&Mamatoğlu,2014). Birleşmiş Milletlerin kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili 
bildirisine göre kadına karşı ayrımcılık, kadınların medeni durumlarından bağımsız olarak, kadınların sosyal, 
ekonomik, kültürel alanlardaki özgürlüklerini kısıtlayan, eşitlik ilkesine ters, cinsiyete yönelik ve kasıtlı yapılan 
her türlü mahrum bırakma ve engellemedir (BM,1979). İşyerinde saldırganlık, bir çalışanın veya çalışanların 
diğer çalışana zarar verme amacıyla yaptığı, fiziksel ya da psikolojik örgüt içinde ve dışında sürdürdüğü yıldırma 
amaçlı davranışlardır.(Neuman&Baron,1998) Bu çalışmada namus kültürü ve işyeri saldırganlığının işyerinde 
kadına yönelik ayrımcılık üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Denizli’deki iki kamu kurumunda çalışan 218 erkek, 115 kadın 
oluşturmaktadır. Katılımcılara Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği (KNYTÖ), İşyeri Saldırganlığı Ölçeği, 
Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği, Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği, Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık 
İnancı Ölçeği ve Ayrımcılıkla İlgili Açık Uçlu Soru Formundan oluşan anket formu tek oturumda doldurtulmuştur. 
BULGULAR: Elde edilen bulgulara göre KNYTÖ’nün namus tanımı faktörü ile kadının çalışma hayatı ve evlilik 
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uyumu arasındaki ilişkide işyeri saldırganlığının aracı değişken olarak iki değişken arasındaki ilişkiyi arttırdığı 
görülmüştür. Ayrıca namus kaybı faktörü ile kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu arasındaki ilişkide aracı 
değişken işyeri saldırganlığı iki değişken arasındaki ilişkiyi arttırmıştır. Kullanılan ölçeklerin birbirleriyle 
korelasyon içinde olduğu görülmüştür. Açık uçlu sorulara içerik analizi uygulanarak temalar ve alt başlıkları 

belirlenmiştir. Buna göre işyerinde kadına yönelik ayrımcılık genel olarak kadınların ve erkeklerin fiziksel 
koşulları, işlerin kadın-erkek işi olarak ayrılması, kadının eş ve anne olarak sorumlulukların fazla olması ve 
erkeğe göre çalışma disiplinin daha az olması şeklinde özetlenebilir. SONUÇ: Analizler sonucu elde edilen 
verilere göre kadının çalışmasına yönelik olumsuz düşünceler ve anne ve eş sorumluluğunun birinci derece 
görevi olduğu düşünülmesine ve bu konuda ayrımcı bir tavır olmasına rağmen, iş hayatında çalışan kadınlara 
yönelik bir ayrımcılık yapılmamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Namus kültürü, İşyeri Saldırganlığı, İşyerinde Kadına Yönelik Ayrımcılık, 
Saldırganlık 
 
Kaynakça: Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, 1979 
Elgin, V. M. ve Mamatoğlu, N. (2014), “Gezi Parkı Olayları: Namus Kültürü Ve Çatışma Çözüm Tarzları Açısından 
Bir Değerlendirme”, Alternatif Politika, Cilt 6. Sayı 1. (Mart 2 014) Sayfa. 3-31. Neuman, J. ve Baron, R. 
(1998), “Workplace Violence and Workplace Aggression: Evidence Concerning Specific Forms, Potentiai Causes, 
and Preferred Targets”, Journal of Management 1998, Vol. 24, No. 3, 391-419 Uğurlu-Sakallı, N. ve Akbaş, G. 
(2013), “Namus Kültürlerinde “Namus” ve “Namus adına Kadına Şiddet”: Sosyal Psikolojik Açıklamalar”, Türk 
Psikoloji Yazıları, Aralık 2013, 16 (32), 76-91 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, 
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DUYGUSAL YÜZ İFADESİNİN TANINMASINA BAĞLAMSAL 

BİLGİNİN ETKİSİ: OTOMATİK VE KONTROLLÜ BİLİŞSEL 

SÜREÇLERİN ROLÜ 
Aslan Karaaslan, Sonia Amado 
Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Duygu tanıma çalışmaları son yıllarda sadece yüz ifadesine değil vücut duruşu, ses, çevresel ipuçları gibi 
bağlamsal bilginin dahil olduğu bütüncül süreçlere odaklanmıştır. Alanyazında duygu tanımanın bütüncül olarak 
tanınmasının otomatik ya da kontrollü bilişsel bir süreçle gerçekleşip gerçekleşmediği konusu yaygın olarak ele 

alınsa da açıklamalar yetersizdir. Aviezer, Bentin, Dudarev ve Hassin (2011) yaptıkları çalışmada deneklerin göz 
ardı etme niyetleri olsa bile vücuttaki duyguyu otomatik olarak işlediklerini göstermiştir. Benzer olarak duygusal 
sahnelerin de duygusal yüz ifadelerini puanlamayı etkilediği belirtilmektedir (Barret ve Kensinger, 2010; Lee, 
Choi ve Cho, 2012). Duygu tanımada yüz ve bağlam çalışmaları son zamanlarda artış gösterse de, alanyazında 
sınırlı sayıda otomatik süreç kriteri ve deneysel görevle sunulan açıklamalar ek bulgulara gereksinim 
duymaktadır. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, duygusal yüz-vücut entegrasyonunun ‘farkındalık’ kriteri açısından 
otomatik bilişsel bir sürece işaret edip etmediğini anlamaktır. YÖNTEM: Denekler Ege Üniversitesi Psikoloji 
bölümü 2. Sınıfta okuyan 40 öğrenciden oluşmakta ve araştırma deseni olarak grup-içi araştırma deseni 
kullanılmaktadır. Duygusal yüz ifadeleri olarak FACES (Ebner, Riediger ve Lindenberger, 2010) ve vücut uyaran 
seti olarak BESST (Thoma, Bauser ve Suchan, 2013) veri setlerinden alınan öfke, tiksinti, üzüntü ve nötr 
duygular seçilmiştir. Uyaranların sunumu E-Prime 2.0 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kısa süreli 
sunumla(33ms) uyumlu ve uyumsuz yüz-vücut eşleşmelerinin, ardından gelecek olan duygusal yüz ifadesinin 
(150ms) puanlamasına olan etkisi ele alınmıştır. Bağımlı değişken olarak deneklerin uyumlu ve uyumsuz 
denemelere verdikleri tepki doğrulukları ve tepki hızları ölçülecektir. BULGULAR: Deneyde veri toplama aşaması 
devam etmektedir. Beklenen bulgular, deneklerin yüzdeki duyguyla uyumlu duygu ifade eden vücut 
eşleşmelerinin, uyumsuz yüz-vücut eşleşmelerine göre daha yüksek doğrulukta ve hızda gerçekleşmesidir. 
Bulguların, yüz-bağlam entegrasyonunun otomatik bir süreçle gerçekleşmesi açıklamasına ek kanıtlar sunması 
beklenmektedir. TARTIŞMA: Bulguların alanyazın ışığında tartışılması ve duygunun bütüncül algılanmasının 
‘farkındalıksız’ gerçekleşmesi açısından ele alınması planlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bağlam Etkisi, Duygu Tanıma, Otomatik Süreçler, Yüz İfadeleri 
 
Kaynakça: Aviezer, H., Bentin, S., Dudarev, V., & Hassin, R. R. (2011). The automaticity of emotional face-
context integration. Emotion, 11(6), 1406. Barrett, L. F., & Kensinger, E. A. (2010). Context is routinely 
encoded during emotion perception. Psychological Science, 21(4), 595-599. Ebner, N. C., Riediger, M., & 
Lindenberger, U. (2010). FACES—A database of facial expressions in young, middle-aged, and older women and 
men: Development and validation. Behavior research methods, 42(1), 351-362. Lee, T. H., Choi, J. S., & Cho, 
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Y. S. (2012). Context modulation of facial emotion perception differed by individual difference. PLoS One, 7(3), 
e32987. Thoma, P., Bauser, D. S., & Suchan, B. (2013). BESST (Bochum Emotional Stimulus Set)—A pilot 
validation study of a stimulus set containing emotional bodies and faces from frontal and averted views. 
Psychiatry research, 209(1), 98-109. 
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KIBRISLI TÜRKLERİN GRUP KİMLİĞİ İLE ÖZDEŞLEŞMELERİ 

VE DIŞ GRUP TUTUMLARINDA GRUPLAR ARASI BAĞLAMIN 

ROLÜ 
Cansu Paksoy, Banu Cingöz Ulu 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Bu çalışma, gruplar arası bağlamda Kıbrıslı Türkler’in, Kıbrıslı Rumlar’a ve Türkiyelilere karşı tutumlarını ve iç 

grup kimliğiyle özdeşleşmelerini incelemiştir. Grup sınıflandırmaları belirginleştiğinde grup üyelerinin homojen 
temsiller olarak görülme eğilimini (Hornsey, 2008; Hogg & Turner, 1987) vurgulayan Benlik Sınıflaması Kuramı; 
dış grup üyelerinden farklılığı, iç grup üyeleriyle benzerliği artırma eğilimini (örn., Ruthland & Cinnirella, 2000) 
vurgulayan Optimal Ayrışma Kuramı’na dayanarak, gruplar arası bağlamlarda (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar ile 
Kıbrıslı Türkler ve Türkiyeliler kıyaslaması) iç grup kimliğiyle özdeşleşmenin dış grup üyelerine tutumlara etkisi 
incelenmiştir. 
Çalışmada 51 Kıbrıslı Türk katılımcı (22 kadın, 29 erkek), bahsedilen iki koşuldan birine atanmıştır. Bağımsız 
değişken gruplar arası bağlamdır. Kıbrıs bağlamındakiler “Kıbrıs’ta Yaşayan Rumlar ve Türkler” başlığında 
öncelikle Kıbrıslı Rumları, sonra Türkiyelileri; Türkiyeli bağlamındakilerse “Kıbrıs’ta yaşayan Türk Toplumları” 
başlığında önce Türkiyelileri, sonra Kıbrıslı Rumları değerlendirmişlerdir. Bağımlı değişkenler, önyargı ve farklı iç 
grup kimlikleriyle özdeşleşmedir (bkz., Kıbrıs, K.K.T.C., Kıbrıslı Türk). K.K.T.C. aidiyetinin Kıbrıs bağlamında 
artacağı; dış grup değerlendirmelerinin bağlama göre farklılaşacağı; Kıbrıslı Türk aidiyetinin olumsuz dış grup 
değerlendirmeleriyle, Kıbrıslı Rumlara karşı daha yüksek düzeyde önyargıyla; Kıbrıs aidiyetinin, olumsuz dış 
grup değerlendirmeleriyle, Türkiyelilere karşı önyargıyla ilişkili olacağı beklenmiştir. 
Bağımsız örneklemlerle t-testi, gruplar arası bağlamın iç grup özdeşleşmesinde etkisi olmadığını bulgulamışsa 
da; Türkiyeliler Kıbrıs bağlamında (M = 4.02, SD =.75) Türkiyeli bağlamından (M= 3.58, SD=.47) daha olumlu 
değerlendirilmiştir, t(47) = 2.52, p =.015. K.K.T.C. aidiyeti ve Türkiyelileri olumlu değerlendirme Kıbrıslı 
Rumlara karşı sosyal mesafeyle ilişkili bulunmuştur, sırasıyla r(50) =.357, p =.011 ve r(49) =. 316, p =.027. 
Kıbrıslı Rumlarla düşük sosyal mesafe, onlara karşı olumlu tutumlarla ilişkili bulunmuştur, r(48) =.389, p =.006. 

Gruplar arası temas, iç grup yanlılığı ile sosyal rahatlığı öngörmüştür. 
Çalışmada bulunan bağlamın ve K.K.T.C. aidiyetinin dış gruplara karşı tutumlarda etkisi; daha büyük örneklem 
ve daha etkili değişimlemelerle çalışılarak, ulusal gruplar arası ilişkilerin farklı kimlik boyutlarında incelenmesinin 
gerekliliğini vurgulamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, gruplar arası ilişkiler, kimlikle özdeşleşme, K.K.T.C, önyargı 
 
Kaynakça: Hogg, M. A., & Turner, J. C. (1987). Intergroup behaviour, self‐stereotyping and the salience of 

social categories. British Journal of SocialPsychology, 26(4), 325-340. Hornsey, M. J. (2008). Social identity 
theory and self‐categorization theory: A Historical Review. Social and Personality Psychology Compass, 2(1), 

204-222. Rutland, A., & Cinnirella, M. (2000). Context effects on Scottish national and European self 
categorization: The importance of category accessibility, fragility and relations. British Journal of Social 
Psychology, 39(4), 495-519. 
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6-12 YAŞ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN SOSYAL UYUM VE BECERİ 

ÖLÇEĞİ –SUBÖ ÖĞRETMEN FORMU 
Nilhan Sezgin 
Ankara Üniversitesi, DTCF, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
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Bu çalışmada; annelerden alınan bilgilere dayanan, 6-12 yaş Türk çocuklarına özgü, Sosyal Uyum Beceri Ölçeği- 
SUBÖ-A’nın öğretmen formu olarak yapılandırılan SUBÖ-Ö’nün psikometrik özelliklerine ilişkin çalışmalar 
özetlenmiştir. İlk adımda SUBÖ-A’nın maddeleri öğretmenlere uygun olarak düzenlenerek 213 sağlıklı (121K, 
92E), 142 zihinsel engelli (56K, 86E); toplam 355 çocuğun (177K, 178E) öğretmenlerinden veri toplanmış; aynı 
çocukların annelerine SUBÖ-A uygulanmıştır. İkinci adımda SUBÖ-Ö’nün psikometrik özelliklerini belirlemek 
amacıyla SUBÖ-Ö formunun 213 sağlıklı çocuk üzerinden toplanan verileri üzerinden tüm test ve alt ölçeklerinin 
iç-tutarlıkları iki yarım test ve Cronbach Alpha katsayıları olarak hesaplanmıştır. Sağlıklı çocuk grubunda tüm 
test puanı için elde edilen.97 Cronbach Alpha katsayısı yanı sıra tüm testin Spearman-Brown katsayının .93 
olarak saptanması, ölçeğin öğretmen formunun güvenirliğinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Üçüncü olarak 
SUBÖ-A ve SUBÖ-Ö’nün sağlıklı ve zihinsel engelli gruplar için tüm test ve alt ölçeklerinin Pearson korelasyon 
katsayıları hesaplanarak ölçeğin iki formunun uyumuna bakılmıştır. SUBÖ-A toplam ve SUBÖ-Ö toplam test 
puanları için Pearson korelasyon katsayısının .05 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca, uygulanan 
Mann-Whitney testi karşılaştırmaları ile sağlıklı çocukların SUBÖ-Ö toplam ve alt ölçek puanlarının zihinsel 
engelli çocukların puanlarından anlamlı düzeyde düşük olduğunun saptanması ise ölçeğin geçerliğine ilişkin 
önemli ve SUBÖ-A formu ile paralel bir bulgudur. Sağlıklı ve zihinsel engelli çocuk gruplarında ölçek puanları 
üzerinde cinsiyet etkisini saptamak amacıyla uygulanan tek yönlü varyans analizi sonuçları, sağlıklı grup için 
ölçeğin öğretmen formunun tüm test ve beş alt ölçek puanlarında cinsiyetler arası farklar olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle SUBÖ-A formunda olduğu gibi SUBÖ-Ö uygulamalarında cinsiyetler için farklı 
normların kullanılması gereklidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Uyum ve Beceri, Türk çocuklarda sosyal uyum ve beceri değerlendirme, 
Öğretmenin sosyal uyum ve beceri değerlendirmesi, 6-12 yaş Türk çocuklar sosyal uyum ve beceri 
değerlendirme, Sosyal uyum beceri ölçeği öğretmen formu geliştirilme adımları 
 
Not: Bu araştırmanın verileri DTCF psikoloji bölüm öğrencileri Simge Öz, Esma Çekiç, Tuba Aldemir, Tuğba 
Özalp, Tuğçe Ever, Ayşe Yıldız, Elif Karakaş, Merve Yıldırım ve Yıldız duva tarafından bitirme ödevlerinin gereği 
olarak toplanmıştır. İşbirlikleri için kendilerine teşekkür ederim. 
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FARKLI BAKIM TÜRLERİ VE ZİHİN KURAMI ARASINDAKİ 

İLİŞKİDE MİZACIN ROLÜ 
Merve Gölcük, Sibel Kazak Berument 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, Ankara 
 

 

Çocuklarda zihin kuramının gelişimi kurum bakımından olumsuz etkilenmektedir (Colvert et al., 2008; 

Yagmurlu, Berument, & Celimli, 2005). Bu bağlamda çalışmanın amacı farklı bakım türleri (yuva, sevgi evi, 
çocuk evi, koruyucu aile) ile düşük ve orta sosyoekonomik düzeydeki aileleri yanında büyüyen çocukların zihin 
kuramının gelişimlerini karşılaştırmak ve mizacın bu ilişkideki rolünü incelemektir.  
Yuvalardan 57, sevgi evlerinden 50, çocuk evlerinden 45, koruyucu ailelerden 30, düşük ve orta sosyoekonomik 
düzeydeki ailelerden ise 81 çocuk olmak üzere toplamda 263 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çocukların yaşları 
36 ile 61 ay arasında değişmektedir. Zihin kuramı “Zihin Kuramı Görev Bataryası” (Hutchins, Bonazinga, 
Prelock, & Taylor, 2008) ile, öfke/engellenme mizaç boyutu “Şeffaf Kutu” (LAB-TAB, Goldsmith, Reilly, Lemery, 
Longley, & Prescott, 1999), sebatkarlık mizaç boyutu ise “Magnet” tasklarıyla ölçülmüştür. Ayrıca Çocuk 
Davranış Ölçeği (CBQ, Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001) ile öfke/engellenme, algısal hassasiyet, 
ketleyici control ve yatıştırılabilirlik mizaç boyutları ölçülmüştür. Ev ortamını değerlendirmek için “Ev Ortamı 
Anketi” (Miser & Hupp, 2012; HOME; Bradley & Caldwell, 1984; EGÖ-TR; Baydar & Bekar, 2007) uygulanmıştır. 
Hiyerarşik regresyon analiz sonuçlarına göre yaş, algısal hassasiyet, ketleyici kontrol ve orta sosyoekonomik 
düzey temel etkileri zihin kuramı ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Yaş olarak daha büyük çocuklar, çevrede 
olan küçük değişiklikleri/detayları daha iyi algılayan, kendini daha iyi kontrol edebilen ve orta sosyoekonomik 
düzeyden gelen çocuklar zihin kuramında daha iyi performans göstermişlerdir. Ayrıca öfke/engellenmişlik ve 
bakım türünün ortak etkisi de zihin kuramını yordamada anlamlı bulunmuştur. Öfke/engellenmişlik boyutunun 
hem düşük hem yüksek düzeyi anlamlı olmakla birlikte, yüksek düzeyde öfke/engellenmişlik yaşayan çocuklar 
için orta sosyoekonomik düzeyde olma yuvada olmaya göre daha iyi zihin kuramı performansıyla ilişkili 
bulunmuştur. Öfke/engellenmişlik mizaç boyutu, bakım türü ile çocukların zihin kuramı performansı arasında 
düzenleyici rol oynamaktadır. Bulgular “farklılaşan duyarlılık (differential susceptibility)” kuramı çerçevesinde 
tartışılacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: zihin kuramı, bakım türü, mizaç 
 
Kaynakça: Baydar, N., & Bekar, O. (2007). HOME-TR observation and interview scales, Unpublished 
Manuscript. Bradley, R. H., & Caldwell, B. M. (1984). The HOME inventory and family demographics. 

Developmental Psychology, 20, 315–320. Colvert, E., Rutter, M., Kreppner, J., Beckett, C., Castle, J., 
Groothues, C., … Sonuga-Barke, E. J. S. (2008). Do theory of mind and executive function deficits underlie the 
adverse outcomes associated with profound early deprivation?: Findings from the english and Romanian 
adoptees study. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1057–1068. doi:10.1007/s10802-008-9232-x 
Goldsmith, H. H., Reilly, J., Lemery, K. S., Longley, S., & Prescott, A. (1999). The laboratory temperament 
assessment-battery preschool version: Description of Procedures. Technical Report. Department of Psychology, 
University of Wisconsin-Madison. Hutchins, T. L., Bonazinga, L. A., Prelock, P. A., & Taylor, R. S. (2008). 
Beyond false beliefs: The development and psychometric evaluation of the perceptions of children’s theory of 
mind measure - Experimental version (PCToMM-E). Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 143–
155. doi:10.1007/s10803-007-0377-1 Miser, T. M.,& Hupp, J. M. (2012). The influence of socioeconomic 
status, home environment, and childcare on child language abilities. Current Psychology, 31, 144-159. doi: 
10.1007/s12144-012-9139-0. Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., Hershey, K. L., & Fisher, P. (2001). Investigations 
of temperament at three to seven years: The Children's Behavior Questionnaire. Child Development, 72(5), 
1394-1408. Yagmurlu, B., Berument, S. K., & Celimli, S. (2005). The role of institution and home contexts in 
theory of mind development. Journal of Applied Developmental Psychology, 26, 521–537. 
doi:10.1016/j.appdev.2005.06.004 
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FARKLI BAĞLAMLARDAKİ LİDER TERCİHLERİMİZİ HANGİ 

FAKTÖRLER YORDAR? SAĞ-KANAT YETKECİLİĞİ, DİNDARLIK 

VE CİNSİYETÇİLİK 
Asli  Göncü Köse 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
 

 

Takipçilerin kişilik yapıları ve tutumları liderlik tiplerine yönelik tercihlerini belirleyen en önemli faktörler 

arasında yer almaktadır (örn., Kark ve Shamir, 2002; Lord ve Brown, 2000). Bu çalışmanın amacı, bireylerin bir 
kişilik özelliği olarak sağ-kanat yetkeciliği ile dini ve cinsiyetçi tutumlarının politik ve askeri bağlamlar ile 
işyerindeki liderlere yönelik tercihleri arasındaki ilişkilerini araştırmaktır. Araştırmada babacan, dönüşümcü, iş-
odaklı ve ilişki-odaklı liderlik tiplerine odaklanılmıştır. Veri, 90 öğrenci ve 449 çalışan olmak üzere, toplam 539 
kişiye anket uygulanarak toplanmıştır. Bulgular, liderlik tipi tercihlerinin bağlamdan anlamlı derecede 
etkilenmediğini göstermiştir. Aycan’ın (2001) babacan liderlik kuramıyla uyumlu olarak sağ-kanat yetkecilikte 
yüksek seviyede olan bireyler, her üç bağlamda da babacan liderleri, diğer liderlik tiplerine kıyasla daha fazla 
tercih etmektedirler. Benzer sonuçlar, iş-odaklı liderler için de geçerlidir. Diğer yandan, yazındaki önermelerle 
uyumlu olarak (örn, Bass, 1999), bu özellikte düşük seviyede olan bireyler ise, dönüşümcü liderleri tercih 
etmektedirler. Yapısal denklik modellemesi yöntemi ile yapılan analizler, önermelerle uyumlu olarak, dindarlık 
ve saldırgan cinsiyetçilik tutumlarının sağ-kanat yetkeciliğini yordadığını, sağ-kanat yetkeciliğin ise babacan ve 
iş-odaklı liderlik tiplerine yönelik tercihleri yordadığını göstermiştir. Babacan cinsiyetçilik ise, her iki liderlik 
tipine yönelik tercihler üzerinde olumlu yönde ve doğrudan etkilidir. Buna karşılık, saldırgan cinsiyetçilik ilişki-
odaklı liderlik tipi tercihlerini olumsuz yönde yordamaktadır. Ayrıca, cinsiyetçilik tutumlarının dönüşümcü liderlik 
tipine yönelik tercihler ile anlamlı derecede ilişkili olmadığı; ancak, dindarlık ve saldırgan cinsiyetçilik tarafından 
yordanan sağ-kanat yetkeciliğin dönüşümcü liderlik tercihleri ile olumsuz yönde ve yüksek seviyede ilişkili 
olduğu bulunmuştur. Bulgular, kuramsal ve uygulamaya yönelik çıkarımların yanısıra gelecekteki araştırmalara 
yönelik önermelerle birlikte tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Babacan liderlik, dönüşümcü liderlik, cinsiyetcilik, dindarlık, sağ-kanat yetkeciliği 
 
Kaynakça: Aycan. Z. (2001). Human resource management in Turkey: Current issues and evolution of HRM. 
In G. Ferris, S.D. Rosen, & D.T. Barnum (Eds.). Handbook of Human Resource Management. 18 – 41. Bass, B. 
M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 8(1), 9-32. Kark, R. ve Shamir, B. (2002). The influence of transformational 
leadership on followers’ relational versus collective self-concept. Academy of Management Proceedings, pD1, 
6p. Lord, R. G. ve Brown, D. J. (2000). Leadership, values, and subordinate self-concepts. The Leadership 
Quarterly, 12, 133-152. 
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KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN 14-18 LİSE 
ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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1
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Ankara 

2
Çankaya Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara 

 

 

Kuramsal Gerekçe: Tüm kültürlerde ve her okulda rastlanan zorbalığın Türkiye’de de okullarda büyük sorunlar 

teşkil ettiğini göstermiştir (Ayas, 2012; McDougall, 1999). Zorbalığın nedenlerinin açığa çıkması için açıklayıcı, 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Totan ve Yöndem, 2007). Zorbalığın karmaşık nedenlerinden birinin 
kırsal veya kentsel bölgede yaşamak olduğu düşünülmüştür. Türkiye, Afyon’da yapılan araştırmaya göre 
öğrenciler arasındaki şiddet oranı (fiziksel, sözel, duygusal, cinsel ve kurumsal bağlamlarda) kırsal alanlarda, 
kentsel alanlara göre çok daha fazla olduğu görülmüştür (Yörük ve Çankaya, 2013). Aynı zamanda Zottis, 
Salum, Isolan, Manfro ve Heldt’in (2014) çalışmasına göre ailenin cezalandırıcı ve iddialı disiplindeki davranışları 
zorbalıkla ilişkilendirilmiştir. Türkiye’de yapılan başka bir araştırma ise aileleriyle vakit geçiren ve aile sevgisini 
hisseden çocukların, aileleriyle vakit geçirmeyen çocuklara oranla zorbalığa daha az yatkın oldukları 
görülmüştür (Toksöz, 2010). YÖNTEM: Bu çalışma için kırsal bölge olarak Çankırı ilinden ve kentsel bölge olarak 
Ankara ilinden veri toplanacaktır. Çalışma iki ilde de düz liseden katılımcılarla yapılacaktır. Katılımcılardan 
sırasıyla demografik bilgi formunu, zorba/kurban anketini, benlik saygısı ölçeğini ve son olarak da aile stili 
envanterini doldurmaları istenecektir. Daha sonra elde edilen verilerin karşılaştırmalı istatistiksel analizler (t-
testi ve ANOVA) ile değerlendirmesi planlanmaktadır. BULGULAR: Kırsal alanlardaki aile stillerinin kentsel 
alanlardaki çocuk yetiştirme stillerinden farklılık göstermemiştir. Buna bağlı olarak yine çocuğun zorbalık 
uygulaması ya da kurbanlaşmasıyla ilgili bir ilişkisi olması bulunamamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Zorbalık, çocuk yetiştirme stilleri,kırsal, kentsel 

 
Kaynakça: Ayas, T. (2012). The Effect of Parental Attitudes on Bullying And Victimizing Levels of Secondary 
School Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 226-231. Ayas, T.,& Pişkin, M. (2011). Lise 
öğrencileri arasındaki zorbalık olaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü bakımından incelenmesi. İlköğretim 
Online,10(2). Bornstein, M. H., Putnick, D. L., Heslington, M., Gini, M., Suwalsky, J. T., Venuti, P.,.. & Zingman 
de Galperín, C. (2008). Mother-child emotional availability in ecological perspective: three countries, two 
regions, two genders.Developmental Psychology, 44(3), 666- 680. Burnukara, P.,& Uçanok, Z. (2012). İlk ve 
Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yolları. Türk Psikoloji Yazıları, 15(29), 68-82. 
Crick, N. R.,& Bigbee, M. A. (1998). Relational and overt forms of peer victimization: a multiinformant 
approach. Journal of consultingandclinicalpsychology, 66(2), 337-347. Chubb, N. H., Fertman, C. I., Ross, J. L. 
(1997). Adolescent self-esteem and locus of control: A longitudinal study of gender and age differences. 
Adolescence. 32(125), 113-29. Çuhadaroğlu, F. (1985). Adolesanlarda benlik saygısı. 
Unpublisheddoctoralthesis. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara. Demaray, 
M.K.,& Malecki, C. K. (2003). Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students 
Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School. School Psychology Review, 32(3), 
471-489. Dölek, N. (2002). İlk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler arasında zorbaca davranışların 
incelenmesi ve zorbalığı önleme tutumu geliştirilmesi programının etkisinin araştırılması. Unpublished Doctoral 
Dissertation, Marmara University, Istanbul. Dölek, N. (2002). İlk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler 
arasında zorbaca davranışların incelenmesi ve zorbalığı önleme tutumu geliştirilmesi programının etkisinin 
araştırılması. Unpublished Doctoral Dissertation, Marmara University, Istanbul. Du Dan, S. Y. (2009). 
Comparison of attachment and parenting style among urban and rural mothers in China. Psychological 
Research, 3, 008. Eşkisu, M. (2014). The Relationship between Bullying, Family Functions, Perceived Social 
Support among High School Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 492-496. Fitzpatrick, K. 
M., Dulin, A. J., & Piko, B. F. (2007). Not just pushing and shoving: School bullying among African American 
adolescents. Journal of School Health, 77(1), 16-22. García, A. S.,& Margallo, E. M. (2014). Bullying: what's 
going on? A bibliographic review of last twelve months. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 132, 269-276. 
Kandemir, M.,& Özbay, Y. (2009). Sınıf içinde algılanan empatik atmosfer ile benlik saygısı arasındaki 
etkileşimin zorbalıkla ilişkisi. İlköğretim Online, 8(2), 322-333. Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin 
zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-13. Kartal, H.,& Bilgin, A. (2008). Öğrenci, veli ve öğretmen gözüyle 
ilköğretim okullarında yaşanan zorbalık. İlköğretim Online, 7(2), 485-495. Kızmaz, Z. (2006). Şiddetin Sosyo - 
Kültürel Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 247-267. 
Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., & Darnbush, S. M. (1991). Patterns of competence and 
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adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child 
Development, 62, 1049-1057. Mayseless, O., Wiseman, H., & Hai, I. (1998). Adolescents' relationships with 
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(1999). A study of bullying in further education. Pastoral Care in Education, 17(2), 31-37. Mellor, A. (1997). 
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Theschoolbullyingandperceivedparentalstyle in adolescents. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 5, 536-540. 
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Princeton UniversityPress. Sacco, K. A. (2002). Social schematic implications for adolescents exposed to school 
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A. M. (2014). Is involvement in school bullying associated with general health and psychosocial adjustment 
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Ege Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

İlk olarak Young tarafından 1948 yılında kavramsallaştırılan meritokrasi, kaynaklar ve güç gibi avantaj sağlayan 

çıktıların kişilerin sahip oldukları liyakat (merit) göz önünde bulundurularak dağıtılmasının ideal olacağını ifade 
etmektedir (akt. Son Hing ve ark., 2011). Alanyazın incelendiğinde ise liyakat prensibinin, kaynakların 
dağıtımında etkili olan eşitlik ve gereksinim ilkelerinin karşısında konumlanan denklik ilkesiyle örtüştüğü 
görülmektedir (Chen, Meindl ve Hui, 1998; Deutsch, 1975). Bu doğrultuda liyakat ilkesi, bir kişisel değişken 
olarak olumlayıcı davranış ve kaynak dağıtımı gibi durumlarda belirleyici olmakta ve bahsi geçen durumları 
açıklamakta kullanılan adil dünya inancı ve sosyal baskınlık yönelimi gibi olugulardan ayrışmaktadır (Davey, 
Bobocel, Son Hing & Zanna, 1999). Bu sebeple adalet algısı ve kaynak dağıtımını konu alan çalışmalarda göz 
önünde bulundurulması önem arz etmektedir. AMAÇ: Bu çalışmada, Davey ve arkadaşları tarafından 1999 
yılında geliştirilen Liyakat İlkesi Tercihi Ölçeği’nin (LİTÖ; Preferences for the Merit Principle Scale) Türkçe diline 
uyarlama ve güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. 15 maddeye ve tek boyuta sahip 
olan ölçek, 7 derecelendirme noktalı Likert biçimindedir. YÖNTEM: Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 
öğrenim gören 200 öğrencinin katılımcı olarak araştırmaya dahil edilmesi planlanmaktadır. Çeviri - geri çeviri 
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(Brislin, 1980) yöntemi ile çevirisinin yapılması planlanan LİTÖ’nün yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile 
sınanacaktır. LİTÖ’nün ayırt edici geçerliği, ölçeğin sağ kanat yetkeciliği, adil dünya inancı ve sosyal baskınlık 
yönelimi ölçekleri ile karşılaştırılarak sınanacaktır. Güvenilirlik analizleri ise iç tutarlılık analizi (Cronbach’s alpha) 
ve test tekrar test yöntemi ile test edilecektir. Son olarak ölçeğe dair demografik farklılıklar, ölçeğin özgün 

formu ile karşılaştırılması amacı ile test edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: geçerlik, güvenirlik, LİTÖ, liyakat 
 
Kaynakça: Brislin, R. W. (1980). Translation and content analysis of oral and written materials. In H. C. 
Triandis & W. W. Lambert (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology (Vol. 2, pp. 349–444). Boston, MA: 
Allyn & Bacon. Chen, C. C., Meindl, J. R., & Hui, H. (1998). Deciding on equity or parity: A test of situational, 
cultural, and individual factors. Journal of Organizational Behavior, 19, 115-129. Davey, L. M., Bobocel, D. R., 
Hing, L. S. S., & Zanna, M. P. (1999). Preference for the Merit Principle Scale: An individual difference measure 
of distributive justice preferences. Social Justice Research, 12, 223-240. Deutsch, M. (1975). Equity, equality, 
and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice?. Journal of Social 
issues, 31, 137-149. doi: 10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x 
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Yaşar Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Farklı kültürel ortamlara maruz kalmak bireyin düşünce yapısının karmaşıklığını artırarak yaratıcılıklarına 

katkıda bulunmaktadır (Leung, Maddux, Galinsky, & Chiu, 2008). Kültürlerarası etkileşim ve globalleşme gibi 
dinamiklerin insanların kendilerini anlayışlarında da değişime yol açtığı, farklı kültürlerin vurguladığı özellikleri 
benimseme eğilimlerini artırdığı gözlenmiştir (Yamada & Singelis, 1999). Geleneksel olarak ilişkiselliği 
vurgulayan ancak bireysel bağımsızlığın da önem kazandığı bir sosyokültürel ortamda nasıl bir benlik yapısı 
yaratıcılıkla ilişkilidir? Araştırmamızın amacı bilişsel karmaşıklık modelini benlik kurgusu alanına uyarlayarak 
benlik karmaşıklığının yaratıcılıkla ilişkisini incelemektir. Temel denencemiz kendisini hem ilişkili hem de 
bağımsız gören, ancak bu yönleri birbirinden bağımsız olanların (yüksek benlik karmaşıklığı) yaratıcılıklarının en 
yüksek olacağıdır. İzmir’de 102 üniversite öğrencisine anket yoluyla yaratıcılık ölçümü olarak Leung ve Chiu'dan 
(2010) uyarlanan masal testi uygulanmış, Singelis'in (1994) Bağımsızlık-Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği benlik 
boyutlarını ölçmede kullanılmıştır. Bağımsızlık ve ilişkisellik düzeyleri ortalamanın altında ve üstündekilerin 
birleştirilmesiyle oluşturulan 4 kategoriden, beklendiği gibi, benlik boyutları birbiriyle anlamlı korelasyon 
göstermeyenlerin yaratıcılığı en yüksek bulunmuştur. Beklentinin aksine, bu grup ilişkiselliğin yüksek, 
bağımsızlığın düşük olduğu gruptur. Bu sonuçlar, bir yandan, kültürle uyumlu olarak ilişkiselliği yüksek olan 
ancak bağımsızlığı da çelişki yaşamaksızın benlik sistemine entegre etmiş bireylerin sıradışı düşünme gerektiren 
görevlere daha başarılı uyum sağladıklarına, diğer yandan çokkültürlülük-yaratıcılık çalışmalarında sosyokültürel 
bağlamın rolünü göz önünde bulundurmak gerektiğine işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: yaratıcılık, benlik kurgusu, bilişsel karmaşıklık, çokkültürlülük 
 
Kaynakça: Leung, A. K., & Chiu, C. (2010). Multicultural experience, idea receptiveness, and creativity. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(5-6), 723–741. Leung, A. K., Maddux, W. W., Galinsky, A. D., & Chiu, 
C. (2008). Multicultural experience enhances creativity: The when and how. American Psychologist, 63(3), 169–
181. Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 20(5), 580–591. Yamada, A., & Singelis, T. M. (1999). Biculturalism and self-
construal. International Journal of Intercultural Relations, 23(5), 697–709. 
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ÇEVİRİDE KAYBOLAN ESPRİ? MİZAHIN YORUMLANMASINDA 

KÜLTÜREL ETKİLER 
Ömer Açıkgöz, Asil Ali Özdoğru 
Üsküdar Üniversitesi 
 

 

GİRİŞ: Bireylerin olduğu kadar toplumların da mizah duygu ve anlayışları farklıdır. Toplumların kültürel 

yapılarının özellikleri onların mizah algı ve duygularını şekillendirir. Bu çalışmada farklı kültürlerde üretilen 
mizahi karikatürlerin Türk üniversite öğrencileri tarafından nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. YÖNTEM: 
Çalışma 2015 güz döneminde İstanbul’daki bir devlet ve bir vakıf üniversitesinde gönüllü 122 öğrenci (Yaş ort. 
23,61; ss. 6,05) ile gerçekleştirildi. Katılımcılara Amerikalı bir çizere ait 21 karikatür ile Türk bir çizere ait 4 
karikatüre ilişkin beğeni düzeyleri soruldu. Yabancı karikatürler İngilizce’den çeviri-geri çeviri yoluyla Türkçe’ye 
uyarlandı. Katılımcılardan her bir karikatürle ile ilgili ne derece eğlendirici olduğunu dokuz puanlık bir Likert 
ölçekte belirtmeleri istendi. BULGULAR: Katılımcıların yerli ve yabancı karikatürlere verdikleri ortalama puanlar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Yerli ort. 5,26; yabancı ort. 4,54; t(119)=6,50; 
p=0,000). Mizah puanları iki cinsiyet grubu arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Ayrıca yerli karikatürlere 
verilen puanlar ile yabancı karikatürlere verilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir 
korelasyon görülmüştür (r=0,81; p=0,000). Yerli ve yabancı karikatür puan ortalamaları medyan puanları baz 
alınarak iki gruba ayrıldığında ortaya çıkan tabloda katılımcıların medyan altı ve üstü dağılımlarının yerli ve 
yabancı karikatürler için farklılık gösterdiği görülmüştür (X2(3)=26,13; p=0,000). SONUÇ: Çalışmanın 
bulgularına göre karikatürlerin mizah seviyelerinin değerlendirilmesinde cinsiyet ve yaş farkı gözlenmezken 
karikatürlerin kaynak kültürlerinin değerlendirmede etkili olduğu görülmüştür. Bul bulgular mizahın üretilmesi 
ve yorumlanmasında kültürün şekillendirici bir etkisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Karikatür, Kültürel farklılıklar, Mizah 
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Otoriter liderler sahip oldukları güç doğrultusunda çalışanlarından koşulsuz itaat beklemektedirler. Bu şekilde bir 

güç ilişkisi ise liderin kişisel çıkarlarının peşinde olması ve çalışanlarını istismar etmesiyle ilişkilendirilmektedir 
(Sivanathan, Pillutla ve Murnighan, 2008). Dolayısıyla çalışanlar liderlerini daha fazla otoriter olarak algılamaya 
başladıklarında istismarcı olarak algılamaları da artmaktadır (Kiazad, Restubog, Zagenczyk, Kiewitz ve Tang, 
2010). Bu noktada çalışanların kurumlarındaki uygulamalar çerçevesinde yöneticilerinden gördükleri 
muamelelerin adil olup olmadığına yönelik algıları olan etkileşimsel adalet algısının istismarcı yönetimle ilişkisini 
ortaya koyan önceki çalışmaları da dikkate aldığımızda (Burton ve Hoobler, 2011; Tepper, 2000) etkileşimsel 
adaletin otoriter liderlik stili algısı ile istismarcı yönetim ilişkisi arasında tampon işlevi göreceği düşünülmektedir. 
Bu araştırmanın amacı otoriter liderlik ile istismarcı yönetim ilişkisinin düşük veya yüksek etkileşimsel adalet 
algısına bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Araştırmada etkileşimsel adaletin iki boyutunu 
oluşturan hem ilişkisel hem de bilgisel adaletin değişimleyici rolü ele alınmıştır. 
 
Araştırmaya İzmir’de çeşitli sektörlerde çalışan 100 kişi katılmıştır (%53 kadın, % 18 yönetici, yaş ortalaması 
32.63, çalışma yılı ortalaması 9.5). Katılımcılar örgütsel adalet, otoriter liderlik, istismarcı yönetim ölçeklerini ve 
demografik bilgi formunu doldurmuşlardır.  
 
Üç aşamalı moderated regresyon analizi sonucunda (otoriter liderlik yordayıcı değişken, adalet algısı 
değişimleyici değişken) modelin yöneticinin istismarcı olarak algılanmasındaki varyansın %42’sini açıkladığı 
görülmüştür (R² =.42, F6,86 = 10.57, p <.001). Beklendiği gibi otoriter liderlik algısı ile istismar edici yönetici 
algısı arasındaki ilişkiyi ilişkisel adalet algısının anlamlı olarak değişimlediği (moderate ettiği) (β = -.48, p <.05), 
bilgisel adalet algının ise değişimleme rolünün olmadığı bulunmuştur. Yapılan etkileşim analizi sonucunda 
çalışanların otoriter liderlik algıları arttıkça istismar edici yönetim algılarının da arttığı ve bu etkinin ilişkisel 
adalet algısı düşük olan çalışanlarda daha güçlü olduğu (effect =.45, t = 2.71, p <.01) saptanmıştır. Sonuçlar 
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örgütsel bağlamdaki doğurguları çerçevesinde tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: istismarcı yönetim, otoriter liderlik, etkileşimsel adalet, ilişkisel adalet, bilgisel adalet 
 

Kaynakça: Burton, J. P. ve Hoobler, J. M. (2011). Aggressive reactions to abusive supervision: The role of 
interactional justice and narcissism. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 389–398. Kiazad, K., Restubog, S. 
L. D., Thomas J. Zagenczyk, T. J.,Kiewitz, C. ve Tang, R. L. (2010). In pursuit of power: The role of 
authoritarian leadership in the relationship between supervisors’ Machiavellianism and subordinates’ 
perceptions of abusive supervisory behavior. Journal of Research in Personality, 44, 512–519. Sivanathan, N., 
Pillutla, M. M., ve Murnighan, K. J. (2008). Power gained, power lost. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 105 (2), 135–146. Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of 
Management Journal, 43 (2), 178-190. 
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Ülkemizde yapılan çalışmalarda depresyonun yaşam boyu prevalansının %15; kaygı bozukluklarının yaşam boyu 
prevalansının ise %19 civarında olduğu bildirilmiştir. (Ertan, 2008). Ayrıca, bazı kuramcılar, bireylerde ruhsal 
bozukluk tanı kriterlerinin karşılanmadığı zamanlarda da depresyon ve kaygının duygusal tepkilerinin çeşitli 
seviyelerde görülebileceğini savunmuşlardır (Spielberger ve ark., 2003).Yapılan bazı çalışmalar, depresyon ve 
kaygının ana baba tutumları (Valiente ve ark., 2014; Spada ve ark., 2011), otomatik düşünceler ve üstbilişler 
(Hjemdal, Stiles & Wells, 2013) açısından farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Anılan noktalardan 
hareketle, bu çalışmada algılanan ana ve baba tutum boyutlarından ilgi/kontrolün sürekli depresyonla; aşırı 
korumanın da sürekli kaygıyla ilişkisi ve bu ilişkide otomatik düşünce ve üstbilişin aracı rolleri incelenmiştir.  
Araştırma kapsamında, yaşları 18-35 (µ =22.29, SS=2.68) arasında değişen 558 katılımcıya Demografik Bilgi 
Formu, Ana Babaya Bağlanma Ölçeği, Üstbilişler Ölçeği-30, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Durumluk-Sürekli 
Kaygı Envanteri (Sürekli Formu) ve Durumluk-Sürekli Depresyon Envanteri (Sürekli Formu) uygulanmıştır.  
Elde edilen bulgular, algılanan sürekli depresyon ile anneden algılanan ilgi/kontrol (r=-.32, p<.01) ve babadan 

algılanan ilgi/kontrol (r=-.34, p<.05) arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, yapılan 
analizler sonucunda sürekli kaygıyla anneden algılanan aşırı koruma (r=-.23, p<.01) ve babadan algılanan aşırı 
koruma (r=-.16, p<.05) arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu gözlenmiştir. Son olarak, otomatik düşüncelerin, 
sürekli depresyonla anneden algılanan ilgi/kontrol (z = 6,34, p< 0.01) ve babadan algılanan ilgi/kontrol (z = 
7.47, p< 0.01) ile arasındaki ilişkide; üstbilişlerin ise sürekli kaygıyla anneden algılanan aşırı koruma (z = 6.50, 
p< 0.01) ve babadan algılanan aşırı korumayla arasındaki ilişkide (z = 5.59, p< 0.01) aracı rol oynadığı tespit 
edilmiştir. 
Elde edilen bulgulardan hareketle, sürekli depresyon ve sürekli kaygı ile algılanan ana ve baba tutumlarının, 
otomatik düşünceler ve üstbilişler aracılığıyla, birbirleriyle ilişkili olduğu sonucuna varılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Algılanan ana baba tutumları, otomatik düşünce, sürekli depresyon, sürekli kaygı, üstbiliş 
 
Kaynakça: Ertan, T. (2008). Psikiyatrik Bozuklukların Epidemiyolojisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp 
Eğitimi Etkinlikleri, Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi, 62, Hjemdal, O., Stiles, 
T., & Wells, A. (2013). Automatic thoughts and meta-cognition as predictors of depressive or anxious 
symptoms: A prospective study of two trajectories. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 59-65. Spada, M. 
M., Caselli, G., Manfredi, C., Rebecchi, D., Rovetto, F., Ruggiero, G. M., Nikcevic, A.V., & Sassarolli, S. (2011). 
Parental overprotection and metacognitions as predictors of worry and anxiety. Behavioral and Cognitive 
Psychotherapy, 40(3), 287-296. Spielberger, C.D., Ritterband, I.M., Reheiser, E.C., & Brunner, M. (2003). The 
nature and measurement of depression. Journal of Clinical and Health Psychology, 3, 209-234. Valiente, C., 
Romero, N., Hervas, G., & Espinosa, R. (2014). Evaluative beliefs as mediators of the relationship between 
parental bonding and symptoms of paranoia and depression. Psychiatry Research, 215(1), 75-81. 
 
 
 
 
 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

293 
 

[Özet:0448] 

YEŞİL ALAN VE ÖZ-DÜZENLEME ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Tuğçe Bakır, Sibel Kazak Berument, Başak Şahin Acar 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi, Ankara 
 

 

Günümüzde pek çok çocuk, artan şehirleşmenin de etkisiyle yeşil alanlarda daha az vakit geçirmektedir. 

Alanyazındaki çalışmalar yeşil alanın çocuğun gelişimi için önemli bir etmen olduğunu göstermiştir. Çocukların 
ruh sağlığının, fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve benlik gelişimlerinin çocukların içinde bulunduğu yeşil alan ile 
ilişkili olduğu bulunmuştur (örn., Burdette ve Whitaker, 2005; Kuo, 2011; Kuo ve Taylor, 2004; Taylor, Kuo ve 
Sullivan, 2001; Wells, 2000). Ancak, benlik gelişimi bağlamında, öz-düzenleme yaygın olarak çalışılmamıştır. 
 
Bu nedenle, bu çalışmada 9-10 yaş arası çocukların öz-düzenleme becerileri ile etraflarını çevreleyen yeşil alan 
arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Ayrıca, doğa ile kurulan bağın rolü ve olumlu duygulanım bir aracı değişken 
olarak incelenmektedir. Bunun yanı sıra, çocukların algısal hassasiyetleri bir moderatör olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
Çalışmada kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan, 160 çocuğa ulaşılması hedeflenmiş, şu ana kadar 97 çocuktan 
veri toplanması tamamlanmıştır. Hem kırsal hem kentsel alanların seçilme nedeni daha geniş bir aralıkta yeşil 
alan indeksini elde etmektir. Çocukların maruz kaldığı yeşil alan ev adresleri kullanılarak, NASA’ nın geliştirdiği 
bir yöntem olan uydu görüntülerinden hesaplanan bitki örtüsü indeksi ile ölçülmektedir (Weier ve Herring, 
2011). Çalışmanın verileri çocuklardan, annelerinden ve öğretmenlerinden anket yöntemiyle toplanmaktadır. 
Veri toplama işlemlerinin Mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması öngörülmektedir. Bu çalışmada; 
 
1. Yeşil alan oranı yüksek olan bir çevrede ikamet eden çocukların duygusal, davranışsal ve bilişsel öz-
düzenleme becerilerinin, yeşil alan oranı düşük olan bir çevrede ikamet eden çocuklara göre daha iyi olacağı 
öngörülmektedir. 
2. Çocuğun doğa ile kurduğu bağın ve olumlu duygulanımının, içinde bulunduğu yeşil alan oranı ile öz-
düzenleme becerileri arasındaki ilişkide aracı değişken olması beklenmektedir.  
3. Algısal hassasiyetin, çocuğun içinde bulunduğu çevredeki yeşil alan seviyesi ile çocuğun doğayla kurduğu bağ 
ve olumlu duygulanım arasındaki ilişkilerin kuvvetini etkilemesi beklenmektedir. Bu ilişkinin algısal hassasiyeti 
fazla olan çocuklarda daha güçlü olması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: algısal hassasiyet, olumlu duygulanım, öz-düzenleme becerisi, yeşil alan 

 
Kaynakça: Burdette, H. L. ve Whitaker, R. C. (2005). Resurrecting free play in young children: looking beyond 
fitness and fatness to attention, affiliation, and affect. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 159, 46–
50. Kuo, F. E. (2011). Parks and other green environments: Essential components of a healthy human habitat. 
Australasian Parks and Leisure, 14, 10–12. Kuo, F. E. ve Taylor, A. F. (2004). A potential natural treatment for 
attention-deficit/hyperactivity disorder: Evidence from a national study. American Journal of Public Health, 94, 
1580–1586. Taylor, A. F., Kuo, F. E. ve Sullivan, W. C. (2001). Coping with ADD The surprising connection to 
green play settings. Environment and Behavior, 33, 54–77. Weier, J. ve Herring, D. (2011). Measuring 
Vegetation (NDVI & EVI). Available: http://earthobservatory.nasa.gov/Feature s/MeasuringVegetation/ 
[accessed 4 January 2016]. Wells, N. M. (2000). At home with nature effects of “greenness” on children’s 
cognitive functioning. Environment and Behavior, 32, 775–795. 
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Bu çalışmanın amacı romantik partnerlerin olumlu ve olumsuz duygularıyla, ilişki doyumları arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Bu amaçla, romantik çiftlerden (N=37) 14 ardışık gün boyunca günlük doldurmaları istenmiştir. 
Çok-düzeyli (Multilevel) analizlerin sonuçlarına göre günlük olumlu ve olumsuz duygular, günlük ilişki doyumu 
değerlendirmeleriyle ilişkili bulunmuştur. Aynı zamanda, kişinin kendi olumsuz duygularından bağımsız olarak, 

partnerinin olumsuz duyguları kişinin kendi ilişki doyumuyla da ilişkili bulunmuştur. Gelişmekte olan bir alan 
olan birlikte-düzenleme (coregulation: bağlanma ilişkisine bağlı kişilerarası duygu düzenlemenin özel bir formu) 
literatüründe partnerin olumsuz duygu durumunun kişinin kendi olumsuz duygu durumuyla olan ilişkisinin, 
partnerlerin olumlu duygu durumlarının etkileşiminden daha güçlü olduğu bulunmuştur. Ayrıca, yüksek ilişki 
kalitesinin partnerlerin olumsuz duygu durumlarına karşı koruyucu bir etkisi olduğu da gözlemlenmiştir (bkz. 
Saxbe & Repetti, 2010). Çalışmanın bulguları, günlük olumsuz kişilerarası duygu düzenlemesi ve günlük ilişki 
doyumu arasındaki bağlantı ilgili yazın bağlamında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: olumlu ve olumsuz duygu durumu, ilişki doyumu, günlük çalışması 
 
Kaynakça: Saxbe, D., & Repetti, R. L. (2010). For better or worse? Coregulation of couples’ cortisol levels and 
mood states. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 92–103. 
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Duygunun farklı boyutlar üzerinde değişimlendiğini savunan iki farklı yaklaşım; motivasyonel model ve 
değerlik (valence) modeli, duygunun çalışma belleği (ÇB) üzerindeki etkisine farklı açıklamalar getirmektedir. 
Motivasyonel modele göre; yaklaşma ve kaçınma boyutlarının sözel ve görsel ÇB’de ayrışan etkileri söz 
konusudur. Buna göre yaklaşma motivasyonuna sahip duygularda sözel ÇB performansı artarken, görsel ÇB 
performansı azalır; kaçınma motivasyonuna sahip duygularda ise görsel ÇB performansı artarken, sözel ÇB 
performansı azalmaktadır (Gray, 2001; Savine ve ark., 2010). Değerlik modeli ise pozitif duyguların türünden 
bağımsız olarak çalışma belleği performansını arttırdığını, negatif duyguların ya etkisi olmadığı ya da olumsuz 
etkisi olduğunu öne sürmektedir. (Storbeck ve Maswood, 2015; Storbeck ve Watson, 2014). Ancak yapılan 

literatür taramasında her iki modelin hipotezlerini de aynı anda sınayan bir çalışma gözlenmemiştir. Buradan 
hareketle, bu çalışmada söz konusu iki modelin hipotezlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
 
Veri toplama süreci devam eden çalışmaya Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden toplamda 120 
kişinin katılması planlanmaktadır. Katılımcılar öncelikle film parçaları aracılığı ile öfke (negatif ve yaklaşma 
motivasyonlu), mutluluk (pozitif ve yaklaşma motivasyonlu), korku (negatif ve uzaklaşma motivasyonlu) ve 
nötr duygularından birine sevk edilecektir. Ardından tüm katılımcılar, Petrides ve Milner (1982) tarafından 
geliştirilen Öz-Sıralama Görevi’nin (Self-Ordered Pointing Task) anlamsız kelimeler ve üç boyutlu anlamsız 
şekillerden oluşan iki farklı versiyonunu tamamlayacaklardır. Böylece katılımcıların sözel ve görsel ÇB alt 
sistemlerini ayrı ayrı kullanması hedeflenmiştir. Katılımcıların tamamladığı ÇB görevinden hata sayısı ve bellek 
uzamı olmak üzere iki farklı parametre hesaplanacaktır ve bu iki parametre için analizler ayrı ayrı 
gerçekleştirilecektir. 
 
Öfke ve mutluluk koşullarında elde edilecek sonuçların benzer ve korku koşulundan farklılaştığı durumda 
motivasyonel modelin; öfke ve korku koşullarında elde edilecek sonuçların benzer ve mutluluk koşulundan 
farklılaştığı durumda değerlik modeli hipotezlerinin desteklenmesi beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: çalışma belleği, değerlik modeli, duygu, motivasyonel model 
 
Kaynakça: Gray, J. R. (2001). Emotional modulation of cognitive control: Approach–withdrawal states double-
dissociate spatial from verbal two-back task performance. Journal of Experimental Psychology: General, 130(3), 
436. Petrides, M. ve Milner, B. (1982). Deficits on subject-ordered tasks after frontal-and temporal-lobe lesions 
in man. Neuropsychologia, 20(3), 249-262. Savine, A. C., Beck, S. M., Edwards, B. G., Chiew, K. S. ve Braver, 
T. S. (2010). Enhancement of cognitive control by approach and avoidance motivational states. Cognition and 
Emotion, 24(2), 338-356. Storbeck, J. ve Maswood, R. (2015). Happiness increases verbal and spatial working 
memory capacity where sadness does not: Emotion, working memory and executive control. Cognition and 
Emotion, 1-14. Storbeck, J. ve Watson, P. (2014). Verbal makes it positive, spatial makes it negative: Working 
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memory biases judgments, attention, and moods. Emotion, 14(6), 1072. 
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OLAYLARIN MERKEZİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 
İnci Boyacıoğlu, Çağla Aktaş 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Ulaşılabilirliği yüksek, canlı ve detaylı anılar benlik bütünlüğünün sürdürülmesinde, benlik algısının oluşumunda, 
geleceğe yönelik plan ve davranışların şekillenmesinde kritik öneme sahiptir (örn., Rathbone ve Steel, 2015). 
Özellikle travmatik yaşantılar akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösterebilmektedir (Berntsen ve Rubin, 
2007). Berntsen ve Rubin (2006) aşırı negatif duygu içeren yaşantıların kişi tarafından ne derece merkezi 
algılandığını ölçmek üzere Olayların Merkeziliği Ölçeği’ni (OMÖ) geliştirmişlerdir. Zamanla ölçek travmatik anılar 
dışında farklı birçok anı türü için de sınanmış, kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu uyarlama çalışmasında, OMÖ’nin 
Türkçeye kazandırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 18-25 yaş arası 298 lisans öğrencisi katılmıştır. 5'li Likert tipi bir ölçek 
olan OMÖ bir olayın kişiliğin merkezinde, hayat akışında bir dönüm noktası ve başka yaşantıları 
anlamlandırmada bir referans noktası olarak algılanmasına yönelik 23 madde içermektedir.  
Ölçeğin çeviri-geri çevirisi iyi düzeyde İngilizce bilen, alanda çalışmaları olan ve ölçek uyarlama konusunda 
eğitimli uzman bir ekip tarafından yapılmıştır. Çevrilen maddelerin kültürel uygunluğu çeviri ekibinden bağımsız 
uzman kişilerce incelenmiş, okunurluğu ve anlaşılırlığı ise 15 kişilik bir örneklemde öndenemeyle 
değerlendirilmiştir.  
Ölçeğin psikometrik özellikleri hem aşırı olumsuz hem aşırı olumlu anılarda sınanmıştır. Hayatlarındaki en 
olumlu ve en olumsuz olayı birkaç cümle ile yazmaları istenen katılımcılar, her anı görevi sonrasında OMÖ’ni 
doldurmuşlardır. Olumsuz anı için ayrıca Şahin, Batıgün ve Yılmaz (2001) tarafından geliştirilen Travma Sonrası 
Stres Belirtileri Ölçeği’ni (TSSBÖ) doldurmuşlardır (akt. Şahin, Batıgün ve Yılmaz, 2009). 
Orijinal çalışma ile tutarlı olarak ölçeğin üç maddesi düşük madde-toplam korelasyonları nedeni ile ölçekten 
çıkarılmıştır. Yine orijinal çalışma ile benzer olarak, ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. 
Ölçek olumlu anılar için.95, olumsuz anılar için.91 Cronbach alfa değerine sahip bulunmuştur. Olumsuz anılar 
için ölçek TSSBÖ ile anlamlı korelasyon göstermiştir (r=.36, p<.001). Türk örneklemi için geçerli ve güvenilir 
olduğu gözlenen OMÖ’nin, Travma Sonrası Stres Bozukluğunu öngörmede sağladığı avantaj nedeniyle deneysel 
psikoloji alanına ek olarak klinik alanda yapılan çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Olayların Merkeziliği Ölçeği, geçerlik, güvenirlik, otobiyografik anılar, travma 
 
Kaynakça: Berntsen, D., & Rubin, D. C. (2006). The Centrality of Event Scale: A measure of integrating a 
trauma into one’s identity and its relation to post-traumatic stress disorder symptoms. Behaviour Research and 
Therapy, 44, 219-231. Berntsen, D., & Rubin, D. C. (2007). When a trauma becomes a key to identity: 
Enhanced integration of trauma memories predicts posttraumatic stress disorder symptoms. Applied Cognitive 
Psychology, 21, 417–431. Rathbone, C. J., & Steel, C. (2015). Autobiographical memory distributions for 
negative self-images: Memories are organised around negative as well as positive aspects of identity. Memory, 
23(4), 473–486. Şahin, N. H., Batıgün, A. D., & Yılmaz, B. (2009). Debriefing with teachers after the Marmara 
earthquake: An evaluation study. Disasters-The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, 33(4), 
747–761. 
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Kuramsal Gerekçe. Çocuklarda dışsallaştırma davranışları yıkıcılık, karşı gelme, saldırganlık ve dürtüsellik gibi 

sorunları içerir (Achenbach ve Edelbrock, 1978). Alanyazında, bu davranışların çocukların empati (Eisenberg, 
2000) ve duygu düzenleme becerileri (Silk, Steinberg ve Morris, 2003) ile ters yönlü ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 
Mevcut müdahale çalışması, çocukların empati ve duygu düzenleme becerilerini artırarak dışsallaştırma 
davranışlarını (davranım bozukluğu ve akran ilişkilerindeki problemler) azaltmayı hedeflemiştir.  
Yöntem. Ankara’da bulunan bir ilkokuldan bir müdahale (N = 31) ve bir kontrol grubu (N = 20) seçilmiştir. 
Müdahale grubuna, çocukların duygu düzenleme ve empati becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 6 seanslık bir 
müdahale protokolü uygulanmıştır. Çalışmanın öncesinde ve sonrasında çocuklar KASI Empatik Eğilimleri 
Değerlendirme Ölçeğini (Kaya ve Siyez, 2010), anneleri Duygu Düzenleme Envanteri (Shields ve Cicchetti, 
1997), anneler ve öğretmenleri Güçler ve Güçlükler Ölçeği’ni (Goodman, 1997) doldurmuştur. 
Bulgular. Müdahale programının etkisinin incelemek için İki Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Öğretmen 
raporlarından elde edilen bulgulara göre, çocukların problem davranışlarında müdahale programı ile zaman 
değişkeni arasındaki etkileşimin anlamlıdır, F (1, 49) = 6.56, p =.014, ηp2 =.71. Müdahale grubunda ön-test 
(M = 1.68, SD = 2.66) ile son-test (M =.61, SD = 1.28) arasında anlamlı bir düşüş bulunurken, kontrol 
grubunda ön-test (M =.25, SD =.72) ile son-test (M =.30, SD =.98) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Çocukların empati ve duygu düzenleme becerilerinde zaman ve grup bağlamında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Ancak, çocukların empati becerileri üzerinde müdahale programı ve zaman değişkeninin marjinal bir etkileşimi 
olduğu görülmüştür, F (1, 50) = 2.23, p =.14, ηp2 =.31.  
Yorum. Bulgular bu müdahale programının dışsallaştırma davranışlarını azaltmada etkili olduğunu 
göstermektedir. Ancak bu etkinin anne raporlarında ortaya çıkmaması müdahale programının okul ortamındaki 
problemlere odaklanmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, empati becerilerinde marjinal bir artışın 
olması bu becerinin gelişme seyrinin uzun vadede gözlemlenebileceğini düşündürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Dışsallaştırma problemleri, duygu düzenleme, empati, müdahale programı 
 
Kaynakça: Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1978). The classification of child psychopathology: a review 
and analysis of empirical efforts. Psychological Bulletin, 85(6), 1275-1301. Eisenberg, N. (2000). Emotion, 
regulation, and moral development. Annual Review of Psychology, 51(1), 665-697. Goodman, R. (1997). The 
Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 
581-586. Kaya, A., & Siyez, D. M. (2010). KA-Sİ çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: Geliştirilmesi 
geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156). Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion 
regulation among school-age children: the development and validation of a new criterion Q-sort scale. 
Developmental Psychology, 33(6), 906-916. Silk, J. S., Steinberg, L., & Morris, A. S. (2003). Adolescents' 
emotion regulation in daily life: Links to depressive symptoms and problem behavior. Child Development, 
74(6), 1869-1880. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Terör Yönetimi Kuramı’na göre (Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1986) insanın ölümlü 
olduğunu bilmesi içinde bir teröre neden olmakta ve bu hal ölüm kaygısına işaret etmektedir. Bu kaygıyla başa 
çıkmanın yollarından biri de ahirete inanmaktır. Ölüm kaygısı ve ahiret inancı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok 
araştırmanın yanında pozitif, negatif ve sıfır ilişki gibi farklı sonuçlar bulunmaktadır. Morris ve Mcadie’nin (2009) 
araştırma bulgularına göre; Hristiyanlar, Müslüman ve inanmayanlara kıyasla en düşük ölüm kaygısına 
sahipken; Müslümanlar dini inancı olmayanlarla karşılaştırıldığında ölüm kaygılarının daha çok olduğu 
görülmüştür.  

Yapılan bu çalışmayla, Türk-Müslüman örneklem de dahil edilerek literatüre daha güncel sonuçlarla katkıda 
bulunulması hedeflenmiştir. Çalışmanın ana amacı bireylerin ölüm kaygısını kişilik özellikleri, dini inanış ve 
ahiret inancı değişkenlerine göre incelemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: %48.5’i Müslüman, %32.5’i Hristiyan ve %16.5’i dini inancı olmayanlardan oluşan 200 kişiyle 
Qualtrics aracıyla online bir anket oluşturuldu. Katılımcıların ahiret inancı seviyesini ölçmek için Osarchuk ve 
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Tatz’ın (1973) Ahiret İnancı Ölçeği; kaygı düzeylerini belirlemek için Templer’in (1970) Ölüm Kaygısı Ölçeği; 
hangi kişilik özelliklerini taşıdıklarını belirlemek için Goldberg’in (1993) Beş Büyük kişilik ölçeği kullanılmıştır 
(John & Srivista, 1999). Ayrıca, katılımcıların dini inanışlarını öğrenmek amacıyla kişisel bilgi formu doldurmaları 
istenmiştir.  

BULGULAR: Analiz sonuçlarına göre, ahiret inancı ve ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır, r = 
-.078, p =.273. Beş Büyük kişilik faktörü arasından sadece Duygusal Denge kişilik faktörü ve ölüm kaygısı 
arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür, r =.157, p <.05. Tek yönlü varyans analizi, ölüm 
kaygısının üç farklı inanışa göre değişmediğini göstermiştir (p =.554). Öte yandan, Müslümanların, Hristiyanlara 
ve inanmayanlara kıyasla daha fazla ahirete inandıkları; Hristiyanların ise, dini inancı olmayanlara göre daha 
çok ahiret inancına sahip olduklarına ulaşılmıştır (p =.001). 
SONUÇ: Ahiret inancı seviyesi farklı dini inanışlara göre değişmesine rağmen, ölümle ilgili kaygıları etkileyen bir 
unsur değildir. Bu sonuç, farklı kültür ve dinlerin ölüm kaygısı kavramına yönelik farklı algılarının olmasıyla 
ilişkilendirilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ahiret inancı, dini inanış, kişilik, ölüm kaygısı 
 
Kaynakça: Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for 
self-esteem: A terror management theory. In R. F. Baumesiter (ed), Public Self and Private Self (pp.189-212). 
Springer-Verlag (New York). John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, 
measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: 
Theory and research (Vol. 2, pp. 102–138). New York: Guilford Press. Morris, G. J., McAdie, T. (2009). Are 
personality, well-being and death anxiety related to religious affiliation? Mental Health, Religion & Culture, 12, 
115-120. Osarchuk M., & Tatz, S. J. (1973). Effect of induced fear of death on belief in afterlife. Journal of 
Personality and Social Psychology, 256-260. Templer, D. I. (1970). The construction and validation of a Death 
Anxiety Scale. Journal of General Psychology, 82, 165–177. 
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Sağlıklı olmayan yeme alışkanlıkları, sedanter yaşam ve sağlıksız kilo verme davranışlarında yaşanan artış, gün 

geçtikçe daha çok kişinin kilo problemleriyle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Kilo vermek çoğunlukla 
sağlıklı olmakla eşdeğer olarak değerlendirilse de, uygulanan sağlıksız diyetlerin fiziksel sorunlara, kilolu 
olmanın yarattığı yük ise psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Öz-Belirleyicilik Kuramına (Deci ve Ryan, 2000) 
göre, bireylerin belirli bir davranışı değiştirmeye yönelik sahip oldukları motivasyon türleri farklılık 
göstermektedir. Bunun yanı sıra, problemli yeme davranışlarıyla nörotizm (Stice, 2001) ve sorumluluk 
(Baumeister, Gailliot, DeWall ve Oaten, 2006) gibi kişilik özellikleri arasında ilişkiler de literatürde 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı yeme davranışını düzenlemeye ilişkin farklı motivasyon stilleri ve kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  
 
Bu ilişkinin araştırılması amacıyla nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 18 - 45 yaş aralığındaki 400'ü kadın 
513 katılımcıya Yeme Davranışlarını Düzenleme Ölçeği (YDDÖ) ve Temel Kişilik Özellikleri Envanteri (TKÖE) 
uygulanmıştır.  
 
Bulgular, otonom motivasyon ile dışa dönüklük, sorumluluk, geçimlilik ve gelişime açıklık arasında pozitif, 
olumsuz değerlik ile negatif ilişkiyi; diğer taraftan denetlenmiş motivasyon ile sorumluluk, geçimlilik ve gelişime 
açıklık arasında negatif, nörotizm ve olumsuz değerlik ile negatif ilişkiyi ortaya koymuştur. Ayrıca, kümeleme 
analizi sonucu oluşturulan 4 motivasyon stilinin (Özerk-uğraşlı, Aşırı-uğraşlı, Zorlanmış-uğraşlı ve Kayıtsız-
uğraşlı düzenleyiciler) kişilik özellikleri açısından grup farklılıkları gösterdiği de bulunmuştur. 
 
Bulgular, temel olarak literatürle uyumlu sonuçlar göstermektedir. Buna ek olarak, boyutsal motivasyon stilleri 

gruplarının önerilmiş olması çalışmanın getirdiği bir yeniliktir. Bu grupların kişilik özellikleri temelli farklılıklarının 
değerlendirilmesi, kilo problemleri ile başvuran danışanlarla çalışan uzmanlar için yararlı bilgiler sunmaktadır. 
Motivasyonel görüşme ve Öz-Belirleyicilik Kuramı arasındaki ilişki (Deci ve Ryan, 2012) değerlendirildiğinde, 
kişilik özelliklerinin ve motivasyon stillerinin belirlenmesinin terapilerin başlangıç aşamasında önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Öz-Belirleyicilik Kuramı, Motivasyon Stilleri, Kişilik Özellikleri, Yeme Davranışı 
 
Kaynakça: Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the 

self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. Stice, E. (2001). A prospective test of the 
dual pathway model of bulimic pathology: mediating effects of dieting and negative affect. Journal of Abnormal 
Psychology, 110, 124–35. Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N., & Oaten, M. (2006). Self regulation and 
personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits 
on behavior. Journal of Personality, 74(6), 1773-1802. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination 
theory in health care and its relations to motivational interviewing: a few comments. International Journal of 
Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9:24.  
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ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL STİLLER VE EMPATİ DÜZEYİ 
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İstanbul Bilim Üniversitesi 
 

 

Çeşitli araştırmalarda bilişsel stillerin kişilik, cinsiyet, akademik yönelim ve empati düzeyiyle ilişkisi incelenmiş 
ve farklı kuramlar oluşturulmuştur. Bilişsel stilin akademik yönelimi etkilediğini ve cinsiyetin de bilişsel stili 
yordadığını ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Psikolojik farklılaşma kuramına göre kadınların çoğu alan 
bağımlı bilişsel stile, erkeklerin çoğu da alan bağımsız bilişsel stile sahiptir. Bu kurama göre alan bağımlılar daha 
empatiktir. Alan bağımlıların ve alan bağımsızların yöneldiği meslekler de farklıdır. Sistemleştirme - empati 
yapma kuramı da benzer bir ayrım yapar. Bununla beraber çeşitli araştırma ve kuramlar farklı bulgular ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmada amaçlanan, akademik yönelime ve cinsiyete göre bilişsel stildeki farklılaşmayı 
araştırmak ve iki akademik grubu empati düzeyi açısından kıyaslamaktır. Araştırma verileri 17-38 yaş aralığında 
(ort=21.67), İstanbul Bilim Üniversitesi psikoloji bölümünde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nde okuyan 72 gönüllü (57 kadın, 15 erkek; 41 psikoloji bölümü, 31 mimarlık fakültesi öğrencisi) 
katılımcıdan toplanmıştır. Veriler Kişilerarası Tepkisellik İndeksi ve Gizlenmiş Şekiller Grup Testi puanlarından 
elde edilmiştir. Testler sabit sunum sırasıyla ve katılımcılara toplu olarak uygulanmıştır. Araştırma 2 akademik 
alan (mimarlık/ psikoloji) X 2 cinsiyet (kadın/erkek) bağımsız gruplar deney deseni olarak düzenlenmiştir ve 

veriler ANCOVA ile analiz edilmiştir. Akademik yönelimin, GEFT performansındaki temel etkisi istatistiksel olarak 
anlamlı düzeydedir. Cinsiyet temel etkisi ise anlamlı düzeyde değildir. KTİ ölçeğinin sadece perspektif alma 
kovaryantı GEFT performansıyla anlamlı düzeyde ilişkilidir. Bulgular psikolojik farklılaşma ve sistemleştirme – 
empati yapma kuramının bilişsel stilin mesleki eğilimi etkilediği hipoteziyle uyumludur. Cinsiyetin bilişsel stile 
olan etkisi konusunda ise bu kuramları desteklememektedir. Psikolojik farklılaşma kuramının alan bağımlıların 
daha empatik olduğu hipotezi desteklenmemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: bilişsel stil, alan bağımlı, alan bağımsız, empati 
 
Kaynakça: Billington, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. (2007). Cognitive style predicts entry into physical 
sciences and humanities: Questionnaire and performance tests of empathy and systemizing, Learning and 
İndividual Diffrences, 17(3), 260-268. Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual 
differences in empathy, JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, p. 85. Davis, M. H. (1983). 
Measuring individual differences in empathy: evidence for a multidimensional approach, Journal of Personality 
and Social Psychology, 44(1), 113-126. Engeler, A., & Yargıç, L. İ. (2007). Kişiler arası tepkisellik indeksi: 
empatinin çok boyutlu ölçümü, Yeni Symposium Dergisi, 45, 119-127. Gruen, A. (1955). The relation of dancing 
experience and personality to perception, Psychological Monographs: General and Applied, 69(14), 1-16. 
Wapner, S. & Demick, J. (Eds.). (1991). Field dependence-independence Cognitive style across the life span. 
Lea Pub. Wise, P. & Cramer, S. (1988). Correlates of empathy and cognitive style in early adolescence. 
Psychological Reports, 63(1), 179-192. Witkin, H. A., Lewis, H. B., Hertzman, M., Machover, K., Bretnall 
Meissner, P. & Wapner, S. (1954). Personality through perception. Greenwood Press. Witkin H. A. & 
Goodenough D. R. (1976). Field dependence revisited, ETS Research Bulletin Series, 2, i-85. 
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Obezite ve aşırı şişmanlık kavramları içerisinde depresyon, kaygı ve bağlanma biçimleri günden güne büyüyen 

bir ilgiye sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, obez ve aşırı kilolu bireylerin yaşadığı depresyon, kaygı ve 
bağlanma biçimlerinin beden kitle indeksi ile arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır (Luppino and et al., 2010; Crisp, 
McGuiness, 1976; Boone, 2013). Bu araştırma 131 kişi ile yapılmıştır.. Katılımcıların 86’sı obez ve aşırı kilolu 
olarak belirlenirken, 35 kişi ise normal kiloda olan bireyler arasından seçilmiş ve kontrol grubu oluşturulmuştu. 
Çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri, Beck Kaygı Envanteri ve Yakın İlişkilerdeki 
Tecrübeler Envanterleri uygulanmıştır. 
Bu çalışmanın sonucunda, kontrol grubu ve kilolu gruplarının depresyon ve kaygı seviyeleri arasında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. Obez bireylerin demografik özelliklerine bakıldığında, kadınların erkeklere oranla daha 
depresif oldukları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca yetişkin bağlanma biçimleri ve kilo grupları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 
Sonuç olarak, yapılan çalışmalarda depresyon ve kilo arasında elde edilen bulgular henüz bir netliğe sahip 
değildir. Özellikle depresyonun etiyolojisinde kalıtımsal ve çevresel etmenleri de barındırması, kilodan ziyade, 
kadın olmak rastlanan depresyon bulgularının esas faktörü olarak bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşırı Şişman, Depresyon, Kaygı, Obezite, Yetişkinlerde Bağlanma 
 
Kaynakça: Floriana S. Luppino, Leonore M. de Wit, Paul F. Bouvy, Theo Stijnen, Pim Cuijpers, Brenda W. J. H. 
Penninx, Frans G. Zitman, “Overweight, Obesity, and Depression”, Arch Gen Psychiatry, Vol.67 No.3 (Marc 
2010a):224-225, (2010b):225. Crips and Guinness (1975, 8) findings showed lower depression in middle-aged 
men and women and the "jolly fat" hypothesis was put forward. According to this hypothesis, signs of 
depression middle-aged obese individuals are equal to almost the entire population levels (Crips, McGuinness, 
1975, 8). However, later studies show exactly the reverse of these findings. Liesbet Boone, “Are Attachment 
Styles Differentially Related To İnterpersonal Perfectionism And Binge Eating Symptoms?”, Personality and 
Individual Differences, Vol.54 (2013):933. 
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Çoklu Madde Bağımlılarında Ödüle Duyarlılık ve Madde Kullanımının Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi 
Kuramsal Gerekçe: Etkileri farklı olan bütün psikoaktif maddelerin bağımlılık mekanizmasında, mezolimbik 
dopaminerjik sistem rol oynamaktadır (Melis, Spiga, & Diana, 2005). Dopaminerjik sistem düzensizliğine yol 
açan rahatsızlıklarda, Yürütücü İşlevler (Yİ) yetersiz hale gelmektedir (Elliott, 2003; Zaytseva ve diğ., 2015). 

Araştırmamızın temel amacı, çoklu madde kullanımında pekiştirece duyarlılığın (Gray, 1987) rolünü anlamaktır. 
Bu bağlamda çoklu madde bağımlısı grupla, madde kullanmayan grubun Davranışsal Aktivasyon/ İnhibisyon 
Sistemi etkinliğini ölçen DİS/DAS ölçeği (Şişman, 2012) puanlarını kıyaslamayı hedefledik. Ödül sinyallerine 
duyarlılığı değerlendiren DAS puanının madde bağımlılarında, cezadan kaçınmayı ölçen DİS puanının ise madde 
kullanmayan grupta anlamlı düzeyde yüksek olmasını bekliyoruz. Araştırmamızın bir diğer amacı, madde 
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bağımlılığının dopaminerjik sistemde yol açacağı olası düzensizliklerin, Yİ (Dikkat, entelektüel ve sosyal biliş 
işlevi) üzerindeki etkisini sınamaktır. Beklentimiz, madde bağımlılarının Yİ puanlarının, madde kullanmayanlara 
göre anlamlı düzeyde daha düşük olacağı yönündedir.  
YÖNTEM: Araştırma verileri 22-30 yaş aralığında, iki yıl süredir çoklu madde kullanan ve kullanmayan toplam 

50 gönüllü (20 kadın / 30 erkek) katılımcıdan toplanmıştır. Veriler; DİS/DAS Ölçeği, Rey- Osterrieth Karmaşık 
Şekil Testi, Gözlerden Zihin Okuma Testi, İstanbul 5 Küp Planlama Kulesi puanlarından elde edilmiştir. Testler 
sabit sunum sırasıyla ve her katılımcıyla tek bir oturumda uygulanmıştır. Araştırmada gruplar arası deney 
deseni kullanılmıştır ve veriler bağımsız gruplar t-Testiyle analiz edilecektir.  
Veri toplama aşamasının Haziran 2016’da sona ermesi planlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çoklu Madde Bağımlılığı, DİS/DAS Ölçeği, Yürütücü İşlevler 
 
Kaynakça: Elliott, R. (2003). Executive functions and their disorders Imaging in clinical neuroscience. British 
medical bulletin, 65(1), 49-59. Melis, M., Spiga, S., & Diana, M. (2005). The dopamine hypothesis of drug 
addiction: hypodopaminergic state. Int Rev Neurobiol, 63(10). Şişman, S. (2012). Davranışsal inhibisyon 
sistemi / davranışsal aktivasyon sistemi ölçeği’nin türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 
Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32(2), 1-22. Zaytseva, Y., Chan, R. C., Pöppel, E., & Heinz, A. (2015). Luria 
revisited: cognitive research in schizophrenia, past implications and future challenges.Philosophy, Ethics, and 
Humanities in Medicine, 10(1), 1. 
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Ergenlik döneminde çocuklar, fizyolojik ve duygusal açıdan büyük değişimler gösterir. Bu büyük değişimlerin 

doğal bir sonucu olarak da farklı davranışlar ortaya çıkar. Bu dönemin en önemli sorunu kişinin kendi benliğini 
ve kimliğini oluşturmasıdır. İleride nasıl bir birey olacağı, insanların onu nasıl tanıyacağı bu dönemde belirlenir. 
Ergen, hayat olayları ve çevresel etkenler ışığında kim olduğunu keşfederken, bunu yansıtan maddi ve manevi 
semboller seçerek onunla arasında bir bağ oluşturabilir. 
Tüketiciler benlik ve öz kimlik kavramları oluşturmak ve kendi kişisel imajını oluşturmak için tüketim davranışı 
gerçekleştirirler (Belk, 1988). Marka satın alarak ise benlik bağlantıları oluşturarak kendileri ve marka arasında 
da bağlantılar kurarlar (Escalas ve Bettman, 2005). Satın alma davranışlarının belirleyicisi olan faktörlerden biri 
de marka sadakatidir. Marka sadakati; bir markayı diğerlerinden daha fazla satın alma eğilimidir (Jacoby, 
1971). Marka imajı-öz kimlik uyumu üzerinde çeşitli çalışmalar olmasına rağmen (Grub ve Stern, 1971; Sirgy, 
1982; Solomon, 1983) öz kimliğin (benlik kurgusunun) marka sadakati üzerindeki etkisini doğrudan ve dolaylı 
olarak inceleyen literatürde sadece üç çalışmaya (Kressmann ve diğerleri, 2006; Kim ve diğerleri, 2001; Sirgy 
ve diğerleri, 2007) rastlanmakta, ülkemizde ise bu konuya ilişkin yalnızca bir çalışma (Kurtuldu ve Çilingir, 
2009) bulunmaktadır.  
Mevcut çalışmanın amacı, benlik kurgusunun marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın 
örneklemi, İstanbul ve Antalya’da bulunan çeşitli liselerde okuyan, yaş ortalaması 17 olan 22 kız (%64,7) ve 12 
erkek (%35,3) olmak üzere toplam 33 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama amacı ile Demografik Bilgi Formu, 
Marka Sadakati Ölçeği ve Benlik Kurgusu Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda, ergenlik dönemindeki 
gençlerin marka sadakatleri ile benlik kurguları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur 
(r = 0,76, p < 0.01). 
Sonuç olarak, gençlerin markaları kişiliklerini yansıtan araçlar olarak gördükleri aradaki ilişkinin yüksek seviyede 
anlamlı çıkması ile kanıtlanmıştır. Bunun da ergenlik dönemindeki gençlerin satın alma davranışlarını ve 
arkasında yer alan sebepleri incelemek için değerli bilgiler sunabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: marka sadakati, benlik kurgusu, tüketici davranışı, ergenlik 
 
Kaynakça: Belk, R. (1988). Possessions and self. John Wiley & Sons, Ltd. Escalas, J. E., & Bettman, J. R. 
(2005). Self-construal, reference groups, and brand meaning. Journal of consumer research, 32(3), 378-389. 
Grzeskowiak, S., & Sirgy, M. J. (2007). Consumer well-being (CWB): the effects of self-image congruence, 

brand-community belongingness, brand loyalty, and consumption recency. Applied Research in Quality of Life, 
2(4), 289-304. Jacoby, J. (1971). Brand loyalty: A conceptual definition. In Proceedings of the Annual 
Convention of the American Psychological Association. American Psychological Association. Kim, C. K., Lavack, 
A. M., & Smith, M. (2001). Consumer evaluation of vertical brand extensions and core brands. Journal of 
Business Research, 52(3), 211-222. Kressmann, F., Sirgy, M. J., Herrmann, A., Huber, F., Huber, S., & Lee, D. 
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J. (2006). Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty.Journal of Business Research, 
59(9), 955-964. Kurtuldu, H., & Çilingir, Z. (2009). Gerçek Ve İdael Öz Kimlik Uyumunun Marka Sadakati 
Üzerindeki Etkisi: Sigara Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1). 
Sirgy, M. J. (1982). Self-concept in consumer behavior: A critical review.Journal of consumer research, 287-

300. Solomon, M. R. (1983). The role of products as social stimuli: A symbolic interactionism perspective. 
Journal of Consumer research, 319-329. 
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Annenin çocuğuna karşı sevecen ve hassas olması, çocuğunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
davranması, duyarlı bakım olarak nitelendirilir. Annenin duyarlılığı, güvenli bağın kurulması (Posada ve ark., 

2016), duygu düzenleme becerileri (Perry, Calkins, & Bell, 2016), dil gelişimi ve bilişsel gelişim (Malmberg ve 
ark., 2016) için önemlidir. Anne duyarlılığını değerlendiren en yaygın ölçüm aracı Anne Davranışları 
Sınıflandırma Seti (ADSS)’dir (Pederson ve Moran, 1995). Ancak ADSS 2 saatlik yapılandırılmamış bir gözleme 
dayanmakta, kart sınıflandırması da ortalama 30 dakika sürmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada ADSS esas 
alınarak, 5-10 dakikada kodlanabilen 29 maddelik Anne Duyarlılık Ölçeği (ADÖ) geliştirilmiştir. 
 
Çalışmanın örneklemi 18-36 ay aralığında 120 çocuk ve anneleridir. Yarı- yapılandırılmış 45 dakikalık gözlemler 
videoya çekilmiş ve iki farklı değerlendirici tarafından kodlanmıştır. Anne duyarlılığı 29 maddelik ADÖ 
aracılığıyla, bu ölçümün geçerliliğini test etmek için 30 anne-çocuk gözlemi ayrıca ADSS ile değerlendirilmiştir.  
 
ADÖ’ nün 29 maddesi ile yapılan faktör analizi sonucu bir madde çıkarılmış, iki faktörlü (farkındalık/yanıt verme 
ve duygusal iletişim/senkroni) bir yapı görülmüştür. İç tutarlılıkları sırasıyla.92, ve.84 ve bütün ölçeğin iç 
tutarlılığı.91’dir. ADÖ’nün ADSS ile korelasyonu.68, kaçınmalı bağlanma ile -.26, ve güvenli bağlanma ile.25 
olarak bulunmuştur. 
 
Bulgular, anne duyarlılığını ölçmek için ADÖ’ nin kolay uygulanabilen, kültüre uygun, geçerli ve güvenilir bir 
değerlendirme aracı olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anne duyarlılığı, bağlanma, erken çocukluk, ölçek 
 
Kaynakça: Malmberg, L. E., Lewis, S., West, A., Murray, E., Sylva, K., & Stein, A. (2016). The influence of 
mothers' and fathers' sensitivity in the first year of life on children's cognitive outcomes at 18 and 36 months. 
Child: Care, Health and Development, 42, 1-7. Pederson, D. R., & Moran, G. A. (1995). Categorical description 
of infant-mother relationships in the home and its relation to Q-sort measures of infant-mother interaction. 
Monographs of the Society for Research in Child Development, 60, 111–132. Perry, N. B., Calkins, S. D., & Bell, 
M. A. (2016). Indirect effects of maternal sensitivity on infant emotion regulation behaviors: the role of vagal 
withdrawal. Infancy, 21, 128-153. Posada, G., Trumbell, J., Noblega, M., Plata, S., Peña, P., Carbonell, O. A., & 
Lu, T. (2016). Maternal sensitivity and child secure base use in early childhood: Studies in different cultural 
contexts. Child Development, 87, 297-311. 
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KURAMSAL GEREKÇE: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi çocuklarda ortak iş yapmanın kaynak dağıtımında 

eşitsizlikten kaçınmaya etkisini incelemektir. Okul öncesi çocukların (4-6 yaş) kaynak dağıtımında diğerine göre 
daha az aldıkları dezavantajlı olunan duruma tepki gösterdikleri ve durumu eşit hale getirmeye çalıştıkları, 
diğerine göre daha fazla aldıkları avantajlı olunan duruma ise kabul ettikleri bulunmuştur (Fehr, Bernhard ve 
Rockenbach, 2008; Blake ve Mcauliffe, 2011).  
YÖNTEM: Araştırma deneysel olup, manipülasyonu ortak iş yapmadır. Bu amaçla, 50-72 ay arası 80 çocuğun 
katıldığı araştırmada, iki deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç deneysel koşul oluşturulmuştur. Deney 
gruplarından birinde çocuk ile partneri arasında yarı yarıya ortak iş yapma, diğerinde çocuk ile partneri arasında 
tam ortak iş yapma manipülasyonu sağlanmış, kontrol grubunda çocuğun tek başına iş yapması sağlanmıştır. 
Eşitsizlikten kaçınma, seçeneğe zorlama oyunu ile ölçülmüştür. Bu oyunda çocuktan, çocuğun partnerine göre 
dezavantajlı ya da avantajlı olduğu eşitsizlik ile partneri ile eşitliğin olduğu iki dağıtım koşulundan birini seçmesi 
istenmektedir.  
BULGULAR: Deney grupları arasında eşitsizlikten kaçınmada anlamlı bir farklılık olmadığı, ortak iş yapmanın 
eşitsizlikten kaçınma üzerinde etkisinin olmadığı bulunmuştur. Gruplar arasındaki farka bakılmaksızın bütün 
çocuklarda, avantajlı eşitsizlikten kaçınmanın dezavantajlı eşitsizlikten kaçınmaya göre anlamlı olarak daha fazla 
olduğu bulunmuştur.  
TARTIŞMA: Sonuçlar, literatürdeki diğer bulgularla tutarlı olmayan bir biçimde, okul öncesi çocukların avantajlı 
ve dezavantajlı eşitsizlikten kaçındığını ve eşit dağıtımları daha çok tercih ettiğini göstermektedir. Sonuçlar, 
eşitsizlikten kaçınmada kültürel farklılıklar olabileceğini, bütün çocuklarda aynı gelişimsel çizgide ilerleyen genel 
bir eşitsizlikten kaçınma prensibinin üzerinde tekrar düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eşitsizlikten Kaçınma, Ortak İş Yapma, Kaynak Dağıtımı 
 
Kaynakça: Fehr, E., Bernhard, H., & Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children. Nature, 
454(7208), 1079-1083. Blake, P. R., & McAuliffe, K. (2011). “I had so much it didn’t seem fair”: Eight-year-olds 
reject two forms of inequity. Cognition, 120(2), 215-224. 
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AMAÇ: Dünya genelindeki birçok toplumda geleneksel cinsiyet kimliklerine bağlı olmayan bireyler, transfobi 

olarak isimlendirilen, diğer bireylerin etiketlemesi, damgalaması ve negatif değerlendirmesine maruz 
kalmaktadırlar. (King, 2008; Hill and Willoughby, 2005; Norton &Herek, 2013). Bu çalışmada transseksüel 
bireylere karşı bilinçli olarak veya bilinçaltında geliştirilen tutumların kültür ve cinsiyet değişkenleriyle ilişkisi 
incelenmiştir.  
YÖNTEM: Çalışma laboratuara gelen 48 (28 kadın, 20 erkek) katılımcıyla gerçekleştirilen bir pilot çalışmadır. 
Katılımcılara Genderism and Transphobia ölçeği ve Sosyal Mesafe Ölçeği’nin iki farklı versiyonu uygulanarak 
kültür ve cinsiyetin transseksüel bireylere karşı olan tutumlara etkisine bakılmıştır. Buna ek olarak bilinçdışı 
tutumların değerlendirilmesinde bu çalışma için geliştirilmiş olan Örtük Çağrışım Testi kullanılmıştır. Laboratuara 
gelen katılımcı sayısının yeterli olmayabileceği düşünüldüğünden ayrıca çalışmanın online versiyonu da 
geliştirilmiştir. 199 (119 kadın, 80 erkek) katılımcıya uygulanan online versiyonda yalnızca Genderism and 
Transphobia ölçeği ve Sosyal Mesafe Ölçeği’nin iki farklı versiyonu uygulanmıştır.  
BULGULAR: Kültür ve cinsiyetin transseksüel bireylere karşı olan bilinçli tutumlara etkisi olduğu bulunmuştur 
ancak kültür ve cinsiyetin Örtük Çağrışım Testinden elde edilen bilinçaltı tutumlara herhangi bir etkisi olmadığı 
gözlemlenmiştir. Online versiyonun sonucu olarak ise kültürün bireylerin tutumlarını etkilediği, Avrupalı ve Türk 
katılımcıların Asyalı katılımcılara kıyasla transseksüel bireylere karşı daha pozitif tutum sergilediği bulunmuştur. 
Ayrıca katılımcıların cinsiyetinin de transseksüel bireylere karşı olan tutumlar üzerinde etkisi olduğu ancak bu 
etkinin kültürün etkisi kadar güçlü olmadığı görülmüştür. Diğer bir deyişle, her iki çalışmada da katılımcıların 
transseksüel bireylere karşı bilinçli ve bilinçdışı tutumlarının birbirinden farklılaşmadığı görülmüştür.  
TARTIŞMA: Bu çalışmada elde edilen bulgular, trans fobinin olası sebeplerinin kültürlerarası açıklanması ve tüm 
kültürlerde bu problemle baş etme yollarının bulunması için gelecekte yapılacak çalışmalara temel oluşturabilir 
niteliktedir. 
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Anahtar Kelimeler: Transeksüel Birey, tutumlar, kültürlerarası 
 
Kaynakça: Hill, D. B., & Willoughby, B. L. B. (2005). The development and validation of the genderism and 

transphobia scale. Sex Roles, 53, 531–544. King, M. E. (2008). Transprejudice in Hong Kong: Chinese attitudes 
towards transgenderism and transgender civil rights (Unpublished doctoral dissertation). The University of Hong 
Kong, Hong Kong. Norton, A.T. & Herek, G.M. (2013). Heterosexuals‟ Attitudes Toward Transgender People: 
Findings from a National Probability Sample of U.S. Adults. Sex Roles, 68, 738-753. 
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Sahip olduğumuz yeni bir ürünün getirdiği mutluluğun zaman içerisinde azalarak eski seviyesine indiği 

bilinmektedir (Sheldon & Lyubomirsky, 2012). “IKEA etkisi” olarak bilinen bir etkiye göre, kendi tasarladığımız 
veya yarattığımız ürünlerin hazır ürünlere göre daha çok mutluluk getirmesi (Norton, Mochon & Ariely, 2011) bu 
adaptasyon sürecine direnç göstermemize ve mutluluğumuzun daha uzun sürmesine neden olabilir. Benzer 
şekilde, manevi öneme sahip olan ya da duygusal bir anlam yüklediğimiz ürünlerin sağladığı mutluluğun da 
daha uzun sürdüğü gösterilmiştir (Yang & Galak, 2015). Bu noktada mevcut çalışma, kendi tasarlama ve 
objelere manevi bir anlam yükleme koşullarının bir arada bulunmasının objelerden duyulan mutluluğun 
kalıcılığına olan etkisini araştırmaktadır. Çalışma kapsamında 158 katılımcı üç koşula rastgele atanmıştır. Birinci 
koşuldaki katılımcılardan kendileri için manevi önemi olan iki objeyi yanlarında getirmeleri ve bu objeleri 
kullanarak laboratuvar ortamında bir anahtarlık tasarlamaları (“tasarım ve manevi önem” koşulu), ikinci 
koşuldaki katılımcılardan laboratuvar ortamında sağlanan malzemeleri kullanarak bir anahtarlık tasarlamaları 
(“sadece tasarım” koşulu) istenmiştir. Üçüncü koşuldaki katılımcılara ise tasarlanmış olan anahtarlıklar hazır 
olarak verilmiştir (kontrol koşulu). Katılımcılardan dört hafta boyunca her hafta, anahtarlıklarına duydukları 
beğeniyi değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuçlara göre, sadece “tasarım ve manevi önem” koşulundaki 
katılımcıların beğenisi dört hafta süresince kayda değer bir azalma göstermemiş (t=0.505, p=0.614 > 0.05), 
yani “tasarım” ve “manevi önem” etkisi bir araya gelince mutluluğun zamana olan direnci artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: tasarım etkisi, manevi önem etkisi, mutluluğun direnci, objelerin getirdiği mutluluk 
 
Kaynakça: Mochon, D., Norton, M. I., & Ariely, D. (2012). Bolstering and restoring feelings of competence via 
the IKEA effect. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 363-369. Nicolao, L., Irwin, J. R., & 
Goodman, J. K. (2009). Happiness for Sale: Do Experiential Purchases Make Consumers Happier than Material. 
Journal of Consumer Research, 36(2), 188-198. Norton, M. I., Mochon, D., & Ariely, D. (2011). The'IKEA 
effect': When labor leads to love. Harvard Business School Marketing Unit Working Paper, (11-091). Sheldon, 
K. M., & Lyubomirsky, S. (2012). The Challenge of Staying Happier Testing the Hedonic Adaptation Prevention 
Model. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(5), 670-680. Van Boven, L., & Gilovich, T. (2003). To do 
or to have? That is the question.Journal of personality and social psychology, 85(6), 1193. Yang, Y., & Galak, J. 
(2015). Sentimental value and its influence on hedonic adaptation. Journal of personality and social psychology, 
109(5), 767. 
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Kuramsal gerekçe: Kıbrıslı Türk çocukların Kıbrıslı Rumlar’a karşı tutum, niyet ve güvenlerini geliştirmede 

gruplararası temas kuramının etkililiğini incelemek için iki çalışma yapılmıştır. Literatür bulguları etiketlenmiş 
gruplara karşı olumsuz tutumları azaltmayı amaçlayan okul müdahalelerinin, özellikle sosyo-bilişsel gelişim 
kuramına dayalı olanların etkili olabileceğini göstermiştir (Cameron, Rutland & Brown, 2007; Vezzali, Capozza, 
Stathi & Giovanni, 2012). 
 
YÖNTEM: Birinci çalışmada, genişletilmiş temas (Örn. aile bireylerinin dış grupla ilgili anlattığı öyküler), yaşları 6 
ile 11 arasında olan toplam 86 Kıbrıslı Türk çocuk (40 kız ve 46 erkek) ile yapılmıştır. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rum çocuklar arasındaki dayanışmayı konu alan (dolaylı temas) ikinci çalışma, 3 haftalık öykü okuma müdahale 
programında, yine ilkokula giden, toplam 75 Kıbrıslı Türk (36 kız ve 39 erkek) çocuk yer almıştır. 
 
BULGULAR: Birinci araştırma, olumlu iletişim ve olumlu ailesel öykü anlatımının Kıbrıslı Türk çocuklarda daha 
olumlu dış grup tutumu ve amaçlanan dış grup davranışı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. İkinci araştırma, 
dolaylı temas müdahalesinin Kıbrıslı Türk çocuklarının Kıbrıslı Rum çocuklarına karşı tutumlarını olumlu yönde 
değiştirdiğini ve dış gruba karşı güveni artırdığını göstermiştir. 
 
YORUM: Dolaylı temas ve genişletilmiş temas tekniklerinin, çatışma bölgelerinde yaşayan bireylerin, karşı 
gruplara karşı geliştirdikleri önyargıyı azaltma aracı olarak kullanılabileceği öne sürülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: dolaylı gruplararası temas, genişletilmiş temas, Kıbrıslı Türk çocuklar, 
önyargı 
 
Kaynakça: Cameron, L., Rutland, A., & Brown, R. (2007). Promoting children’s positive intergroup attitudes 
towards stigmatized groups: Extended contact and multiple classification skills training. International Journal of 
Behavioral Development, 31, 454-466. doi: 10.1177/0165025407081474 Vezzali, L., Capozza, D., Stathi, S., & 
Giovanni, D. (2012). Increasing out group trust, reducing infrahumanization, and enhancing future contact 
intentions via imagined intergroup contact. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 437-440. 
doi:10.1016/j.jesp.2011.09.008 
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Sürdürülebilir bir dünyaya giden dönüşüm süreci bugün dünyanın üretici gücü olarak kabul edilen iş dünyası 
olmadan tamamlanamaz (Doğru, 2012). “Çevreye duyarlı işletme”, “yeşil işletme” kavramları; organizasyonları 
faaliyetlerinde çevreye verilen zararı en aza indirgemeyi amaç edinen, “çevre dostu” anlayışını kurum kültürüne 
yerleştirmeye çalışan ve sosyal sorumluluk sergilemeyi amaç edi¬nen kurumlar olmaya yönlendirmiştir (Karaca, 
2013). Belli bir şirketin çalışanları hem şirketlerinin çevreye verdiği zarara aracı olmakta hem de bu zararlardan 

doğrudan etkilenebilmektedirler. Bu anlamda, işletmelerde çalışanların çevreyi korumaya yönelik tutum ve 
davranışlarının olması, işletmelerin dönüşümü ve sürdürülebilmesi açısından kritiktir. Çalışanların çevreyi 
korumaya yönelik davranışları Öneş ve Dilchert’a(2012) göre beş düzeyden oluşmaktadır: Zarar vermekten 
kaçınma, koruma, sürdürülebilirliği sağlama, diğer çalışanları etkileme ve çevre için inisiyatif alma.  
Çevresel tutum, inanç ve davranışları, bireysel değerler ile birlikte ele alan çalışmalara literatürde seyrek de 
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olsa rastlanmaktadır (Örn.Kaltenborn ve Bjerke, 2002; Poortinga, Steg veVlek, 2004). Bu çalışmalarda değerler 
konusunun ‘yaşam kalitesi’ olarak ya da Schwartz’ın genel değerler sınıflamasında yer aldığı şekliyle, çeşitli 
boyutlarda ele alındığı ve çevresel kaygılar ile çevreye ilişkin çeşitli tutum ve davranışlarla değişken bağlantıları 
olduğu belirtilmektedir (Kaltenborn ve Bjerke, 2002).  

Çalışmamızın kapsamını, bireylerin çevre sorunlarına yönelik ilgileri, çevre konuları ile ilişkilenme biçimleri ve 
tüm bunların genel yaşam değerleri ile ilişkisini Türkiye için araştırmak ve tartışmaya açmak oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda belirlenen araştırma soruları şunlardır: Türkiye’de çalışanların çevreye yönelik tutum ve inançları 
ile çevreyi korumaya yönelik davranışları ne düzeydedir? Çevreye yönelik olumlu tutum ve davranışlar hangi 
yaşam değerleri ile ilişkilidir?  
Araştırmanın örneklemini, çeşitli iş alanlarında çalışan (418 kadın, 417 erkek) toplam 835 kişi araştırmanın 
oluşturmaktadır. Çalışmada çevreye yönelik tutum ve davranışlar Topçu ve arkadaşlarının (2015) geliştirdiği 
ölçeğin kısa versiyonlarıdır. Birinci ölçek, çevrenin korunmasına inanma ve önem verme; ikinci ölçek ise çevreyi 
koruma davranışlarını değerlendirmektedir. Aynı zamanda, Schwartz ve arkadaşlarının (2012) geliştirdiği Genel 
Yaşam Değerleri ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi devam ettiğinden, çalışmanın bulguları bildiri sırasında 
paylaşılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yaşam Değerleri, Çalışanlar, Yeşil Davranışlar, İnsan Kaynakları 
 
Kaynakça: Doğru, G. (2012) Kurumsal Sürdürülebilirlikte İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü. Dokuz Eylül 
Üniversitesi. Kaltenborn ve Bjerke(2002). TheRelationship of General Life Values to Attitudes Toward Large 
Carnivores. Human Ecology Review, 9 (1),55-61. Karaca, Ş. (2013) Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin 
Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 13 ( 1) 99-111. Öneş, D.ve Dilchert, S. 
( 2012) Environmental Sustainability at Work: A Call to Action Industrial and Organizational Psychology, 5, 
447–469. Schwartz, S. H. ve Bardi, A. (2012) Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities 
Perspective Journal of Cross-Cultural Psychology, 21: 268. Topçu, B., Gazeloğlu C., Yılmaz, M. (2015) 
"Akademisyenlerin Çevreye Karşı Olan Tutumlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi" 9. Uluslararası 
İstatistik Kongresi Sözlü Bildiri.  
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BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ ODAKLI “DUYGULARI TANIMA 

VE İFADE ETME” GRUP ÇALIŞMASI 
Hale Nur Kılıç, Seval Erden 
Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, İstanbul 
 

 

Duyguların, olaylara verilen tepkilerde ayırt edici bir özelliği vardır ve insanların belirli durumlarda duygularını 

ifade etmeleri veya bazı duyguları deneyimlemeleri gerekir (Lench, Tibbett & Bench, 2016). Duyguları dışa 
vurmak ve ifade edebilmek, kişilerin iyi olma halleriyle yakından ilişkilidir. Üzüntülerini dile getiren kişiler daha 
az depresyona girmekte ve daha az intihar düşünmektedirler (Campos, Schoebi, Gonzaga, Gable & Keltner, 
2015). Bilişsel kurama göre, kişi belli bir durum üzerine duygusal ve davranışsal tepkiler veriyorsa, öncelikle bu 
tepkilerin arkasında yatan nedenin, yani durumu algılayış ve yorumlayış biçiminin incelenmesi gerekir. Bu 
süreçleri anlamak için duygu düşünce davranış arasındaki ilişkiye bakılır ve kişinin olaylara daha gerçekçi 
bakması için işlevsel çıkarımlar bulmaya çalışılır (Türkçapar, 2014). Çalışmanın amacı, bilişsel kuramlardan 
yararlanılarak bir grup çalışması hazırlamak ve bu çalışmanın üniversite öğrencileri üzerinde “duyguları 
tanıyabilme ve ifade edebilme becerilerinin artması konusunda” etkisini incelemektir.  
Grup çalışması toplam 8 oturumdan oluşmaktadır. Ortalama iki saat süren oturumlarda, her hafta belirli bir 
konu üzerinden gidilmiştir ve üyelerin aktif olduğu çalışmalar uygulanmıştır. Programın ana teması “duyguları 
tanıma ve ifade etme” olarak belirlenmiştir. Program hazırlanırken PDR yayınlarının “Duyguları Fark Etme ve 
İfade Etme Psiko-Eğitim Programı”ından yararlanılmıştır. Bu çalışma yarı deneysel modele göre hazırlanmıştır. 
Grubu, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencilerinden 7 katılımcı 
oluşturmaktadır. Üniversitenin aynı bölüm ve sınıfından 10 öğrenci de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 
Çalışmada “Duyguları İfade Etme Ölçeği” (Kuzucu, 2011) ve “Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği” (Gençöz, 2000) 
kullanılmıştır. 
8 haftalık duyguları tanıma ve ifade etme becerileri geliştirmeye yönelik programın sonunda deney grubunun 
öntest ve sontest pozitif duygu puanlarında artış olmuştur. 
Eğitimde, üyelerin duyguları tanıma, duygu ve düşünceleri birbirinden ayırabilme, farklı duyguları tanıyabilme 
ve çarpık düşünceler hakkında bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Üyeler düşünceyi değiştirerek daha olumlu 
sonuçlar elde etme, kendi duygularını fark edebilme gibi özellikleri hayatlarına geçirdiklerini belirtmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: duygu, duyguları tanıma, duyguları ifade etme, bilişsel davranışçı terapi, grup çalışması 
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Kaynakça: Campos, B., Schoebi, D., Gonzaga, G.C., Gable, S.L., & Keltner, D. (2015). Attuned to the positive? 
Awareness and responsiveness to others’ positive emotion experience and display. Motivation and Emotion, 39, 
780–794. Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji 
Dergisi, 15(46), 19–26. Kuzucu, Y. (2011). Duyguları İfade Etme Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, 779–792. Lench, H.C., Tibbett, T.P. & Bench, S.W. (2016). Exploring 
the toolkit of emotion: What do sadness and anger do for us? Social and Personality Psychology Compass, 
10(1), 11–25. Türkçapar, M.H. (2014). Bilişsel terapi, temel ilkeler ve uygulamalar (8. Baskı). Ankara: HYB 
Yayıncılık. 
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DUYGUSAL YEME ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI 
Pelin Bintaş Zörer, Başak Öksüzler, Orçun Yorulmaz 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Duygular, psikoloji alanında uzun süredir üzerinde çalışılan konulardan biridir. Kimi zaman duyguların 

düzenlenmesinde güçlükler yaşanabildiği; bu durumda bazı bireylerin duygusal uyarılmaya besin alımını 
arttırarak tepki verirken, bazılarının ise duygusal uyarılma karşısında besin alımını azalttığı ya da herhangi bir 
değişiklik yaşamadığı görülmektedir (Greeno & Wing, 1994). Farklı duygu durumlarının yeme davranışı 
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar, çoğunlukla olumsuz duygusal durumların beslenme alışkanlıklarını 
bozarak besin tüketimini arttırdığını göstermektedir (Greeno & Wing, 1994; Macht, 2008; Sims ve ark., 2008). 
Yeme davranışı, ruh halinin kontrolü için kullanıldığında duygusal yemeye işaret etmektedir (Konttinen, 2012). 
Duygusal yeme “kaygı, depresyon, öfke ve yalnızlık gibi bir dizi olumsuz duyguyla baş etmek için, bu duygulara 
yeme davranışı ile tepki verme eğilimi” olarak tanımlanmaktadır (Arnow, Kenardy, & Agras, 1995). Duygusal 
yeme davranışını değerlendiren ölçüm araçları geliştirilmekle birlikte, bu durumu duygulara özgü bir şekilde 
araştıran ölçeklere nadir rastlanmaktadır. Bu çalışmada duygusal yeme davranışını duygular özelinde 
değerlendiren Duygusal Yeme Ölçeği’nin (Emotional Eating Scale) Türkçeye uyarlanması ve psikometrik 
özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 281 üniversite öğrencisine (132 kadın, 149 erkek) Türkçeye 
çevrilen Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ), Hollanda Yeme Davranışları Anketi (DEBQ), Yeme Tutum Testi (YTT), 
Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Yapı 
geçerliğini değerlendirmek amacıyla yapılan faktör analizi sonuçları, DYÖ’nün üç faktörlü orijinal yapısından 
farklı olarak Türk örnekleminde ayrışma göstermediğini ve tek faktörlü bir yapı sergilediğini göstermiştir. 
Ölçeğin Türkçe formunun iç tutarlık katsayısının α=.96 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin DBEQ’nun duygusal yeme 
alt ölçeği ile korelasyon katsayısının r=.71 olduğu, kısıtlayıcı yeme alt ölçeği ile ise aralarında anlamlı düzeyde 
korelasyon olmadığı görülmüş, böylece birleşen ve ayırt edici geçerlik için destek sağlanmıştır. DYÖ ile KSE ve 
YTT arasında düşük düzeyde anlamlı korelasyonlar, BİFÖ ile ise negatif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu 
görülmüştür. Ölçeğin Türk örnekleminde tek faktörlü bir yapı sergilemesinin, duyguların tanımlanması ve ifade 
edilmesindeki kültürel farklılıktan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: duygusal yeme, yeme davranışı, duygular 
 
Kaynakça: Arnow, B., Kenardy, J., & Agras, W. S. (1995). The Emotional Eating Scale: The development of a 
measure to assess coping with negative affect by eating. International Journal of Eating Disorders, 18 (1), 79-
90. Greeno, C. G. & Wing, R. R. (1994) Stress-induced eating. Psychological Bulletin, 115 (3), 444-464. 
Konttinent, H. (2012). Dietary habits and obesity: The role of emotional and cognitive factors. Unpublished 

Academic Dissertation. University of Helsinki, Department of Social Research. Macht, M. (2008). How emotions 
affect eating: A five-way model. Appetite, 50, 1-11. Sims, R., Gordon, S., Garcia, W., Clark, E., Monye, D., 
Callender, C., & Campbell, A. (2008). Perceived stress and eating behaviors in a community-based sample of 
African Americans. Eating Behaviors, 9 (2), 137–142. 
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KÜÇÜK ÇOCUKLAR KAVRAMLARI TABLET BİLGİSAYARDAN 

NASIL ÖĞRENİRLER? 
Tolga Yıldız 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı, İstanbul 
 

 

Bu çalışmanın amacı, dokunmatik ekranlı bir bilgisayarda kullanılabilen etkileşimsel bir yazılımın, anadili Türkçe 

olan tek dilli okul öncesi çocukların nesnel kavram oluşum süreçlerini nasıl etkileyeceğini ve anlamlandırma 
pratiklerinden hangilerinin bu süreçleri özellikle destekleyeceğini incelemektir (özgün paradigma ve model için 
bkz. Yıldız, 2011, değerlendirmede). 10 üç, 10 da beş yaş çocuğunun katılımcı olacağı çalışmada, dijital 
ortamda 15’er farklı bloktan oluşan iki kavram-blok seti kullanılacaktır. Bu blokların hiçbirinin renk, şekil, alan 
ve yüksekliklerinin hepsi birden birbirinin aynı değildir. Ancak bu özelliklerinden sadece ikisinin aynı olduğu 
bloklar anlamsız bir hece ile isimlendirilmiştir. Bu bloklar, anlamsız hecelerle sözel olarak işaretlenen üç farklı 
yere beşer beşer sınıflandırılabilir. Katılımcının bir oturumda en fazla beş sınıflama denemesi yapmasına izin 
verilecektir. Her sınıflama denemesinden sonra her bir yerdeki yanlış ve doğru bloklar araştırmacı tarafından 
katılımcıya ifade edilecektir (geribildirim) ve herbir denemede bir önceki denemeye göre doğru sınıflanmış blok 
sayısı bağımlı değişken olan kavram oluşum uzamı olarak belirlenecektir. Araştırmada iki oturum olacaktır. İlk 
oturumda katılımcılar deney ve kontrol koşullarına rastgele atanacaktır. Araştırmacının yöneteceği bir cihaz, 
deney koşulundakilere Anlam Kafesi Kurma modelinin öngördüğü şekilde hazırlanmış ve sadece blokların 
isimlerinin kullanıldığı bir yönerge dahilinde anlamlandırma pratiklerine dair birtakım sorular yöneltecektir. Bu 
şekilde cihaz, deney koşulundaki katılımcıların herbir denemesinde anlamlandırma pratiklerinden birini (algısal 
çağrışım, belirginleştirme, soyutlama, sınıflama, genelleme) belirli bir sırayla sorgulamış olacaktır. Kontrol 
koşulunda ise geribildirim haricinde herhangi bir etkileşim olmayacaktır. Katılımcılarla bir gün sonra ikinci bir 
oturum daha yapılacak ve bu oturumda her katılımcıya yeni bir kavram-blok seti sunularak sadece geribildirim 
verilecektir (setler karşıt dengelenecektir). Böylece özellikle deney koşulundaki katılımcıların ilk oturumdaki 
manipülasyondan sonra farklı bir setle baş başa kaldıklarında neler yapacakları gözlenmiş olacak ve kavram 
oluşum uzamları denek içinde de karşılaştırılabilecektir. Araştırmanın 2016'nın bahar aylarında gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Temel ve mikrogenetik bulgular, kavram kazanımı ve gelişimine dair literatür bilgileriyle 
karşılaştırılıp değerlendirilecektir (güncel bir değerlendirme için bkz. Sloutsky, 2015). 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel gelişim, Kavram, Kavramsallaştırma, Okul öncesi, Yazılım-insan etkileşimi 
 
Kaynakça: Kaynaklar Sloutsky, V.M. (2015). Conceptual development. İçinde, L.S. Liben ve U. Müller (Ed.), 
Handbook of Child Psychology and Developmental Science (s.469-518). New Jersey: John Wiley and Sons Inc. 
Yıldız, T. (2011). 6 ve 8 yaş çocuklarında anlam kafesi kurmanın kavram gelişimine etkileri. Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Yıldız, T. (değerlendirmede). A 
dialogic model for conceptual development: 'setting up the cage of meaning.' 
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TÜRKÇE KELİMELERİN SERBEST ÇAĞRIŞIM NORMLARI 

ÜZERİNE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI 
Ümit Akırmak, Mehmet Altan Orhon 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 

 

Bir kelimenin anımsattığı anlamca ilişkili diğer kelimeler ve bu kelimelerin birbirleriyle olan anlam ilişkileri 
kelimelerin çağrışım yapılarını tanımlar. Bu yapılar kelimeler üzerine işlem yapılan durumsal görevlerde 

performansı etkiler (Nelson, Schreiber, & McEvoy, 1992). Serbest çağrışım yöntemi kullanılarak kelimelerin 
anlamca güçlü olarak bağlı olduğu diğer kelimeler belirlenip kelimelerin çağrışım yapılarının anlamsal bellekteki 
organizasyonuna dair bilgiler elde edilebilir. Türkçe kelimelerin çağrışım normları Tekcan ve Göz (2005) 
tarafından toplanmış olsa da bu bulguların güvenirliği ve geçerliği özel olarak test edilmemiştir. Bu araştırmanın 
amacı var olan serbest çağrışım norm bulgularının güvenirlik ve geçerliğini belirlemektir. Güvenirliği ölçmek için 
yapılan birinci çalışmada, var olan normlardan 100 kelime seçilmiş ve bu kelimelerin uyandırdığı çağrışımlar 
hem klasik kalem-kağıt yöntemiyle hem de çevrimiçi olarak toplanılmıştır. Veriler çağrışım gücü, çağrışım seti 
büyüklüğü ve çağrışımın heterojenliği (De Deyne, Navarro, & Storms, 2013) değerleri üzerinden 
karşılaştırılmıştır. Örneğin, hedef kelimelere verilen en güçlü çağrışımların olasılık değerleri ele alındığında, var 
olan normlar ile kağıt-kalem yöntemiyle yeni toplanılan normlar arasındaki ilişkinin güçlü olduğu (r =.72) ve 
çevrimiçi toplanılan verilerin var olan verilerle yine aynı derecede uyumlu olduğu (r =.70) gözlemlenmiştir. En 
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güçlü ilişkinin ise aynı dönemde toplanılan veri setleri arasında yani kağıt-kalem ve çevrimiçi yöntemleri 
arasında olduğu (r =.89) bulunmuştur. Serbest çağrışım yöntemi kullanılarak farklı zamanda, farklı 
örneklemlerden ve farklı yöntemlerle elde edilen normatif bulgular birbirleriyle uyum göstermiştir. İkinci 
çalışma, var olan normların yordama geçerliğini ipucu ile hatırlama yönteminin kullanıldığı deneysel bir desende 

sınamıştır. İpucu kelimelerinin çağrışım seti büyüklüğü ve çağrışım gücü değerleri değişimlenerek doğru 
hatırlama oranına etkileri incelenmiştir. Literatürdeki beklentiler çerçevesinde çağrışım gücü değerleri yüksek 
ipuçları düşük olanlara göre daha iyi bellek performansı ile sonuçlanmış [F(1,62)= 48.22, p <.001, ηp²=.44] 
ancak ipucu çağrışım setinin büyüklüğü beklenen etkiyi göstermemiştir (F < 1). Bulgular, çağrışım normlarının 
büyük oranda güvenilir ve geçerli olduğunu göstermekle beraber normatif verilerdeki eksikliklerin ilave norm 
çalışmaları ile giderilmesi gerektiğinin önemine işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: serbest çağrışım, ipucu ile hatırlama, çağrışımsal bellek, anısal bellek, heterojenlik 
 
Kaynakça: De Deyne, S., Navarro, D. J., & Storms, G. (2013). Better explanations of lexical and semantic 
cognition using networks derived from continued rather than single-word associations. Behavior Research 
Methods, 45(2), 480–498. http://doi.org/10.3758/s13428-012-0260-7 Nelson, D.L., Schreiber, T. A., & 
McEvoy,C. L. (1992). Processing implicit and explicit representations. Psychological Review, 99, 322-348. 
Tekcan, A. İ., & Göz, İ. (2005). Türkçe Kelime Normları (Turkish Word Norms). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 
İstanbul. 
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SOSYAL MEDYADA KADIN, SUÇ VE CEZAYA YÖNELİK 

SÖYLEMSEL BİR ANALİZ: NEVİN YILDIRIM DAVASI 
Zeynep Aygül, Göklem Tekdemir Yurtdaş 
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden içerik oluşturdukları, paylaştıkları, diğer katılımcılar ile birlikte söz 

konusu içeriği geliştirdikleri ve kullanımının kolaylığı, rahatlığı, hızı nedeniyle toplumdaki söylemi, algılayışı ve 
tepkiyi en hızlı şekilde değiştiren bir alan haline gelmiştir (Ulusoy, 2012: 207). Bu sosyal ağlardan bir tanesi 
olan elektronik sözlükler ise geleneksel sözlüklerin güncel kavram ve durumları açıklamakta yetersiz kalışının 
alternatif bir sözlük ihtiyacı doğurması (Sağır, 2012: 26) sonucunda ortaya çıkmış olan platformlardır. 
Elektronik sözlükler, kullanıcılarını oluşturan geniş grupların kişi, konu ya da olaylar hakkında neler 
düşündüklerinin gözlemlenebilmesi açısından önemli mecralardır (Turan, 2013). Bu çalışmada, çeşitli sosyal 
medya araçlarında “kesikbaş cinayeti”, “tecavüzcümü öldürdüm”, “nevin yıldırım’a özgürlük” gibi başlıklarla yer 
alan habere dair Ekşi Sözlük kullanıcılarının “nevin yıldırım” başlığı altına yazdıkları yorumlar söylem analizi ile 
incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan verilerin Ekşi Sözlük’ten seçilmesinin nedenleri arasında Ekşi Sözlük’ün 
konu ile ilgili nitelik ve nicelik açısından en zengin verilere sahip olması, sosyal medya kullanıcılarından ziyade 
konuya dair argüman ve söylemleri öne çıkarması ve bu argüman ve söylemlerin üre-tüketici kullanıcılara ait 
olması sıralanabilir. Ekşi Sözlük’te, “nevin yıldırım” başlığı altında yer alan açıklamalar söylem analizi yöntemi ile 
incelenerek konuyla ilgili temalara ve tekrar eden açıklama biçimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Tecavüz, 
öldürme, adalet sistemi, devlet, namus, toplum ve toplumdaki kadın/erkek temsilleri temaları açıklamaların inşa 
edildiği belli başlı temalar olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen temalar toplumsal cinsiyet ve suça ilişkin 
söylemler çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Ekşi Sözlük, Nevin Yıldırım, Söylem analizi, Tecavüz. 
 
Kaynakça: Ulusoy, N. (2012). Sözlüklerdeki Sinema Sevgisi: New York’ta Beş Minare ve Çoğunluğun İnternet 
Sözlüklerine Yansıması. (Ed.) Tolga Kara ve Ebru Özgen. Sosyal Medya – Akademi içinde 195-212. İstanbul: 
Beta. Sağır, A. ve İnci, Ü. H. (2012). Bir Facebook Grubunda Kadına Şiddet Haberlerinin Değerlendirilme 
Biçimleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(3), 200-239. Turan, E. A. (2013). Yeni Medya 
Ortamlarında Üre-Tüketicilik Ve Katılım Olgusu: Ekşi Sözlük Ve Okan Bayülgen’in Talk Show’unda Etkileşim, 
Yayınlanmamış doktora tezi. 
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Akran zorbalığı “bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha zayıf öğrencilere kasıtlı ve tekrarlayıcı bir 

biçimde yaptıkları olumsuz davranışlar” olarak tanımlanmıştır (Olweus, 1993). Araştırma bulgularına göre, 
akran zorbalığı durumlarında yer alan öğrenciler çok çeşitli fiziksel, duygusal, davranışsal ve akademik uyum 
sorunları yaşamaktadır (Hanish ve Guerra, 2002; Sweeting ve ark., 2006). Bu çalışmanın amacı öğrenciler 
arasında yaşanan akran zorbalığı türlerini ve cinsiyet farklılıklarını, ve akran zorbalığının öğrenciler üzerindeki 
psikolojik etkilerini (ör. depresyon, kaygı, yalnızlık) incelemektir. Araştırmaya ortaokulların 6., 7., ve 8. 
sınıflarından 840 öğrenci (447 kız, 393 erkek) katılmıştır (Yaş Ort. = 11.9, SS =.92). Öğrenciler, Akran 
Zorbalığı Ölçeği (Crick ve Grotpeter,1996), Çocuklar için Depresyon Ölçeği (Kovacs,1985), Ergenler için Sosyal 
Kaygı Ölçeği (La Greca ve Lopez,1998) ve Yalnızlık Ölçeğini (Asher ve Wheeler,1985) doldurmuşlardır. 
Akran zorbalığı gruplarını belirlemek amacıyla kümeleme yöntemlerinden k-ortalama tekniği uygulanmıştır. 
Katılımcıların %10'unu zorbalar (N=81), %21'ini kurbanlar (N=176), %3'ünü zorba-kurbanlar (N=23), ve 
%66'sını katılmayanlar (N=560) oluşturmaktadır. Gruplar arası cinsiyet farklılıklarına bakıldığında erkeklerin 
kızlardan daha fazla zorba ve zorba/kurban, kızların da erkeklerden daha fazla kurban ve katılmayanlar 
grubunda yer aldıkları bulunmuştur. Tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre farklı gruplarda yer alan öğrencilerin 
yalnızlık (F(3, 141.1) = 21.45, p <.001), depresyon (F(3, 76.37) = 23.05, p <.001) ve kaygı (F(3, 836) = 
37.08, p <.001) puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (Tablo 1). Zorbaların ve kurbanların katılmayanlara 
kıyasla daha yüksek depresyon puanına sahip olduğu, zorba-kurbanların diğer üç gruptan daha fazla yalnızlık 
hissettiği, kurbanların kaygı puanlarının ise zorbalardan anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. 
Araştırma bulguları, kurbanların daha fazla içselleştirme sorunları yaşadıkları bulgusuyla örtüşmektedir (Storch 
ve ark., 2003; Storch ve Masia-Warner, 2004). Ayrıca, diğer gruplara kıyasla daha fazla yalnızlık yaşadıklarını 
belirten zorba-kurbanlar, zorba ve kontrol grubuna kıyasla daha fazla sosyal kaygı yaşadıklarını rapor 

etmişlerdir. Bu bulgu, zorba-kurbanların psikolojik uyum anlamında en riskli grup olduğunu gösteren 
çalışmalarla paralellik göstermektedir (Swearer ve ark., 2001). 
 
Anahtar Kelimeler: akran zorbalığı, depresyon, kaygı, psikolojik etkiler, yalnızlık 
 
Kaynakça: Asher, S. R. & Wheeler, V. A. (1985). Children's loneliness: A comparison of rejected and neglected 
peer status. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53(4), 500-505. Crick, N. R. & Grotpeter, J. K. 
(1995). Relational agression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710-722. 
Hanish, L. D. & Guerra, N. G. (2002). A longitudinal analysis of patterns of adjustment following peer 
victimization. Development and Psychopathology, 14, 69-89. Kovacs, M. (1984). The Children's Depression, 
Inventory (CDI).Psychopharmacology bulletin, 21(4), 995-998. La Greca, A. M. ve Lopez, N. (1998). Social 
anxiety among adolescents: linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 
26(2), 83-94. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Cambridge, MA: 
Blackwell. Storch, E. A., Brassard, M. R., & Masia-Warner, C. L. (2003). The relationship of peer victimization to 
social anxiety and loneliness in adolescence. Child Study Journal, 33(1), 1-19. Storch, E. A. & Massia-Warner, 
C. (2004). The relationship of peer victimization to social anxiety and loneliness in adolescent females. Journal 
of Adolescence, 27, 351-362. Swearer, S. M., Song, S. Y., Cary, P. T., Eagle, J. W. & Mickelson, W. T. (2001). 
Psychological correlates of bullying and victimization: The relationship between depression, anxiety, and 
bully/victim status. Journal of Emotional Abuse, 2(2/3), 95-121. Sweeting, H., Young, R., West, P. & Der, 
G.(2006). Peer victimization and depression in early-mid adolescence: A longitudinal study. British Journal of 
Educational Psychology, 76(3), 577-594. 
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Duyguların bilişsel kontrol üzerindeki etkisi literatürdeki çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak, bu etkinin 
yönü üzerine birbiriyle çelişen bulgular mevcuttur (Mitchell & Phillips, 2007). Bu çalışma duygudurumu ile işler 
bellek arasındaki ilişki üzerinedir. İşler bellek bilgileri aktif tutarak içsel veya dışsal etmenlerden etkilenip 
bozulmasını ve unutulmasını engeller (Baddeley, 2012). Ayrıca, işler bellek kapasitesi yönetici fonksiyonlar ve 

dolayısıyla bilişsel kontrol ile de ilişkilidir (Engle & Kane, 2004). Literatür incelendiğinde pozitif 
duygudurumunun sözel işler bellek performansını iyileştirdiği görülse de (Gray, 2001), pozitif duygudurumunun 
bilişsel bir yük olmasından kaynaklı tam tersi sonuçlar da bulunmaktadır. Negatif duygudurumunun da işler 
bellek görevleri üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu çelişkili bulgulardan yola çıkarak 
işler bellek performansının duygudurumlarından nasıl etkilendiği deneysel bir araştırmada incelenmiştir. 86 
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi (yaş O=22.13, SS=2.39; 11% erkek) seçkisiz olarak üç farklı gruba atanıp 
bir duygudurumunu deneyimlemiş ve ardından işler bellek performansları işlem uzamı görevi (OSPAN) ile 
ölçülmüştür. Duygudurumları pozitif, negatif ve nötr olmak üzere denekler arası olarak duygudurumuna uygun 
sunulan müzik ve ifadelerin bilgisayar ekranında gösterilmesiyle değişimlenmiştir. Katılımcılar bireysel olarak 
test edilmiş ve duygudurumu manipülasyonunun öncesinde ve sonrasında nasıl hissettikleri Durum-Sürekli 
Anksiyete (STAI), Pozitif-Negatif Duygu Programı (PANAS) ve Görsel Analog Duygu-Durumu (VAMS) ölçekleri ile 
incelenmiştir. İşler bellek kapasitesinin duygudurumuna göre değişip değişmediğine tek yönlü varyans testi 
(ANOVA) ile bakılmıştır. Elde edilen ilk bulgulara göre gruplar arasında bir fark eğilimi 
gözlemlenmiştir, F(2,81)=2.41, MSe=117.74, p=.09, np2=.06. Analiz sonrası yapılan LSD testine göre nötr 
duygudurumunda olan katılımcılar (O=57.71, SS=10.29), negatif (O=51.17, SS=13.22) duygudurumundaki 
katılımcılara kıyasla daha iyi işler bellek performansı sergilemiş (p=.03) ancak pozitif duygudurumundakilerden 
(O=53.52, SS=8.57) farklı görünmemiştir (p=.16). Bulgulara göre pozitif ve negatif duygudurumuna maruz 
kalmak bilişsel bir yük yaratmakta ve işler bellek performansını olumsuz etkilemektedir ancak bu olumsuz etki 
negatif duygudurumu için daha belirgindir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel kontrol, duygudurumu, işler bellek. 
 
Kaynakça: Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of 
Psychology, 63(1), 1–29. http://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422 Engle, R. W., & Kane, M. J. 
(2004). Executive Attention, Working Memory Capacity, and a Two-Factor Theory of Cognitive Control. The 
Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 44. Gray, J. R. (2001). 
Emotional modulation of cognitive control: Approach-withdrawal states double-dissociate spatial from verbal 
two-back performance. Journal of Experimental Psychology: General 130(3), 436-452. doi: 10.1037/0096-
3445.130.3.436 Mitchell, R. L., & Phillips, L. H. (2007). The psychological, neurochemical and functional 
neuroanatomical mediators of the effects of positive and negative mood on executive functions. 
Neuropsychologia, 45(4), 617-629. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2006.06.030 
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Romantik ilişkilerin bireylerin iyi oluş halinin önemli bir yordayıcısı olduğu kabul edilmektedir (Reis, 2012). 
Özellikle son yıllardaki çalışmalar romantik ilişkilerde algılanan partner duyarlılığının (yani bireylerin 
partnerlerinin onları ne kadar anladığına, değer verdiğine ve onlara ne kadar destek olduğuna dair hislerinin; 
Reis, 2007) uzun vadede iyi oluş halini yordadığı göstermiştir (Selçuk, Günaydın, Ong ve Almeida, 2015). Ancak 
bu etkinin büyüklüğü kültürden kültüre değişebilmektedir. Bu çalışmada algılanan partner duyarlılığı ile 
psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki Türkiye’den alınan yaşam boyu yetişkin örneklemlerinde ilk defa incelenmiştir. 
Çalışmada yetişkinliğin farklı evrelerini kapsayan iki örneklem (sırasıyla N = 707, yaş aralığı: 20-82 ve N = 467, 
yaş aralığı: 20-80) kullanılmıştır. İlk örneklemde, algılanan partner duyarlılığı ölçümü için betimleyici faktör 
analizi, ikinci örneklemde de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizleri 
Algılanan Partner Duyarlılığı Ölçeğinin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Algılanan partner 
duyarlılığının yaş ile doğrusal ve eğrisel ilişkileri incelendiğinde ise algılanan partner duyarlılığının yaş ile 

doğrusal ilişki yapısına sahip olduğu görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre bireylerin yaşları arttıkça algıladıkları 
partner duyarlılığı azalmaktadır. Son olarak, regresyon analizleri algılanan partner duyarlılığının psikolojik iyi 
oluş haliyle (özerklik, çevresel hakimiyet, bireysel gelişim, öz-kabul, yaşamın amacı) olumlu ilişkili olduğunu 
göstermiştir. 
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Kaynakça: Reis, H. T. (2007). Steps toward the ripening of relationship science. Personal Relationships, 14, 1-
23. doi:10.1111/j.1475-6811.2006.00139.x Reis, H. T. (2012). Perceived partner responsiveness as an 

organizing theme for the study of relationships and well-being. In L. Campbell, T. J. Loving, L. Campbell, T. J. 
Loving (Eds.), Interdisciplinary research on close relationships: The case for integration (pp. 27-52). 
Washington, DC, US: American Psychological Association. doi:10.1037/13486-002 Selcuk, E., Gunaydin, G., 
Ong, A. D., & Almeida, D. M. (2015). Does partner responsiveness predict hedonic and eudaimonic well‐being? 
A 10‐year longitudinal study. Journal of Marriage and Family, 1-15. doi:10.1111/jomf.12272 
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Kuramsal Gerekçe: Günümüzde birçok çalışmaya konu olan psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu ve motivasyon 

gibi olumlu duygu ifadeleri öğretmenlik mesleği için önemli kavramlar olarak ele alınmaktadır. Yaşam doyumu 
bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun biçimde tüm yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Diener ve ark., 1985). Hümanistik değerlerin ifadesi olan psikolojik iyi oluş, anlamlı amaçları sürdürme, kişisel 
gelişim ve diğerleriyle nitelikli ilişkiler kurma gibi yaşamdaki varoluşsal meydan okumalar olarak tanımlanmıştır 
(Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Kişilik özellikleri ve ruh sağlığı ile ilişkili olarak hizmet sunduğu bireylere karşı 
yeterli bir duyarlılık düzeyine sahip olmak (Ayık ve Ataş, 2014), öğretmenlik mesleğini icra ederken psiko-sosyal 
gelişim ve doyum elde etmek açısından önemlidir (Yazıcı, 2009). Bu açıdan bakıldığında motivasyon önemli bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
YÖNTEM: İlişkisel tarama modeline dayanan araştırmanın örneklemi Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim gören 
230 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Kauffman, Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından 
geliştirilen ve Ayık, Ataş-Akdemir ve Seçer (2015) tarafından uyarlanan Öğretme Motivasyonu Ölçeği, Diener, 
Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş ve Köker (1991) tarafından uyarlama çalışması 
yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği ve Diener ve arkadaşları tarafından (2009) geliştirilen ve uyarlama çalışması 
Telef (2013) tarafından yapılan Psikolojik İyi Oluş ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizi SPSS 15 istatistik paket 
programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analizlerde Tek Yönlü Varyans Analizi ile hiyerarşik regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. 
 
BULGULAR: Sonuçlar, yaşam doyumu ve içsel motivasyonun psikolojik iyi oluş üzerinde yordayıcı etkisi 
olduğunu ancak dışsal motivasyonun yordayıcı etkisi olmadığını göstermiştir. Kadınların psikolojik iyi oluş ve 
yaşam doyumu düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu, psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumu arasında 
yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.65, p<.01). Psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunun içsel ve 
dışsal motivasyon ile anlamlılık gösterdiği görülmüştür (p<.01). 
 
YORUM: Araştırma sonucunda psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu ile içsel ve dışsal motivasyonun birbiriyle 
pozitif yönde ilişkili olduğu ve elde edilen bulguların alanyazınla uyumlu olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, öğretmen adayları, psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu 
 
Kaynakça: Ayık, A. & Ataş, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile 
öğretme motivasyonları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ attitudes towards the 

teaching profession and their motivation to teach]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational 
Sciences Research, 4 (1), 25-43. http://ebad-jesr.com/ Ayık, Ataş-Akdemir ve Seçer. (2015). Öğretme 
Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Curr Res Educ (2015), 1(1) ∙ 
33-45 Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of 
Personality Assessment, 49(1), 71-75. Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, 
D., et al. (2009). New measures of wellbeing. Social Indicators Research Series, 39. Doi: 10.1007/978-90-481-
2354-4 12 Kauffman, D. F., Yılmaz-Soylu, M. ve Duke, B. (2011). Öğretme motivasyonu ölçeğinin geçerlik 
çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 279-290. Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, 
C. D. (2002) Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social 
Psychology, 82, 1007–1022. Köker S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin 
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karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Telef, B. B. (2013). 
Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(3), 374-384. Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik 
mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 33-
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İnsandışılaştırma, insanları hayvanlardan ayıran insana özgü özellikleri (İÖÖ) ve insanları nesnelerden ayıran 
insan doğasına (İD) ait özellikleri bir kişinin veya grubun yeteri kadar taşımadığı inancıdır (Haslam, 2006). 
İÖÖ’in yeteri kadar taşınmaması hayvani insandışılaştırma, İD’na ait özelliklerin daha az atfedilmesi mekanistik 

insandışılaştırma olarak tanımlanmaktadır. Kadın doğurganlığı nedeniyle hayvani insandışılaştırmaya daha fazla 
maruz kalmaktadır (Reynolds ve Haslam, 2011). Ayrıca, kadının kişiliği, aklı ve yetkinliğinden ziyade bedeni ve 
cinselliği ile değerlendirilmesi de insandışılaştırılmasına neden olmaktadır (Vaes, Paladino ve Puvia, 2011). Bu 
araştırmada, iç-grup ve dış-grup üyesi tecavüze uğramış ya da uğramamış kadınların insandışılaştırılmasında 
farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 
Yaşları 18 ile 24 (X=21.25, S.S.=1.44) arasında değişen 88 kadın çalışmaya katılmıştır. Katılımcılara tecavüze 
uğramış/uğramamış iki farklı mağdur kadın profili sunulduktan sonra insandışılaştırma ölçeğini doldurmaları 
istenmiştir. Hikayedeki kadınla kurdukları özdeşim ve ortaklık algısı üzerinden katılımcılar iç-grup ve dış-grup 
üyesi olarak ayrıştırılmıştır.  
Uygulanan 2 (iç-grup: tecavüze uğramış, uğramamış) x 2 (dış-grup: tecavüze uğramış, uğramamış) ANOVA 
sonuçlarına göre, tecavüze uğramamış dış-grup üyesi kadının (X = 36.62, SS = 2.22), tecavüze uğramış (X = 
52.48, SS = 2.04) ve uğramamış (X = 52.63, SS = 2.17) iç-grup üyesi kadınlara göre İÖÖ puanlarının daha 
düşük olduğu bulunmuştur (F(3,80) = 12.15, p =.000, ɳ2 =.31. Tecavüze uğramamış dış-grup üyesi kadının İD 

puanlarının (X = 40.62, SS = 1.70), tecavüze uğramış dış-grup üyesi kadının (X = 48.40, SS = 2.01), tecavüze 
uğramış (X = 47.37, SS = 1.59) ve uğramamış (X = 48.04, SS = 1.70) iç grup üyesi kadının İD puanlarından 
daha düşük olduğu bulunmuştur (F(3,77) = 4.52, p =.006, ɳ2 =.15). İnsan olmaya atfedilen özelliklerin iç ve 

dış gruba atanmasında farklılık bulunmaktadır (Bain v.d., 2012). Benzer şekilde, iç-grubun insanları 
hayvanlardan ayırdığı düşünülen ikincil duyguları daha fazla taşıdığı düşünülmektedir (Leyens v.d., 2000). 
Koşullar arasında görülen anlamlı farklılıklar bu bulgularla tutarlıdır 
 
Anahtar Kelimeler: İç-grup, insandışılaştırma, dış-grup, kadınlar, tecavüz 
 
Kaynakça: Bain, P., Vaes, J., Kashima, Y., Haslam, N., & Guan, Y. (2012). Folk conceptions of humanness 
beliefs about distinctive and core human characteristics in Australia, Italy, and China. Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 43(1), 53-58. Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative Review. Personality and Social 
Psychology Review, 10(3), 252–264. Leyens, J. Ph., Paladino, M. P., Rodríguez, R. T., Vaes, J., Demoulin, S., 
Rodríguez, A. P., & Gaunt, R. (2000). The emotional side of prejudice: The role of secondary emotions. 
Personality and Social Psychology Review, 4(2), 186–197. Reynolds, C. & Haslam, N. (2011). Evidence for an 
association between women and nature: An analysis of media images and mental representations. 
Ecopsychology,3(1), 59-64. Vaes, J., Paladino, P., & Puvia, E. (2011). Are sexualized women complete human 
beings? Why men and women dehumanize sexually objectified women. European Journal of Social Psychology, 
41(6), 774–785. 
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ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİNİN ALGILANAN KONTROL VE STRES 

İLE İLİŞKİSİ 
Seren Camuz, Betül İnal, Canan Topçu, Sema Kıvanç, Gülen Sarıdağ 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,Psikoloji Bölümü,Ankara 
 

 

Araştırmanın amacı öznel iyi oluş halinin algılanan kontrol düzeyi ve stres ile ilişkisini incelemektir. 

Öznel iyi oluş ve stres arasındaki ilişki açısından yapılan çalışmalara bakıldığında, Scheier ve Carver(1992) ‘e 
göre, iyimser insanların etkin, çözüm odaklı başaçıkma stratejilerini kullanmaya eğilimli ve stresörlerle 
karşılaştıklarında daha planlı ve programlı olduklarını göstermektedir(akt; Türküm,2000-2001).Konuyla ilgili 
literatür tarandığında öznel iyi oluş ve algılanan kontrol ile ilgili teorik açıklamaların olduğu görülmektedir. 
Eryılmaz ve Ercan'ın yaptığı bir çalışmaya göre bu iki kavramın önemli derecede ilişkili olduğu 
görülmüştür(2010). 
Katılımcılar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çeşitli bölümlerinde eğitim alan 75’i kadın 75’i erkek toplam 150 
öğrenciden oluşmaktadır.Araştırmada Stres Belirtileri Ölçeği(SBÖ), Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ), Algılanan 
Kontrol Ölçeği olmak üzere üç ölçekten faydalanılmıştır.Bu araştırmanın istatistiksel analiz yöntemi tek yönlü 
MANOVA’dır. 
Öznel iyi oluş hali,algılanan kontrol ve stres arasındaki üç ilişkinin tamamı anlamlı çıkmıştır. Korelasyon 
değerleri.20 veya.20 ' dan daha büyüktür. Öznel iyi oluş halinin diğer iki değişkenle ilişkisi ya orta düzeyde ( r 
=. 20, p<.05) ya da güçlü düzeydedir. Öznel iyi oluş haliyle, algılanan kontrol arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır (r= -.36). Öznel iyi oluş haliyle stres arasında ise yine negatif yönlü bir ilişki vardır(r = -.20). Algılanan 
kontrol ve stres arasındaki ilişki pozitiftir(r=26). 
Çalışmamızdaki hipoteze göre öznel iyi oluş düzeyi yüksek olanların algılanan kontrol düzeylerinin de yüksek ve 
stres düzeylerinin düşük olması beklenmiştir fakat öznel iyi oluş düzeyi düşük olan katılımcıların algılanan 
kontrol ve stres seviyelerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Öznel iyi oluş düzeyi yüksek olan katılımcıların ise 
algılanan kontrol ve stres düzeyleri düşüktür. 
Bu araştırma yaş aralığı 18-24 olan üniversite öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Ancak bu tarz bir çalışmanın 
diğer yaş aralıklarında da yürütülmesi çok daha güvenilir ve genellenebilir bilgiler sağlayabilir. Ayrıca çalışmada 
cinsiyetin söz konusu değişkenler üzerindeki etkileri incelenmemiştir. Cinsiyet değişkeni de çalışmaya dahil 
edilerek daha detaylı bulgular elde edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Algılanan Kontrol,Öznel İyi Oluş,Stres 
 
Kaynakça: Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2010) Öznel iyi oluş ile algılanan kontrol arasındaki ilişkinin 
incelenmesi.{İlköğretim online, 9}(3),952-959.18 Ekim 2015,http://ilkogretim-online.org.tr. Türküm, S.(2000-

2001).Stresle başa çıkma biçimi, iyimserlik, bilişsel çarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin 
tutumlar arasındaki ilişkiler: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma{.Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi},1-16. 
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Ahlaki uzaklaşma, kişinin ahlakdışı davranışlarını meşrulaştırma ile sonuçlanan öz-düzenleyici bir mekanizmadır 

(Bandura, 1999). Bireyin saldırganlık gibi ahlakdışı eylemleri gerçekleştirebilmesini sağlayan sosyo-bilişsel 
süreçleri kapsamaktadır (Bandura v.d., 1996). Bandura ve arkadaşları (1996, 2001) saldırganlık, düşük 
sosyallik ve ahlaki uzaklaşma arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Güvensiz bağlanan ergenlerde de 
saldırganlık eğiliminin yüksek olduğu bulunmuştur (Kaplan ve Aksel, 2013). Bu nedenle bu araştırmada, 
ebeveyne bağlanma ile ahlaki uzaklaşma eğilimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca, anne-babanın ahlakdışı 
davranışa ilişkin yasaklayıcı/teşvik edici yaklaşımların ahlaki uzaklaşma üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
Çalışmaya 12 ile 15 yaş arası 101 (62 kız ve 39 erkek) ortaokul öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara önce 
Bağlanma Ölçeği, ardından da anne-babasına yalan söyleyen bir gencin hikayesi sunulmuştur. Hikayedeki anne-
babanın yalan karşısında ya cezalandırıcı veya açıklayıcı tavrı bulunmaktadır. Daha sonra katılımcıların benzer 
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bir durumda kendini nasıl hissedeceği ve kendi anne-babasının ne yapacağı sorulmuştur. Bunun ardından Ahlaki 
Uzaklaşma Ölçeği verilmiştir. Katılımcıların bir kısmına kendi anne-babasının ne yapacağı ise Ahlaki Uzaklaşma 
Ölçeğinden sonra sorulmuştur. Böylece, kendi anne-babasının tutumu hatırlatılan grupta hazırlayıcı bir etki 
ortaya çıkarılmak istenmiştir. Kontrol grubundaki katılımcılara ise ilgisiz bir hikaye verilmiştir.  

Elde edilen veriler, 3 (hikayedeki anne-baba tutumu: yasaklayıcı, teşvik edici, kontrol) x 2 (kendi anne-baba 
tutumunu: hatırlatma ve hatırlatmama) x 2 (cinsiyet: kız, erkek) ANOVA ile analiz edilmiştir. Kendi anne-baba 
tutumu hatırlatılan erkekler en yüksek ahlaki uzaklaşma puanına sahiptir (X = 41.54, SS = 3.71; kızlar için X = 
32.29, SS = 3.03; F(1,89) = 4.20, p =.043, ɳ2 =.04). Kendi anne-baba tutumu hatırlatılmayan erkekler (X = 

36.29, SS = 3.82) ise kızlardan (X = 40.78, SS = 2.72) daha düşük ahlaki uzaklaşma eğilimi göstermiştir. 
Ayrıca, babaya bağlanma ve utanç duygusunun ahlaki uzaklaşma eğilimi üzerinde ortak yordayıcı bir etkisi 
bulunmuştur (β = 10.13, t(62) = 2.73, p =.009; F(8,53) = 2.22, p =.04). Sonuçlar, ergenlerle yapılan 
araştırma bulguları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki uzaklaşma, anne-baba tutumu, bağlanma, ergenler, utanç 
 
Kaynakça: Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of humanities. Personality and Social 
Psychology Review (Special Issue on Evil and Violence), 3, 193-209. Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, V. 
G. (2001). Sociocognitive self-regulatory mechanisms governing transgressive behavior. Journal of Personality 
and Social Psychology, 80(1), 125-135. Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, V. G., & Pastorelli, C. (1996). 
Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and Social 
Psychology, 71(2), 364-374. Kaplan, B., Aksel, E. Ş. (2013). Ergenlerde bağlanma ve saldırganlık davranışları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(1), 20-49. 
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Depresyon (Özdel ve ark., 2002) ve kaygı belirtileri (Bozkurt, 2004) üniversite öğrencileri arasında en yaygın 

görülen psikolojik sorunlarıdır (PS). Depresyon ve kaygının genelde iç içe geçebilen ve yakından ilişkili olduğunu 
gösteren birçok araştırma bulunmaktadır (Di Legge ve ark., 2003). Türkiye’deki araştırmalarda üniversite 
öğrencilerinin yaşadığı PS incelenmesine rağmen depresyon ve farklı kaygı türlerinin görülme sıklığının birlikte 
incelendiği araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Buna ek olarak diğer araştırmaların örneklemini “yardım arayışındaki 
öğrenciler” oluştururken (ör. psikolojik danışmanlık merkezine vb. başvuranlar) bu araştırmanın örneklemini 
genel üniversite popülasyonu oluşturmuştur. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde depresyon, sosyal kaygı 
(SK), obsesif-kompulsif davranışlar(OKD) ve yaygın anksiyete (YA) belirtilerinin görülme sıklığı birlikte 
incelenmiştir. Çalışmanın, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinde farklı PS sıklıklarının incelemesi ve buna ilişkin 
önleme çalışmalarına fikir vermesi açısından önemli katkısı olabileceği düşünülmektedir. 
Çalışmaya Bahçeşehir Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerden 18-26 yaş aralığındaki 389 kadın (%58.1), 275 erkek 
(%41.1) olmak üzere toplamda 669 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Beck Depresyon Ölçeği, Liebowitz Sosyal 
Kaygı Ölçeği, Padua OKB Envanteri-Revize Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır.  
Araştırma sonucunda katılımcıların %8.1’inin tüm ölçekler tarafından ‘sağlıklı’ olarak tanımlanan grupta yer 
aldığı bulunmuştur. Ayrıca 332 kişinin ölçeklerin klinik kesme noktaları üzerinde puan aldığı bulunmuştur. Buna 
göre katılımcıların %49.6’sının belirtilen durumlardan en az birinde şiddetli düzeyde problem belirttiği 
görülmüştür. Araştırmaya dahil edilen sorun alanlarına özelde bakıldığında bu oran depresyon için %25, OKD 
için %22.3, YA için %14.8 ve SK için %29.6 olarak bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların %30.5’inin en az iki 
alanda şiddetli PS ‘ye sahip olduğu bulunmuştur. Katılımcıların %4.5’inin tüm PS alanlarında da klinik kesme 
noktalarının üzerinde puan aldığı gözlenmiştir. Korelasyon analizleri belirtilen sorun alanları arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. SK, OKD ve YA kadınlarda anlamlı düzeyde daha yüksek iken 
depresyon değerleri açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak, öğrencilerdeki PZ düzeylerinin 
önceki çalışmalara kıyasla (Bayram & Bilgel,2008) daha yüksek bulunması ve önemli bir bulgu olarak 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: depresyon, sosyal kaygı, obsesif-kompulsif davranışlar, yaygın anksiyete 
 
Kaynakça: Bayram, N. & Bilgel, N. (2008). The prevalence and socio-demographic correlations of depression, 
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anxiety and stress among a group of university students. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43, 
667–672. Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli 
değişkenler arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 133, 52-59. Di Legge, S., Piattella, M. C., Pozzilli, C., Pantano, 
P., Caramia, F., Pestalozza, I. F., Paolillo, A. & Lenzi, G. L. (2003). Longitudinal evalution of depression and 

anxiety in patients with clinically isolated syndrome high risk of developing early multiple sclerosis. Multiple 
Sclerosis, 9 (3), 302-307. Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O. & Oğuzhanoğlu, N. K. (2002). Üniversite 
öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 155-161. 
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Borderline işleyişteki kişilerin belirgin zorluklarının kişilerarası ilişkiler alanında olduğu düşünüldüğünde, grup 

terapisinin onlar için hem zorlayıcı hem de bu ilişkisel zorlukları şekillendiren temel psikolojik yapılar iyi ele 
alınırsa dönüştürücü bir terapi deneyimi olduğu söylenebilir. Bu bildirinin amacı, borderline işleyişteki bir 
hastanın, eyleme dökme, bölmeleme gibi savunma düzeneklerinin ve duygulanımın regüle edilmesindeki 
zorluklara eşlik eden gerçeği değerlendirmedeki kısıtlılığının Kişilerarası Etkileşim Grubu (Yalom & Leszcz, 2005) 
seanslarında nasıl deneyimlendiği ve ele alındığının aktarılmasıdır. Bu deneyim özellikle aktarım karşı-aktarım 
ilişkisinin incelenmesi ile kavramsallaştırılmıştır. Bu bağlamda, tamamlayıcı karşı aktarımda erken dönem 
ilişkisel travmaları olan dezorganize bağlanmalı kişilerin ötekini erken dönem bakım veren gibi istismar edici 
algıladıkları ve yeni bakım verenin de kendisini tamamlayıcı karşı aktarım bağlamında istismar ediciymiş gibi 
deneyimlediği öne sürülmektedir (Clarkin, Yeomans, & Kernberg, 2006; Knox, 2013). Bu durum, hastanın grup 
liderlerinin sınır koyma müdahelesi ile en belirgin halde yaşanmıştır. Diğer katılımcıların da hem birbirleri ile 
hem de liderlerle olan etkileşimlerinin bu sürece olan katkıları da değerlendirilmiş ve grup bir bütün olarak 
incelenmiştir. Daha benzer patolojilerdeki üyelerin, eşlik eden bir duygusal ve davranışsal katılımları olurken, 
farklı patolojilerden olanların bu etkileşimde gerçekliğe daha yakın müdahaleler yaptıkları görülmüştür. Terapi 
çerçevesi ile terapistler ve nevrotik işleyişteki diğer üyelerin bu çerçevenin dış gerçeklik fonksiyonunu taşıdıkları 
düşünülmüştür. Seanslar boyunca, hasta bu gerçeklikle temas etmiş ve kendisinin önceki istismar edici 
deneyimlerinden doğan varsayımlarının bu yeni ilişkilerdeki gerçekliğini tekrar sorgulamış, yeni bakım verenler 

ve diğer nesneler ile onarıcı bir duygusal deneyim yaşama olanağı bulmuştur (Alexander & French, 1946). 
 
Anahtar Kelimeler: borderline işleyiş, kişilerarası etkileşim grubu, tamamlayıcı karşı aktarım, onarıcı duygusal 
deneyim 
 
Kaynakça: Alexander, F., & French, T. (1946). Psychoanalytic therapy: Principles and applications. New York: 
Ronald Press Clarkin, Y. F., Yeomans, F., & Kernberg, O. F. (2006). Psychotherapy of borderline personality: 
focusing on object relations. Washington, D. C.: American Psychiatric Publishing. Knox, J. (2013). “Feeling for” 
and “feeling with”: Developmental and nueroscientific perspectives on intersubjectvity and empathy. Journal of 
Analytical Psychology, 58, 491-509. doi:10.1111/1468-5922.12029 Yalom, I. D. & Leszcz, M. (2005). The 
theory and practice of group psychotherapy. (5 th ed.). New York: Basic Books 
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Yetişkinlerin hatırlayabildiği en eski otobiyografik anılar genellikle 3-4 yaşları arasına denk gelmektedir (Bruce 

ve ark., 2005; Wang 2006). Bu çocukluk amnezisinin bitimini (Davis, Gross, & Hayne, 2008) ve otobiyografik 
belleğin başlangıcını olarak görülmektedir (Eacott, 1999). En eski anılar üzerine çok sayıda araştırma 
yapılmasına rağmen bu anıların hatırlanan zamana göre değişen olaylar mı yoksa ne zaman hatırlanırsa 
hatırlansın hep aynı, sabit olaylar mı olduğuna dair çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada 22-24 ay arayla hatırlanan 
en eski anıların aynı olup olmadığı incelenmiştir.  
 
Araştırmaya 2014’te katılan 151 katılımcıdan 84’ü (57 kadın; Ort = 24.93; SS = 3.42) 2016’da tekrar 
katılmıştır. İki aşamada da hatırlayabildikleri en eski anılarını anlatıp önem, duygusal yük ve yoğunluk gibi olay 
özelliklerini Likert tipi ölçek kullanarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca anlatılan olay sırasında kaç yaşında 
olduklarını belirtmişlerdir. İkinci aşamada katılımcılara tekrar hatırlayabildikleri en eski olay sorulmuş ve olay 
özelliklerinin değerlendirilmesinin sonunda çalışmanın ilk aşamasında hatırladıkları olayın aynı olay olup 
olmadığı sorulmuştur. En son olarak, ilk aşamada yazmış oldukları orijinal olay karşılarına otomatik olarak 
gelmiş ve ikinci aşamada anlatmış oldukları olayın bu ilk aşamada anlattıkları olayla aynı olup olmadığı tekrar 
sorulmuştur. Anlatmış oldukları orijinal olayı görmeden önce katılımcıların %31’i aynı, %11.9’u başka olayı 
hatırladıklarını, %57.1’i ise ne anlattıklarını hatırlayamadıklarını belirtmiştir. Orijinal olay hatırlatıldıktan sonra 
ise katılımcıların %56’sı aynı, % 42.9’u başka olayı hatırlamış olduklarını belirtmiştir. Aynı olayı hatırlamış olan 
grubun, olay sırasındaki yaşları arasında iki sene arayla anlamlı bir fark görülmemiştir. Başka olay hatırlayanlar 
da yine aynı yaşlardan başka olay hatırlamıştır çünkü ilk aşamada anlattıkları olay sırasındaki yaşla anlamlı bir 
fark bulunmamıştır. 
 
İki yıl arayla aynı veya farklı en eski anılarını hatırlayan katılımcıların yüzdesi yakın olduğu için bu anıların 
hatırlanan zamana göre değişen olaylar mı yoksa ne zaman hatırlanırsa hatırlansın hep aynı sabit olaylar mı 
olduğuna dair bir sonuca varmak için daha geniş örneklemle ve daha uzun zaman aralıklarıyla araştırma 
yapılması önerilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Otobiyografik bellek, En eski anılar, Çocukluk amnezisi 
 
Kaynakça: Bruce, D., Wilcox-O’Hearn, L. A., Robinson, J. A., Phillips-Grant, K., Francis, L., & Smith, M. C. 
(2005). Fragment memories mark the end of childhood amnesia. Memory & Cognition, 33, 567-576. doi: 
10.3758/BF03195324 Davis, N., Gross, J., & Hayne, H. (2008). Defining the boundary of childhood amnesia. 
Memory, 16(5), 465‐474. doi:10.1080/09658210802077082 Eacott, M. J. (1999). Memory for the events of 

early childhood. Current Directions in Psychological Science, 8(2), 46-49. doi:10.1111/1467-8721.00011 Wang, 
Q. (2006). Earliest recollections of self and others in European American and Taiwanese young adults. 
Psychological Science, 17, 708–714. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01770.x 
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KRONİK HASTALARIN PSİKOLOJİK TEDAVİSİNDE 

KULLANILABİLECEK HOLOGRAFİK BİR HASTALIK MODELİ 

ÇERÇEVESİNDE BİR VAKA İNCELEMESİ 
Yankı Süsen 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

 

Kronik hastalıklar (KHlar) pek çok bireyin hayatında yer alan yaygın tıbbi durumlardır. Türkiye Cumhuriyeti 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki kronik hasta sayısının dünya çapındaki istatistiklerle benzer biçimde arttığını 
bildirmektedir (2013). Global bir sağlık problemi olarak KH’ların 2008 yılında dünya çapında gerçekleşen 57 
milyon ölümün yüzde 63’ünün sebebi oldukları, Türkiye’de ise tüm ölümlerin yüzde 70’ine neden oldukları 
bilinmektedir. KH’ya sahip kişilerin hayatlarını derinden etkileyen hastalığa bağlı etmenler pek çok çalışmada 
incelenmiştir (Birmele, Gall, Sautenet, Aguerre, & Camus, 2012; Karner-Hutuleac, 2012; McKercher, 
Sanderson, & Jose, 2013). Literatürle paralel bir biçimde uygulamaya baktığımızda, kronik hasta sayısının artışı 
ile birlikte, psikoterapi alanında çalışanlar da kronik rahatsızlıklarla mücadele eden hastalarla sıklıkla 
karşılaşmaktadır (Goodheart & Lansing, 1997). Kronik rahatsızlığa sahip hastaların psikolojik tedavisinde 
uygulanabilecek bilgileri toplamak ve düzenlemek için Goodheart ve Lansing genel klinik uygulamada 
kullanılabilecek dört şablonlu holografik bir hastalık modeli oluşturmuşlardır (1997). Söz konusu şablonlar; 
hastalığı çerçeveleyen tıbbi şablon, hastalık derecesinin sürekliliğini gösteren tehdit şablonu, hastalık ile ilgili 
farkındalığın ve hastalığa adaptasyonun sürekliliğini gösteren tepki şablonu ve kişilik yapısını ve işlevselliğini 
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çerçeveleyen psikolojik şablondur. Bu çalışmada her şablonla ilgili bilgi üç ana başlık altında psikoterapiye 
gelen, kronik hastalığa sahip Bay X vakası üzerinden verilecektir. Bu şablonlar sırasıyla: (a) Tıbbi Şablon ve 
Tehdit Şablonu: Hastalık Perspektifi, (b) Tepki Şablonu: Hastanın Yardım Arayışına bir Bakış ve (c) Psikolojik 
Şablon: Kişilik Boyutudur. 

 
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, holografik model, tıbbi şablon, tehdit şablonu, tepki şablonu, psikolojik 
şablon 
 
Kaynakça: Birmele, B., Gall, A. L., Sautenet, B., Aguerre, C., & Camus, V. (2012). Clinical, sociodemographic, 
and psychological correlates of health-related quality of life in chronic hemodialysis patients. Psychosomatics, 
53(1), 30–37. Goodheart, C. D. & Lansing, M. H. (1997). Treating people with chronic disease: A psychological 
guide. Washington, DC: American Psychological Association. Karner-Hutuleac, A. (2012). Health related quality 
of life of diabetic and chronic renal failure patients. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 33, 85–89. 
doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.088 McKercher, C., Sanderson, K., & Jose, M. D. (2013). Psychosocial factors in 
people with chronic kidney disease prior to renal replacement therapy. Nephrology, 18, 585–591. 
doi:10.1111/nep.12138 Republic of Turkey Ministry of Health (2013). Chronic diseases and risk factors survey 
in Turkey. Retrieved from http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfai.pdf 
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİMİNDE 

GRUPLAR ARASI EĞİLİMLERİN ETKİLERİ 
Pınar Aldan, Gaye Soley 
Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

AMAÇ: Çocuklar, kendi sosyal gruplarından olan bireylere daha olumlu yaklaşma (Bigler, Jones ve Lobliner, 

1997) ve seçici olarak bu bireylerden öğrenme eğilimindedirler (Kinzler, Corriveau ve Harris, 2011). Çocukların, 
tanımıyor olsalar bile diğer bireylere olumlu yaklaşma eğiliminde oldukları da gözlenmiştir (Boseovski, 2012), 
yalnız bu eğilimin bireylerin grup üyeliğine göre farklılık gösterip göstermediği bilinmemektedir. Bu çalışmada, 
çocukların kendileriyle aynı ya da farklı sosyal gruplardan bireylere yaklaşımları ve bu yaklaşımların kendi 
gruplarından olan bilgi kaynaklarından gelen bilgi doğrultusunda nasıl değiştiği incelenmiştir. 
METOD: İlk çalışmada, 6-7 yaşındaki çocuklara (N= 24, 12 kız), 4 Türkçe (çocuğun kendi sosyal grubu) ve 4 
Fransızca (diğer grup) konuşan hedef birey gösterilmiş ve sessiz duran iki kişinin, hedef bireylerin karakterleri 
hakkındaki düşünceleri birbirleriyle çelişecek şekilde sunulmuştur. İkinci çalışmada (N= 48, 24 kız), ilk 
çalışmadan farklı olarak bilgi kaynaklarının grupları da Türkçe ve Fransızca konuşmalarıyla belirtilmiştir. Her iki 
çalışmada da çocuklara hangi bilgi kaynağının bu hedefler hakkında haklı olduğu sorulmuş, çocukların olumlu 
mu yoksa olumsuz mu bilgi veren kaynağın bilgisini kabul ettiği ölçülmüştür. 
SONUÇLAR: İlk çalışmada, Fransızca konuşan hedefler için Türkçe konuşanlara göre daha az olumlu yargı (M= 
%65,6, Ss= %35; M= %84,3, Ss= %27) kabul edilmiştir, F(1,20)= 6.49,MSE=.917, p <.05. İkinci 
çalışmadaysa, Fransızca konuşan bireyler, sadece Türkçe konuşan bilgi kaynağı olumsuz yargı sunduğu zaman 
daha az olumlu değerlendirilmiş (M= %65,5, Ss= %39,p <.,01), eğer Türkçe konuşan bilgi kaynağı Fransızca 
konuşan bireyler için olumlu yargı verirse, bu bireyler (M= %79,5, Ss= %32) Türkçe konuşan bireyler kadar 
(M= %90,6, Ss= %20; M= %90,6, Ss=%25) olumlu değerlendirilmiştir (p değerleri >.,22).  
TARTIŞMA: Bu bulgular, çocukların karşılaştıkları yeni bireylere karşı tutumlarının sadece diğer gruplardan 
kaçınma ya da kendi grubuna yönelme eğiliminden kaynaklanmadığına, bu iki eğilimin etkileşim halinde 
olduğuna ve çocukların diğer gruplara karşı sahip olabilecekleri çekincelerin kendi gruplarından bireylerin olumlu 
yargıları ile azaltılabileceğine işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal öğrenme, gruplar arası ilişkiler, kişilik özellikleri, sosyal gruplar 
 
Kaynakça: Bigler, R. S., Jones, L. C., & Lobliner, D. B. (1997). Social categorization and the formation of 
intergroup attitudes in children. Child Development, 68(3), 530-543. Kinzler, K. D., Corriveau, K. H., & Harris, 
P. L. (2011). Children’s selective trust in native‐accented speakers. Developmental Science, 14(1), 106-111. 

Boseovski, J. J. (2012). Trust in testimony about strangers: Young children prefer reliable informants who make 
positive attributions. Journal of Experimental Child Psychology, 111(3), 543-551. 
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YASAL YOLLARA BAŞVURU TERCİHLERİ VE TRAVMA SONRASI 
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Ankara Üniversitesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

 

 

Bu çalışmada travmatik yaşantılar, travma sonrası stres belirtileri, yasal yollara başvuru tercihleri ve adil dünya 

inancı arasındaki ilişki incelenmiştir. Olağan hayatın akışını bozan, kişinin yaşamını bir şekilde tehdit eden 
yaşantılara travmatik yaşantılar denmektedir. Trafik kazaları, doğal afetler, fiziksel veya cinsel saldırılar, bir 
yakının ani ölümü gibi her insanın hayatında karşılaşması muhtemel olan bu deneyimler kişinin güçsüzlüğü ve 
çaresizliği ile yüzleşmesine neden olarak akut veya kronik stres tepkilerine yol açabilmektedirler. Travma 
sonrası stres belirtilerinin en bilinenleri, olayı yeniden yaşantılama, kaçınma ve artmış uyarılmışlık halidir. 
Araştırmadaki bir diğer değişken adil dünya inancı; kişilerin başlarına gelenleri hak ettikleri adil bir dünyada 
yaşadıklarına inanma eğilimi, olarak tanımlanmaktadır. Travma geçirmiş bireylerin “adalet” algısının, travma 
geçirmemiş bireylerle karşılaştırıldığı araştırmalar az da olsa bulunmaktadır (Tüfekçi, 2011; Dınvar, 2011). 
Ancak bu araştırmalar travma sonrası stres belirtileri ve adil dünya inancı değişkenlerine bizzat 
odaklanmamaktır. Travma geçirmiş kişilerin yasal yollara başvurup başvurmamaları ve bu hukuki sürecin 
zorluğunun da kişinin adil dünya inancıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir.  
 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Yaşam Olaylarını Kontrol Listesi (YOKL), 
katılımcıların travma sonrası stres belirtilerini ölçümleyebilmek amacıyla Şahin, Batıgün ve Yılmaz (2001) 
tarafından geliştirilen Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği (TSSBÖ), Yasal Yollara Başvuru Tercihleri Anketi ve 
Kişisel ve Genel Adil Dünya İnancı Ölçekleri (Göregenli, 2004) uygulanmıştır.  
 
Araştırmanın örneklemini Ankara’daki üniversitelerde okuyan 349 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bulgular 
t-testi ve ve basit regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Travmatik yaşantısı olan ve travmatik 
yaşantısı olmayan bireylerin adil dünya inançları açısından aralarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 
Bununla birlikte travma sonrası stres belirtileri düşük ve yüksek gruplar arasında adil dünya inançları açısından 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuş, travma sonrası stres belirtilerinin adil dünya inancını yordadığı 
görülmüştür. Araştırmanın bulguları literatürdeki bilgiler ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: adil dünya inancı, mağduriyet, travma sonrası stres belirtileri, yasal yollara başvuru 
tercihleri, 
 
Kaynakça: Aker, A.T., Sorgun, E., Mestçioğlu, Ö., Karakaya, I., Kalender, D., Acar, G., Biçer, G., Acicbe, Ö. 
(2008). İstanbul'daki bombalama eylemlerinin erişkin ve ergenlerdeki travmatik stres etkileri. Türk Psikoloji 
Dergisi, 23: 63-71. Alves, H., Correia, I. (2010). Personal and general belief in a just world as judgement 
norms. International Journal of Psychology, 45(3), 221-231. Dınvar, E. P., (2011). Travma sonrası stres, 
dünyaya ilişkin varsayımlar ve tanrı algısı arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. Göregenli, M. (2004). Şiddet Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler Tutumlar 
ve Deneyimler. İzmir Barosu Yayınları Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive worlds and the stress of traumatic 
events: Applications of the schema construct. Social cognition, 7(2), 113-136. Şahin, N. H., Batıgün-Durak, A. 

D., & Yılmaz, B. (2001). Öğretmenler için psikolojik bilgilendirme ve paylaşım grupları. Milli Eğitim Bakanlığı-
UNICEF Psikososyal Okul Projesi Değerlendirme Çalışması. Tüfekçi, S. (2011). Trafik kazası geçirmiş kişilerin 
dünyaya ilişkin varsayımları, travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim düzeylerinin incelenmesi. 
Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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Otobiyografik bellek geçmiş deneyimlerimize dair kişisel anılarımızdan oluşmaktadır (Conway, Wang, Hanyu, & 

Haque, 2005). Otobiyografik bellek çalışmalarında genellikle katılımcılar hatırladıkları anıları önem, duygu yükü 
ve yoğunluğu gibi çeşitli olay özellikleri açısından değerlendirirler. Bu değerlendirmeler bazı çalışmalarda hem 
hatırlama anına yönelik hem de olayın yaşandığı zamana yönelik olabilir (Ece & Gülgöz, 2014). Bu çalışmada 
zamanın otobiyografik anıların olay özellikleri üzerinde tutarlı bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla 
farklı örneklem grupları, farklı olay türleri ve farklı anı toplama yöntemleri olan üç farklı çalışmamız zamanın 
olay özellikleri üzerindeki etkisi açısından karşılaştırılmıştır.  
Örneklem gruplarımız 64 yaşlı yetişkin (31 erkek, Ort =60.59, SS=6.72), 160 genç yetişkin (77 erkek, Ort 
=20.28, SS=2.81) ve 67 dansçıdan (28 erkek, Ort = 27.16, SS = 4.48) oluşmaktadır. Bu üç örneklemin 
karşılaştırılmasını mümkün kılan ortak nokta hepsinin anlattıkları otobiyografik anılar için hem geriye dönük 
hem de hatırlama anına dair olay özellikleri değerlendirmeleri yapmış olmalarıdır.  
 
Analizler tüm bu farklı yaş, olay tipi ve yöntemi olan örneklemlerin zamanın olay üzerindeki etkisi açısından 
ortak ve tutarlı bir kalıp göstermiştir. Otobiyografik anılar hangi yaş grubu tarafından, hangi yöntemle 
hatırlanırsa hatırlansın zamanla önem ve duygusal yoğunlukları anlamlı şekilde azalmaktadır. Duygusal yük 
açısından ise bu kadar tutarlı sonuçlar bulunmamıştır. Yaşlı yetişkinler kendileri için önemli olan anılarını 
anlattıklarında bu anılar zamanla daha olumlu değerlendirilirken genç yetişkinlerde duygusal yük üzerinde bu 
tarz bir zaman etkisi saptanmamıştır. Son olarak dansçıların yarışma ve gösteri anıları zamanla daha olumsuz 
olarak değerlendirilmiştir. Bunun sebebi zaman içerisinde başka yarışmalara ve gösterilere katıldıkları için eski 
anıları zamanla duygusal acısan zayıflaması olarak açıklanmıştır. 
 
Özetle, zamanın otobiyografik anıların olay özellikleri üzerindeki etkisi incelendiğinde önem ve duygusal 
yoğunluğun her yaş grubunda, her olay tipi için ve her anı toplama yöntemi için tutarlı ve anlamlı bir şekilde 
düşüş gösterdiği; duygusal yükün ise farklı örneklem, yöntem ve olaylar için değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Otobiyografik Bellek, Otobiyografik Bellek ve Zaman, Otobiyografik Bellek ve Olay 
Özellikleri 
 
Kaynakça: Conway, M. A., Wang, Q., Hanyu, K., & Haque, S. (2005). A cross-cultural investigation of 
autobiographical memory: On the universality and cultural variation of the reminiscence bump. Journal of 
Cross-Cultural Psychology, 36(6), 739-749. DOI:10.1177/0022022105280512 Ece, B. & Gulgoz, S. (2014). The 
Impact of Suppressing the Typical Life Events on the Reminiscence Bump. Applied Cognitive Psychology 28(5), 
702-710. DOI: 10.1002/acp.3056 
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Araştırmanın amacı Lise seçme sınavı alacak olan ergen grubunda, sınav kaygısını azaltan iki teknik olan 
aşamalı kas gevşemesi (AKG) ile “Birleştirilmiş-Dokun ve Nefes al (B-D&N) tekniklerinin etkisini 
karşılaştırmaktır. 
Araştırmanın örneklemi Ankara ilindeki iki ilköğretim okulunda ilköğretim ikinci derecede bulunan 184 öğrenci 
arasından Spielberger’in Sınav Kaygısı Envanterinin Türkçe formu ile sınav kaygı puanı yüksek olarak belirlenen 
45 öğrenciden oluşmaktadır. Tüm grubun yaş ortalaması 157,7 ay (13-14 yaş) olarak saptanmıştır. Tüm 
grubun % 53’ ü (n=24) kız, % 47’ si (n=21) ise erkektir.  Öğrenciler seçkisiz atamayla iki farklı araştırma 
grubu (AKG - D&N ) ve kontrol (K) grubuna atanmıştır. Birinci gruba (n=15) aşamalı kas gevşeme, ikinci gruba 
(n=15) 4 adımdan oluşan D&N enerji terapisi öğretilerek uygulaması yaptırılmıştır. Kontrol grubunu oluşturan 
15 öğrenciye ise sadece stres hakkında bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Tüm araştırma uygulamaları dört ay 
sürmüştür. İlk iki araştırma grubundaki katılımcıların öznel rahatsızlık düzeylerini yansıtan SUD=0 olarak 
azalana kadar uygulama yaptırılmış ve 2. ölçüm alınmıştır. Kontrol grubunun ilk ve ikinci ölçümleri ise 1 ay ara 
ile alınmıştır. Üç araştırma koşulunun öğrencilerin sınav kaygısını düzeyleri üzerindeki etkisi saptamak amacıyla 
veriler Genel Doğrusal Model’de Tekrarlı Ölçümler kullanılarak .05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. Analiz 
sonuçları her üç grubun toplam sınav kaygısı puanlarının ilk ve ikinci ölçüm arasında anlamlı düzeyde azaldığı 
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ancak B-D&N enerji uygulaması yapılan grubun toplam sınav kaygı puanlarındaki azalmanın AKG ve Kontrol 
grubunun puanlarındaki azalmadan anlamlı düzeyde daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısında etkili teknikler, Aşamalı kas gevşeme, Touch and Breath tekniği, Dokun 

ve Nefes Al tekniği, Sınav kaygısı ve enerji terapileri 
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Duygu düzenleme, duyguların yaşanma şekli, ifade edilişi ve bireyler tarafından nasıl şekillendirildiği olarak 

tanımlanır (Gross, 1998). İnsanların duygularını tetikleyen birçok uyaranla karşılaşmalarına rağmen, nadir 
olarak duygularının tamamen tetiklenmesi, duygularını düzenlediklerinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir (Gross ve Munoz, 1995). Teper ve arkadaşlarına (2013) göre duygu düzenleme ve bilinçli 
farkındalık (mindfulness) arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bilinçli farkındalık, kişilerin şu anda meydana 
gelenlere yargılamadan, kabullenici bir şekilde dikkatini vererek, deneyimlerin bilinçli bir şekilde algılanması, 
farkındalığın olması durumudur (Kabat-Zinn, 1994; Brown ve Ryan, 2003). Duygu düzenleme yapamayan ve 
bilinçli farkındalığı olmayan bireylerin uyumsuz ve kompulsif davranışlarda bulunması beklenmektedir (Williams 
ve Grisham, 2012) Kompulsif (zorlayıcı) tüketim, ihtiyaç dışı ve mali gücü zorlayan türde aşırı satın alma 
davranışı olup, ürünlerin kontrolsüz, takıntılı bir şekilde tüketilmesidir (Odabaşı, 2009). Mevcut çalışmanın 
amacı duygu düzenleme, bilinçli farkındalık ve bir satın alma tarzı olan kompulsif tüketim davranışı arasındaki 
ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi, yaş ortalaması 25.41 (s=6.28) olan, 73 (%58.4) kadın ve 52 
(%41.6) erkek olmak üzere toplam 125 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla Duygu Düzenleme Güçlüğü 
Ölçeği (Rugancı, 2008), Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Özyeşil ve ark., 2011) Satın Alma Tarzları Ölçeği (Okutan ve 
Altunışık, 2013) ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Analizler sonucunda kompulsif satın alma davranışı ile 
duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinin alt boyutlarından farkındalık (r=.20, p<.05), açıklık ( r=.23, p<.01), kabul 
etmeme (r=.40, p<.01), strateji (r=.37, p<.01), dürtüsellik (r=.37, p<.01) ve amaç (r=.24, p<.01) ile anlamlı 
ve pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca kompulsif satın alma ile bilinçli farkındalık arasında anlamlı ve 
negatif yönde bir ilişki bulunmuştur (r = -.40, p<.01). Son olarak disiplinler arası araştırmaların gittikçe önem 
kazandığı günümüzde, pazarlama ve psikolojinin kesişme alanında bulunan bu çalışmanın teorik ve pratik 
sonuçları hem işletmeler hem de psikolojinin farklı alanlarında çalışan uygulamacılar için yol gösterici olması 
beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Duygun Düzenleme, Kompulsif Satın Alma 
 
Kaynakça: Brown, K.W. ve Ryan, R.M. (2003). “The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in 
Psychological Well-Being”, Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822. Gross, J. J., ve Munoz, R. 
F. (1995). Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2(2), 151-164. 
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of General 

Psychology, 2, 271-299. Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in 
Everyday Life (10th ed.). NY: Hachette Books. Odabaşı, Y. Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen 
Topluma (4. Baskı). İstanbul:Sistem Yayıncılık. Okutan, S., Bora, B. ve Altunışık, R. (2013). Keşifsel Satın Alma 
Eğilimleri ve Bu eğilimlerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik satın Alma Tarzlarıyla Olan İlişkisininİncelenmesi. 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İBF Dergisi, 8(3), 117-136. Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş. ve Deniz, M.E. 
(2011). Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(160), 224-235. Rugancı, 
R. N. (2008). The Relationship Among Attachment Style, Affect Regulation, Pyschological Distress and Mental 
Construction of the Relational World. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji 
Bölümü. Teper, R., Z.V. Segal ve M. Inzlicht. (2013). Inside the Mindful Mind: How Mindfulness Enhances 
Emotion Regulation Through Improvements in Executive Contro, Association for Psychological Science, 449–454 
Williams, A. D., & Grisham, J. R. (2012). Impulsivity, emotion regulation, and mindful attentional focus in 
compulsive buying. Cognitive Therapy and Research, 36(5), 451-457. 
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TOPLU ULAŞIM VE ÖZEL ARAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN 

TERCİHLER, BEKLENTİLER: SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIM 
Nihan Selin Soylu, Mehmet Karasu, Cihan Elçi, Melek Göregenli 
Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Kentleşmeyle birlikte özellikle büyük şehirlerde artan özel araç kullanımının meydana getirdiği yoğun trafik ve 

çok yönlü sorunlara sosyal, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir çözümler geliştirmek dünyada ve 
ülkemizde giderek önem kazanmaktadır (Barth ve Boriboonsomsin, 2008; TÜİK, 2013). Bu araştırma özel araç 
kullanımı ve toplu ulaşım tercihlerini farklı boyutlarıyla incelemek, ayrıca toplu ulaşım seçeneklerinin nasıl daha 
cazip kılınabileceği sorusuna yanıt aramak üzere gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, İzmir’de yaşayan 800 kişilik bir 
örneklem grubuna internet aracılığıyla ulaşılmış; katılımcılara sosyo-demografik bilgi formu, toplu ulaşım 
sistemine dair memnuniyet formu, Kullanım Kolaylığı Ölçeği (Dzeikan, 2008) ve Araba Kullanımının İşlevleri 
Ölçeği (Steg, 2004) uygulanmıştır. Sonuçlara göre, toplu ulaşımda kullanım kolaylığı arttıkça, toplu ulaşımdan 
memnuniyet düzeyi artmaktadır. Ayrıca araba kullanımının araçsal işlevinin, duygusal ve sembolik işlevleriyle 
ters yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Katılımcılar, özel araç kullanıcılarının toplu ulaşım sistemlerini daha fazla 
tercih etmesi için, toplu ulaşım araçlarında sefer sıklığının arttırılması, toplu ulaşımın daha ucuz olması, toplu 
ulaşım ağının genişletilmesi, toplu ulaşımın teşvik edilmesi ve özel araçlar için toplu ulaşım araçlarının 
duraklama alanlarına yakın çevrelerde (ücretsiz) otoparklar yapılması gerektiğini sıkça ifade etmişlerdir. 
Araştırmanın sonuçları sosyal psikoloji, çevre psikolojisi ve ulaşım araştırmaları literatürü çerçevesinde 
tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: toplu ulaşım, özel araç kullanımı, toplu ulaşımdan memnuniyet, kullanım kolaylığı 
 
Kaynakça: Barth, M., & Boriboonsomsin, K. (2008). Real-world carbon dioxide impacts of traffic congestion. 
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2058), 163-171. Dziekan, K. 
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Institute of Technology Stockholm, Sweden. Steg, L. (2005). Car use: lust and must. Instrumental, symbolic 
and affective motives for car use. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 39(2), 147-162. TÜİK. 
(2013). Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri. Bilgi Dağıtım Grubu, Yayın No: 4173, ISSN 1300-106X, Ankara. 
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AHLAKİ TEMELLER KURAMI’NA GÖRE SEKS İŞÇİLERİNİN 
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Bu çalışmada, seks işçilerinin gündelik yaşamlarındaki ahlaki pratikleri üzerinden ahlak kavramı ve sosyalliğin 

kurulumunda bu kavramın işlevleri betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışma boyunca ahlak ulaşılması gereken 
standartları işaret eden bir çeşit soyutlama olmaktan ziyade evrimsel bir perspektifle gündelik hayattaki işlevleri 
bağlamında incelenmiştir.  
Bu inceleme için toplam 15 seks işçisiyle görüşülmüştür ve odak grup görüşmeleri ve derinlemesine mülakat 
teknikleriyle veri toplanmıştır. Katılımcıların ahlaka dair bildirimleri nitel bir analiz olan tematik analiz 
yöntemiyle analiz edilmiştir. Ahlaki Temeller Kuramı çalışmanın teorik çerçevesini oluşturmuş ve katılımcıların 
bildirimlerinde kuramın öngördüğü beş ahlaki temel olan bakım/zarar, adalet/hilekarlık, bağlılık/ihanet, 
itaat/devrimcilik, kutsallık yozlaşma ahlaki temelleri saptanmaya çalışılmıştır (Haidt, 2002; Haidt & 
Graham,2007; Haidt, 2008).  
Sonuçlar seks işçilerinin çeşitli ahlaki temelleri içeren ahlaki yargılamalara maruz kaldığını göstermiştir. Söz 
konusu ahlak anlayışları ataerki, toplumsal cinsiyet rolleri, heteronormatif yapı ve ekonomik ilişkiler bağlamında 
tartışılmıştır. Genel bir örüntü olarak birden çok ahlaki konum alışın mümkün olduğu ve hatta ahlaki bir konum 
almanın tercih edildiği saptanmıştır. Bu bakımdan ahlak insanların bir tür olarak sosyalleşmesinde kurucu bir 
öğe olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu kurulumun yani alınan ahlaki konumların oldukça çeşitli olduğu ve sürekli 
bir kültürel değişim içinde bulunduğu çalışmanın sonuçlarından biridir. 
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Kaynakça: Haidt, J., 2002. The New Synthesis in Moral Psychology, Science 316, 998-1002. Haidt, J., 2008. 
Morality, Perspectives on Psychological Science, Vol 3 (1), 65-7. Haidt, J. & Graham, J., 2007. When morality 

opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize. Social Justice Research, 
20, 98–116. 
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ÇATIŞAN GELİN-KAYINVALİDELER BAKIMLA BİRLİKTE 

BARIŞIRLAR MI? 
Aslı Aydemir, Hanife Özlem Sertel Berk 
İstanbul Üniversitesi 
 

 

Alan yazında gelin kayınvalide ilişkisinin kendisine içkin olarak çatışmalı bir ilişki olduğu varsayılmaktadır ve bu 
ilişki üzerine yapılan pek çok çalışma bu varsayım üzerine kurulmaktadır (Fischer, 1983; Sandel, 2004). 

Çatışma atfedilen bu ilişki kayınvalidenin yaşlanması ya da bakıma ihtiyaç duyması sebebiyle zamanla bakım 
ilişkisini içerebilmektedir. Nitekim, yaşlı bakımı genellikle aile içinde kadın aile üyeleri tarafından üstlenilmekte 
ve bu kadınlar ataerkil ilişkilenmelerin bir sonucu olarak gelinler olabilmektedir (Louderback, 2000). 
Bu çalışma gelin-kayınvalide ilişkisi ve bakım ilişkisini birlikte ele alan işbirlikli bir durum çalışmasıdır. 
Geçmişteki ilişkilerinin mevcut durumda var olan bakım ilişkisine etkilerinin neler olduğu ve bakımı nasıl 
etkilediği de bu çalışmanın soruları arasındadır. Çalışmanın katılımcıları 6 gelin-kayınvalide çiftidir. Gelinlerin yaş 
ortalaması 46.3 (SS=10.74) iken kayınvalidelerin yaş ortalaması 77.3 (SS=7.58)’tür. Katılımcıların her biriyle 
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır ve görüşmeler içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Çalışma sonucunda, geçmişte ve bugün aynı evde yaşamanın hem bakım hem de ilişkileri üzerinde oldukça 
belirleyici olduğu görülmüştür. Ev, kullanımı ve ev içi işlerin paylaşımı ile evin bu iki kadını arasında iktidar için 
bir mücadele alanıdır. Bununla birlikte ev, gelin-kayınvalide arasındaki çatışmaya kaynak oluşturmaktadır. 
Eş/oğul, torun ve diğer aile üyeleri de ilişkilerinde belirleyicidir. Çatışmalı ilişkileri olan 3 gelin-kayınvalide 
çiftlerinden 2’sinde bakımla birlikte çatışma durumu ortadan kalkmıştır. İlişkilerinin çatışmalı olması her gelin 
kayınvalide çiftinde bakıma aynı şekilde etki etmemektedir. İlişkilerinin çatışma içermediği gelin-kayınvalide 
çiftlerinde ise bakım, çatışma doğurmamıştır. Bakım ilişkisi ile çatışmasızlığa dönüşen ilişkilerin bir barış olup 
olmadığı ise Galtung’un (1969) şiddete dair önerdiği kavramlar ve negatif barış, pozitif barış 
kavramsallaştırmaları ışığında tartışılacaktır. 
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Alkol bağımlılığı, bireyi olduğu kadar ailesini de olumsuz biçimde etkilemekte ve evlilik ilişkisine dolayısıyla eşin 
psikolojik sağlığına da zarar vermektedir (O’Farrell ve Fals-Stewart, 2003; Rotunda, West ve O’Farrell, 2004). 
Bu çalışmanın amacı eşi alkol bağımlısı olan ve olmayan kadınları, sosyodemografik değişkenler ile depresyon, 
anksiyete ve stres açısından karşılaştırmaktır. 

Çalışma örneklemini eşi alkol bağımlısı olan 50 kadın ve eşi alkol bağımlısı olmayan 50 kadın olarak toplamda 
100 kişi oluşturmuştur. Eşi alkol bağımlısı olan kadınlardan oluşan grubu, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve 
Eğitim Merkezi (AMATEM), Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Alkol Bağımlılığı 
Birimi’nde tedavi gören erkek hastaların eşleri ve Adsız Alkolikler aracılığıyla ulaşılan eşleri bağımlılık tedavisi 
gören ya da görmüş olan alkolik eşleri oluşturmaktadır. Eşi alkol bağımlısı olmayan kadınlar grubunu ise eşin 
alkol kullanımının, alkol bağımlılığı ya da alkol kötüye kullanımı tanısını karşılamayan erkeklerin eşleri 
oluşturmaktadır. Ayrıca her iki grup için de kadınlarda ağır bir psikiyatrik bozukluğun olmaması, kendilerinde 
alkol ve madde bağımlılığının bulunmaması ve eşlerinde ek bir psikiyatrik tanının olmaması koşulu dikkate 
alınmıştır. Çalışmada sosyodemografik sorularının yanı sıra kısa anket sorularının da yer aldığı kişisel bilgi 
formuna ek olarak Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-42) kullanılmıştır. Alkol kullanımı olan ve olmayan 
bireylerin eşleri arasındaki olası farklılıklarının incelenmesi amacıyla bağımsız örneklemler için t-test analizi 
yapılmıştır.  
Araştırma soruları çerçevesinde elde edilen bulgular tüm değişkenlerin (yaşam memnuniyeti, umut, depresyon, 
anksiyete ve stres) eşleri alkol bağımlısı olan ve olmayan kadınlarda anlamlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Buna göre, eşi alkol bağımlısı olan kadınların, karşılaştırma grubundaki kadınlara göre yaşamdan 
daha az zevk aldıkları, geleceğe dair umutsuzluk taşıdıkları ve daha yüksek düzeyde depresyon, anksiyete ve 
stres belirtileri gösterdikleri bulunmuştur. 
Çalışma sonuçlarından yola çıkarak, bağımlılık tedavilerinin evlilik ve aile temelli yaklaşımlara dayandırılarak 
eşlerin de sürece dahil edilmesinin ve tedavinin bir yönünün evlilik ilişkileri bağlamında sürdürülmesinin faydalı 
olacağı düşünülmektedir (Howells ve Orford, 2006). 
 
Anahtar Kelimeler: Alkolik eşleri, anksiyete, depresyon, stres, yaşam memnuniyeti. 
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Günümüz çalışma hayatının en önemli stres kaynakları arasında gösterilen iş güvencesizliği (Hartley, Jacobson, 

Klandermans, & van Vuuren, 1991), hem çalışanlar hem de kurumlar üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır 
(bkz. Cheng & Chan, 2008; Sverke, Hellgren, & Naswall, 2002). Mevcut çalışmada, iş güvencesizliği olgusunun, 
akademik kariyerin ilk basamağını oluşturan asistanlar üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu çalışma, benzer iş 
tanımlarına sahip olmalarına rağmen farklı kadrolarda yer alan (1) ÖYP’li, (2) 50D’li asistanlar ve (3) Proje 
Asistanları’nın iş güvencesizliği algıları ve başa çıkma yöntemlerindeki benzerlik ve farklılıklara odaklanmıştır. 
Çalışmaya bu üç kadro tipinden 23 asistan katılmıştır. Asistanlar, kadro tiplerine göre gruplanmış ve tüm 
gruplar ile ayrı olmak üzere üç odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinde, katılımcılara iş 
güvencesizliği olgusu ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili yapılandırılmış altı adet soru sorulmuştur. Alınan 
cevaplar, içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve ortak temalar oluşturulmuştur. Bulgular, çalışanların %91’inin 
(N=21) iş güvencesizliği algıladığını göstermiştir. İşin gelecekteki devamlılığına dair “kaygı” ve “umutsuzluk” 
tüm gruplarda gözlemlenen ortak temalar olarak kendini göstermiştir. (1) “Değişen yönetmelikler” ve “atanılan 
üniversiteye dair belirsizlikler”; (2) “iş devamlılığının eğitim devamlılığına bağlı olması”; (3) “projenin ya da 
asistanlığın her an bitebilecek olması” temaları sırasıyla ÖYP’li, 50D’li ve Proje Asistanı kadrolarında çalışanlar 
için iş güvencesizliği algısının nedenleri olarak belirlenmiştir. İş güvencesizliği ile başa çıkma yöntemleri 
incelendiğinde ise, bireysel tepkiler açısından üç grubun birbirinden farklılaşmadığı gözlemlenmiş ve (a) 
görmezden gelme, (b) algılanan istihdam edilebilirliğini arttırma, (c) yeni bir iş arama ve (d) kurumu durum 
hakkında bilgilendirme olmak üzere dört davranış teması ortaya çıkmıştır. Bireysel tepkilerin aksine, toplu 
tepkilerin kadro tipine göre farklılaştığı gözlemlenmiştir. Algılanan belirsizlik düzeyinin kadrolara bağlı olarak 
farklılaşan toplu tepkileri etkileyen olası bir aracı değişken olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın, iş 
güvencesizliğinin akademik camiada da yer bulan bir olgu olduğunu göstermesi ve gelecek çalışmalara ışık 
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tutabilecek doğurgularının olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Son yıllarda dünyada ve ülkemizde terör ve çatışma ortamının kendini göstermesi, ekonomik sorunlar, işsizlik, 

stresin günlük hayatın bir parçası olması gibi durumlar insanların hayata daha umutla bakmasını ve hedefleri 
uğrunda ilerleyerek daha bütüncül ve olumlu bireyler olmasını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada umudun 
gelecek zaman algısı, belirsizliğe tahammülsüzlük ve olumlu ve olumsuz yaşam olaylarıyla arasındaki ilişkisine 
bakılarak literatürle birlikte tartışılması planlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini genç yetişkinler 
oluşturmaktadır ve katılımcılardan internet üzerinden survey yoluyla veri toplanacaktır. Veri toplama aracı 
olarak Herth Umut Ölçeği (Aslan ve ark., 2007), Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (Sarı ve Dağ, 2009), 
Gelecek Zaman Algısı Ölçeği (Avcı ve Erden, 2009) ve Olumlu ve Olumsuz Yaşam Olayları Ölçeği kullanılacaktır. 
Araştırmanın bulgularının, kişilerin hayata dair umutlarıyla ilişkili olduğu düşünülen değişkenler hakkında 
vereceği bilgiler açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: belirsizliğe tahammülsüzlük, gelecek zaman algısı, olumlu ve olumsuz yaşam olayları, 
umut, 
 
Kaynakça: Aslan, Ö., Sekmen, K., Kömürcü, Ş., & Özet, A. (2007). Kanserli hastalarda umut. CÜ Hemşirelik 
Yüksekokulu Dergisi, 11(2), 18-24. Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile 
ilgili olumlu inançlar ölçeği ve endişenin sonuçları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. 
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270. Avcı, S., & Erden, M. (2009). Gelecek zaman algısı ölçeğinin Türkçe 
Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 1-12. 
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GERİYE VE İLERİYE DÖNÜK BELLEKTE HATIRLAMA YOLLU 

UNUTMA ETKİLERİ 
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Hatırlama yollu unutma (retrieval-induced forgetting), seçkisel olarak hatırlanan bilgilerin, anlamsal olarak 

ilişkili olan bilgiler için belleği köreltmesi anlamına gelmektedir. Anderson, Björk & Björk (1994) tarafından 
tanıtılan klasik hatırlama yollu unutma paradigmasında, katılımcılar bir takım taksonomik kategoriler ve kategori 
örneklerini (örneğin; Meyveler - Elma) çalışıp, ardından uygulama aşamasında öğrenme aşamasında gördükleri 
kategorilerin yarısından örneklerin yarısını ipucu verilerek hatırlarlar. Test aşamasında ise yine ipucu ile 
hatırlama ya da tanıma testi yaparlar. Sonuç olarak, katılımcıların daha önce çalıştıkları kategorilere ait çalışılan 
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örneklerin en iyi hatırladıkları, bundan daha da şaşırtıcı olarak, daha önce çalıştıkları kategorilere ait 
çalışılmayan örnekleri, hiç çalışılmayan kategorilere ait örneklere kıyasla daha az hatırladıkları bulunmuştur. 
Yaşlanma ve ileriye dönük bellek üzerine yapılan empirik çalışmalar oldukça enteresan bir paradoks ortaya 
çıkarmıştır (Rendell & Craig, 2000). Yaşça ileri bireylerin ileriye dönük bellekleri doğal görevlerde gençlere 

kıyasla daha iyi bulunurken, laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları karmaşıktır. Utsumi ve Saito 
(2015) hatırlama yollu unutma paradigmasını ilk kez ileriye dönük bellek üzerinde çalışıp, genç bireylerde 
odaksal ve odaksal olmayan olaysal ileriye dönük bellek performanslarını karşılaştırmışlardır.  
Bu araştırmada ise, hatırlama yollu unutma paradigması kullanılarak, geriye dönük ve ileriye dönük bellek yaşça 
ileri bireyler (60-70 yaş) ile genç bireyler (18-28 yaş) karşılaştırılarak literatürde ilk kez çalışılmıştır. Örneklem 
grubu toplam 64 (32 ileri yaş, 32 genç) kişidir. Araştırmada, yaşça ileri bireylerin ileriye dönük bellek 
performanslarının genç grup ile anlamlı bir fark göstermeyip, geriye dönük bellek performanslarının daha düşük 
olması beklenmektedir. Buna ek olarak, hatırlama yollu unutma etkilerinin her iki grupta da hem ileriye dönük 
hem de geriye dönük bellekte görülmesi öngörülmüştür. Araştırmanın bulguları henüz analiz edilmemiş olup, 
Mayıs ayı sonunda raporlanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: hatırlama yollu unutma, ileriye dönük bellek, geriye dönük bellek, yaşlanma 
 
Kaynakça: Anderson, M. C., Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (1994). Remembering can cause forgetting: retrieval 
dynamics in long-term memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20(5), 
1063. Rendell, P.G., Craik, F. I. M. (2000). Virtual week and actual week: Age-related differences in prospective 
memory. Applied Cognitive Psychology, 14, 43–62. Utsumi, K., & Saito, S. (2016). When remembering the past 
suppresses memory for future actions. Memory, 24(4), 437-443. 
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ORGAN BAĞIŞI VE KEMİK İLİĞİ BAĞIŞI İSTEKLİLİĞİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 
Hasan Galip Bahçekapılı, Merve Güney 
Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 
 

 

Günümüzde organ bağışı ve kemik iliği bağışı tüm dünyada yankı uyandıran önemli meselelerin başında 

gelmektedir. Pek çok insan bağış için beklemekte fakat uygun donör bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir. 
Organ bağışına karar vermek kolay bir süreç değildir, bu süreç pek çok faktörden etkilenebilir. Örneğin; 
insanların dini yönelimleri, kültürel ortamları, siyasi yönelimleri, hastalarla ve hastalıkla ilgili sahip olunan 
bilgiler ve sağlık sistemine güven bu faktörlerin başında gelmektedir. Bu araştırmaya Doğuş Üniversitesi’nde 
160 lisans öğrencisi katıldı ve bu katılımcılar 4 ayrı gruba rastgele atandı. 2 (hazırlama türü: bireysellik ya da 
toplumsallık) × 2 (bilgi türü: kişisel bilgi ya da istatistiksel bilgi) çift yönlü bağımsız varyans analizi uygulandı. 
Katılımcılar anketleri sınıf ortamında doldurdular ve katılımları karşılığında seçtikleri bir ders için ekstra puan 
aldılar. Bağımsız örneklem t- test analizi sonucunda; toplumsallık hazırlama (M = 3.47, SD = 1.04), bireysellik 
hazırlamadan (M = 2.92, SD = 1.06) önemli ölçüde farklı bulundu, bu fark 5’li Likert ölçeği (1 = Özgürlüğüme 
ve bireyselliğime daha fazla değer veririm, 5 = Aileme ve ait olduğum gruba daha fazla değer veririm) ile 
belirlendi. Kemik iliği bağışı istekliliğinde hastayla ilgili kişisel bilgiye sahip olmanın temel etkisi 
bulundu F (1,151) = 5.67, p =.02. Katılımcıların dini yönelimleri ile Türkiye’deki sağlık sistemine güvenme 
dereceleri arasında pozitif bir ilişki olduğu saptandı r (154) =.508, p <.001. Bunun yanında, katılımcıların siyasi 
yönelimleri ile Türkiye’deki sağlık sistemine güven dereceleri arasında yine bir pozitif bir ilişki bulundu r (154) 
=.509, p <.001. Şaşırtıcı olan bulgu, katılımcıların siyasi yönelimleri ile organ bağışı isteklilikleri arasında 
negatif bir ilişkinin gözlemlenmesi oldu r (154) = -.161, p =.045. Yani, sol politik yönelime sahip katılımcıların 
organ bağışı konusunda sağ politik yönelime sahip katılımcılara göre daha istekli oldukları bulundu. İleride 
yapılacak çalışmalar bu bulgunun nedenini temellendirme konusunda bize daha çok şey söyleyecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bireysellik hazırlama, istatistiksel bilgi, kemik iliği bağışı, kişisel bilgi, organ bağışı, 
toplumsallık hazırlama 
 
Kaynakça: Dickert, S., Kleber, J., Västfjäll, D., & Slovic, P. (2016). Mental Imagery, Impact, and Affect: A 
Mediation Model for Charitable Giving. PloS one, 11(2), e0148274. Kaça, G., Amado, S., Kıkıcı, İ., Cilasin, S., 

Dağ, E., Leylek, İ., & Şahin, Ö. (2009). Organ Bağışına Yönelik Tutumların Planlı Davranış Kuramı Çerçevesinde 
İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 78-91. Kogut, T., Slovic, P., & Västfjäll, D. (2015). Scope 
insensitivity in helping decisions: Is it a matter of culture and values?. Journal of Experimental Psychology: 
General, 144(6), 1042. Radecki, C. M., & Jaccard, J. (1997). Psychological aspects of organ donation: a critical 
review and synthesis of individual and next-of-kin donation decisions.Health Psychology, 16(2), 183.  
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İŞ STRESİ BATARYASI: İŞ STRESİ BELİRTİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN 

PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ 
Hanife Özlem Sertel Berk, İlknur Özalp Türetgen 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

Günümüzde iş stresi, Transaksiyonel Stres modeli bağlamında (Lazarus & Folkman, 1984) iş stresi kaynakları, 
bireysel/durumsal değişkenler ve örgütsel-klinik/sağlık sonuçlarının bir arada ele alındığı çok boyutlu bir süreç 
olarak değerlendirilmektedir (Hurrell, Nelson, & Simmons, 1998). Türkiye'de ise, iş stresini bu yönüyle 
incelemek amacıyla geliştirilmiş olan İş Stresi Bataryası-(İSB) (Ünsal, Özalp-Türetgen, Sertel-Berk, & Başbuğ, 
2008) iş stresini değerlendiren farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, bu bataryada yer alan ve iş 
stresinin klinik/sağlık sonuçlarını incelemeyi hedefleyen İş Stresi Belirtileri Ölçeği’nin-(İSBÖ) psikometrik 
özellikleri sınanmıştır.  
Veriler özel sektörle kamuda görev yapan %51’i kadın 881 çalışandan toplanmıştır; %55’i evli ve %52’si 

üniversite mezunudur. Yaş ortalamaları 33.5±9.5 olup %36’sı eğitim, %18’i imalat, %20’si sağlık-finans 
sektörlerindendir; %52’si resmi çalışma süresinin üzerinde mesai yapmaktadır. 
İSBÖ’de bulunan 40 belirti literatüre ve farklı sektörlerden çalışanlarla yapılmış görüşmelerde en sık ifade edilen 
yakınmalara dayanarak araştırmacılar tarafından yazılmıştır. Yapı-geçerliği için açımlayıcı-(AFA) ve doğrulayıcı 
faktör analizi-(DFA) yürütülmüştür. Diğer ölçeklerle ilişkiler için Stres Belirtileri Ölçeği-(SBÖ) (Hovardaoğlu, 
1997) ile İş Stresörleri Değerlendirme Ölçeği-(İSDÖ) (Özalp-Turetgen, Sertel-Berk, Basbug, & Unsal, 2012) 
uygulanmıştır.  
AFA, özdeğeri 1’in üstünde toplam varyansın %58’ini açıklayan Bilişsel-Duygusal-(10 madde, α=.90), Ağrı-(5 
madde, α=.80), Duygu Dışavurumu-(2 madde, α=.86), Mide-Barsak Yakınmaları-(3 madde, α=.70) ve 
Kardiyovasküler/Fizyolojik Belirtiler-(6 madde, α=.76) olmak üzere 26 maddeli (α=.92) 5 faktörlü bir yapı 
ortaya koymuştur. DFA ölçeğin uyum iyiliğinin kabul edilebilirliğini göstermiştir (X2/df=2.9, RMSEA=0.047, 
sRMR=0.045, CFI=.94, GFI=.93, AGFI=.92). SBÖ ve İSDÖ’nün toplam ve alt test puanları ile anlamlı ve orta-
yüksek güçte korelasyonlar gözlenmiştir.  
Sonuçlar İSBÖ’nün geçerlik/güvenirliğine dair yeterli kanıtlar sunmakla birlikte ileriki çalışmalarda klinik 
gruplardan ve mavi yakalılardan toplanacak veriler ölçeğin ayırt edici geçerliğine kanıt sunabilir. Öte yandan 
sonuçlar, stresin bilişsel-duygusal kadar bedensel belirtilerinin alandaki ölçeklere kıyasla hem çok boyutlu hem 
de daha az madde ile değerlendirilebileceğini önermesi açısından önemli görünmektedir. Ölçeğin bu hali ile hem 
iş stresi, hem de genel olarak stres alanındaki çalışmalarda farklı modellerin sınanmasına olanak sağlayacağı 
umulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Transaksiyonel Stres ve Başa Çıkma Modeli, İş Stresi Bataryası, İş Stresi 
Kaynakları, İş Stresi Belirtileri 
 
Kaynakça: Hovardaoğlu, S. (1997). Stres belirtileri ile durumsal ve sürekli kaygının yordanması. Kriz Dergisi, 
5(2), 127-134. Hurrell, J.J., Jr., Nelson, D.L., & Simmons, B.L. (1998). Measuring job stressors and strains: 
Where we have been, where we are, and where we need to go. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 
368–389. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer publishing company. 
Türetgen, I. Ö., Berk, Ö. S., Basbug, G., & Unsal, P. (2012). The Development of the Job Stressor Appraisal 
Scale as Part of the Job Stress Battery.European Journal of Psychological Assessment, 28(2), 147-153. Ünsal, 
P., Özalp Türetgen, İ, Sertel Berk, Ö., Başbuğ, G. (2008). İste Stres! 15. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş 
panel. 3-5 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul. 
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İRRİTABL BARSAK SENDROMLU (İBS) HASTALARIN 

DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ VE BAŞ ETME STRATEJİLERİ 
Cennet Yastıbaş, Gülay Dirik 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

İrritabl barsak sendromu kabızlık, ishal, şişkinlik ve gaz sancısı ile karakterize olan fonksiyonel bir mide barsak 

rahatsızlığıdır. Fonksiyonel bir rahatsızlık olması organik olarak barsaklarda herhangi bir anormalliğin 
olmadığına fakat işlevsel olarak bir takım rahatsızlıklar yaşandığına işaret etmektedir. Bazı araştırmacılar İBS’yi 
bedensel belirtilere aşırı tepki verme olarak ifade edip somatik bir bozukluk olarak değerlendirilmesi gerektiğine 
vurgu yapmaktadırlar. Epidemiyolojik çalışmalar toplumda İBS yaygınlığının %10-%22 arasında olduğunu 
göstermektedir. Tıbbi yardım arayışında olan İBS hastalarında eş psikolojik rahatsızlık görülme olasılığı oldukça 
yüksektir. İBS hastalarının %50 ile %90’ında psikolojik rahatsızlıklar görüldüğü belirlenmiştir (Lydiard ve 
Falsetti, 1999). En sık rastlanan psikolojik sıkıntılardan biri depresyondur (Kovacs ve Kovacs, 2007; Tosic-
Golubovic ve ark., 2010; Whitehead ve ark., 1988; Farbod ve ark., 2015; Philips, Wright ve Kent, 2013). İBS 
hastalarının depresyon düzeylerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Kişilik özelliklerinin depresyon düzeyini 
açıklayan bir faktör olduğu belirtilmiştir özellikle nörotizm puanı yüksek olan İBS hastalarının depresyon 
düzeyleri de yüksek bulunmuştur (Tosic-Golubovic ve ark., 2010). Depresyon düzeyini yordayan bir diğer faktör 
de baş etme stratejileridir. Olumsuz baş etme yöntemi kullanan İBS hastalarının depresyon düzeyi daha yüksek 
bulunmuştur (Pinto ve ark., 2000). Bu nedenle bu araştırmada İBS hastalarında kişilik özellikleri ve baş etmenin 
depresyon düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Ege Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Gastroenteroloji Polikliniklerinde tanı alan 150 İBS hastası oluşturmaktadır. Çalışmanın hipotezlerini test etmek 
için Pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılacaktır. Veri toplama aşaması henüz tamamlanmıştır. 
Verilerin analiz edilmesinin ve bulguların tartışılmasının en geç iki hafta içerisinde tamamlanarak gönderilmesi 
planlanmaktadır. Bu çalışmanın klinik uygulamalar için önemli bulgular sunacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İrritabl barsak sendromu, depresyon, baş etme stratejileri, kişilik özellikleri 
 
Kaynakça: Farbod, F., Farzaneh, N., Bijan, M. D., Mehdi, G., & Nosratollah, N. (2015). Psychological features 
in patients with and without irritable bowel syndrome: A case–control study using Symptom Checklist-90-
Revised, Indian Journal of Psychiatry, 57 (1), 68-72. Kovacs, Z., & Kovacs, F. (2007). Depressive and anxiety 
symptoms, dysfunctional attitudes and social aspects in irritable bowel syndrome and inflammatory bowel 
disease, The International Journal of Psychiatry in Medicine 37 (3), 245-255. Lydiard R. B., & Falsetti, S. A. 
(1999). Experience with anxiety and depression treatment studies: implications for designing irritable bowel 
syndrome clinical trials, The American Journal of Medicine, 107 (5), 65-73. Philips, K., Wright, B. J., & Kent, S. 
(2013). Psychosocial predictors of irritable bowel syndrome diagnosis and symptom severity, Journal of 
psychosomatic research 75 (5), 467-474. Pinto, C., Lele, M. V., Joglekar, A. S., Panwar, V.S., & Dhavale, H. S. 
(2000). Stressful life- events, anxiety, depression and coping in patients of irritable bowel syndrome, Journal of 
the Association of Physicians of India,48 (6), 589-593. Tosic-Golubovic, S., Miljkovic, S., Nagorni, A., Lazarevic, 
D., & Nikolic, G. (2010). Irritable bowel syndrome, anxiety, depression and personality characteristics, 
Psychiatria Danubina, 22 (3), 418-424. Whitehead, W., E., Bosmajian, L., Zonderman, A. B., & Costa, P. T. 
(1988). Symptoms of pscyhologic distress associated with irritable bowel syndrome, Gastroenterology, 95 (3), 
709-714. 
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OTİZM VEYA ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANILI KARDEŞE 
SAHİP OLAN ÇOCUK VEYA ERGENLERİN KARDEŞ İLİŞKİLERİ 
Esra Angın, Gülsen Erden 
Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 

 

Ailede engelli bir çocuğun varlığı ailenin üyelerini çeşitli açılardan etkilemektedir. Aile üyeleri süreç içerisinde 
oluşacak gereksinimler, maddi kaynakların yönetimi gibi konularda yeni duruma uyum sağlayacaklardır (Macks 
ve Reeves, 2006; Baker-Ericzen, Brookman-Frazee ve Stahmer, 2005).  
Kardeş ilişkisi ikinci çocuğun doğumuyla birlikte başlayan ve kardeşlerden birinin ölümüne kadar devam eden, 
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olabilecek en yakın ve uzun ilişki olarak tanımlanmaktadır (Dunn 1995, Stoneman ve Brody,1993; Stoneman, 
2001). Kardeşler arasında uyum, arkadaşlık, birbirini koruma gibi temalarla beraber karşıtlık, çatışma, 
anlaşmazlık, kıskançlık temalarına da aynı anda rastlanabilir (Shaffer, 2008).  
Bu çalışmanın amacı otizm ve özgül öğrenme güçlüğü tanılı kardeşi olan çocukların kardeşleriyle olan ilişkilerini 

nasıl tanımladıklarını incelemektir. Katılımcıların kardeş ilişkilerini nasıl algıladıklarına ilişkin bilgi Furman ve 
Buhrmester (1985) tarafından geliştirilen Kardeş İlişkileri Anketi’ne (KİA) verdikleri yanıtlardan edinilmiştir. 
Bu çalışmanın üç gruptan oluşan örneklemini ya engelli bir kardeşe (otizm ya da özgül öğrenme güçlüğü tanısı 
olan) ya da sağlıklı kardeşe sahip 9-17 yaş arası 138 katılımcı oluşturmaktadır.  
KİA; sıcaklık, çatışma, güç ve rekabet boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin analizinde kardeşlerin tanı 
grubunun kardeş ilişkileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla MANOVA yapılmıştır. Ortalama puanlar 
incelendiğinde kardeş ilişkilerini “olumlu” tanımlayanlar, ÖÖG tanılı kardeşi olan grup iken (X =159,78, ss= 
20,12) “olumsuz” tanımlayanlar otizm tanılı kardeşi olan gruptur (X=135,39,ss= 24,97). Otizm veya ÖÖG tanılı 
kardeşi olan grupta sıcaklık, güç, çatışma ve rekabet boyutlarında karşılaştırma grubundan anlamlı farklılık 
saptanmıştır. 
Bu çalışmada otizm tanılı kardeşe sahip katılımcıların kardeşleriyle olan ilişkilerini diğer iki gruba göre daha az 
sıcak, çatışmalı, daha az rekabetçi olarak tanımlamaktadır. Otizm tanılı kardeşi olan çocuklar için belirtilen bu 
deneyimleri edinmek otizmin özellikleri nedeniyle daha zor veya kısıtlı olabilir; sıcaklık, çatışma, rekabet içerikli 
deneyimleri daha az belki de hiç yaşamamaları gibi bir durum oluşabilir. Bu, otizm tanılı kardeşi olan 
katılımcıların, ÖÖG tanılı ya da sağlıklı kardeşi olan katılımcılara göre kardeş ilişkilerini daha düşük düzeyde 
çatışmalı ve rekabetçi olarak tanımlamasına ilişkin bir açıklama olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Otizm, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Kardeş, Kardeş İlişkileri 
 
Kaynakça: Baker-Ericzen, M. J., Brookman-Frazee, L., ve Stahmer,A. (2005). Stress levels and adaptability in 
parents of toddlers with and without autism spectrum disorders. Research & practice for persons with 
severeDisabilities, 30, 194- 204. Buhrmester, D., & Furman, W. (1990). Perceptions of sibling relationships 
during middle childhood and adolescence. Child development, 61(5), 1387-1398. Dunn, J. (1995). İkinci Çocuk. 
( H., Aşuroğlu, Çev.) Istanbul: Papirüs Yayınevi. Macks, R. J., ve Reeve, R. E. (2007). The Adjustment of Non- 
Disabled Siblings of Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders,1060-1067. Shaffer, 
D. (2008). Social and personality development. Nelson Education. Stoneman, Z. (2001). Supporting positive 
sibling relationships during childhood. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 
7(2), 134-142. Stoneman, Z., Brody, G. H., Davis, C. H., & Crapps, J. M. (1989). Role relations between 
children who are mentally retarded and their older siblings: Observations in three in-home contexts. Research 
in Developmental Disabilities, 10(1), 61-76. 
 
 
 
 
 

[Özet:0558] 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ HİZMETİNE 
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Milli Eğitim Bakanlığı 
 

 

Çift ve aile terapisi, bireylerin sunduğu sorunların hem bireysel içsel süreçlerde hem de aile bireyleri arasındaki 

etkileşimsel süreçlerde bir arada ele alındığı psikolojik yaklaşım biçimidir. Batı dünyasında endüstri devrimi 
sonrasında çift ve ailelerden gelen psikolojik destek talepleri sonucunda bir ihtiyaç olarak yerini bulan çift ve aile 
terapisi yaklaşımı, ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25/2/2009 tarihinde 27152 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile resmiyete geçmiştir. Ülkemizde 2009 yılından itibaren 
açılmakta olan Çİft ve Aile Terapisi/Danışmalığı yüksek lisans programları ve Aile Danışmanlığı sertifika 
programlarının yaygınlaşması ile birlikte bu alandaki arzda ve talepte artış olmuştur. Çift ve aile terapisi 
uygulamaları temel olarak sistem kuramı yaklaşıma dayanmakta ve bu alanda verilen eğitimler için uluslar arası 
kriterler bulunmaktadır. Ülkemizde bu alanda uluslar arası kritere uygun nitelikte bir eğitim programı sunmak 
amacıyla 2012 yılında Hiebert Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Psikoloji Bölümü ve 
işbirliği ile Çift ve Aile Terapistliği Sertifika Programı başlatılmış ve bu program dünyada ve ülkemizde 
Uluslararası Aile Terapileri IFTA tarafından onaylanan ilk program olma özelliğine kavuşmuştur. 310 saat 
kuramsal bilgi, 250 saat terapi uygulaması ve 150 saat süpervizyondan oluşan eğitim programının 2013-2015 
yılları arasında gerçekleşen ikinci dönemindeki terapi uygulaması kapsamında İzmir'li çift ve ailelere eğitim 
katılımcıları tarafından gönüllü olarak sistemik çift ve aile terapisi sunulmuş ve süpervizyon sağlanmıştır. Yaşar 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilen bu uygulamalarda danışanlardan demografik 
bilgiler toplanmış ve terapi sürecine ait kayıtlar tutulmuştur. Bu bildiride gönüllü çift ve aile terapisine başvuran 
ailelerin sistemik aile terapisi yaklaşımına göre belirleyici olabilecek özelliklerine ait istatistik veriler sunularak, 
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özelde İzmir, genelde Türkiye'deki ailelerin hangi durumlarda, evrelerde ve koşullarda çift ve aile terapisine baş 
vurabileceğine dair bilgiler paylaşılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çift, Aile, Terapi, Danışmanlık, Sistemik 

 
Kaynakça: Goldenberg, H. ve Goldenberg, I., (2008). Family Therapy, An Overview, Thomson Brooks/Cole. 
Hiebert, Leblebici & Alkanat, (2014). Çift Terapilerinde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler, Pegem Akademi, Ankara. 
 
 
 
 
 

[Özet:0560] 
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İNCELENMESİ 
Gözde Özdikmenli Demir 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Muğla 
 

 

Ülkemizde ve dünyada, gruplar arasında yaşanan çatışmaların en temel kaynaklarından biri etnik önyargılardır. 

Farklı etnik gruplardan bireylerin birbirlerine önyargısız yaklaşabilmeleri için etnokültürel empati seviyelerinin 
yüksek olması gerekmektedir. Bir sosyal empati türü olan ve psikoloji literatürüne çok yakın bir zamanda girmiş 
olan etnokültürel empati kavramı, barış psikolojisi açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Etnokültürel 
empati genel olarak; diğer etnik gruplardan olan insanların duygularına, dillerine, geleneklerine ve davranış 
şekillerine saygı duymak ve onlara karşı sergilenen ayrımcı davranışlara karşı onları koruyucu yönde tepkiler 
verebilmek demektir. Bu sunum kapsamında, Wang ve ark. (2003) tarafından geliştirilen ve Özdikmenli-Demir 
ve Demir (2014) tarafından ülkemizdeki geçerliği güvenirliği test edilen Etnokültürel Empati Ölçeği’den kısaca 
bahsedilecektir. Ardından, 859 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş olan etnokültürel empati, değerler 
ve ayrımcı tutumlar arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırma sonuçları özetlenecektir. Bahsedilen araştırma 
kapsamında gerçekleştirilen regresyon analizi bulguları hem kadın hem de erkeklerde yeniliğe açıklık ve 
özaşkınlık değerlerinin etnokültürel empatiyi pozitif yönde yordadığını ve artan etnokültürel empati seviyesinin 
de etnik ayrımcılık seviyesini düşürdüğünü ortaya koymuştur. Erkeklerde ise özgenişletim arttıkça etnokültürel 
empati azalmakta ve böylece etnik ayrımcılık da artmaktadır. Değerler ve etnik ayrımcılık arasındaki 
etnokültürel empatinin aracı rolünün ortaya konulduğu bu araştırma bulguları ilgili literatür kapsamında 
değerlendirilecektir. Araştırma sonuçlarının etnokültürel empatinin diğer sosyal ve psikolojik kavramlarla olan 
bağlarının inceleneceği gelecek araştırmalara yön göstermesi beklenmektedir. Toplumsal barışa katkı 
sağlayacak ve bu açıdan umut veren bir kavram olan etnokültürel empatinin ülkemiz araştırmacılarına 
tanıtılması ve bu alanda yapılabilecek araştırmaların neler olabileceğin tartışılması bu sunumun temel amacıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Etnokültürel empati, üniversite öğrencileri, değerler, etnik ayrımcılık 
 
Kaynakça: Özdikmenli-Demir, G. ve Demir, S. (2014). Testing the psychometric properties of the scale of 
ethnocultural empathy in Turkey. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 27-42. 
Wang, Y. W., Davidson, M. M., Yakushko, O. F., Savoy, H. B., Tan, J. A., & Bleier, J. K. (2003). The scale of 
ethnocultural empathy: Development, validation, and reliability. Journal of Counseling Psychology, 50, 221–
234. 
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EŞİTLİK ADALET MİDİR? CİNSİYETE GÖRE EVDE İŞ DAĞILIMI 

VE BU DAĞILIMIN HAKKANİYETİ KONUSUNDAKİ 

FARKLILIKLAR 
Sümeyra Tosun 
Süleyman Şah Üniversitesi 
 

 

Sürdürülen ilişkinin kalitesi bireylerin ruh sağlığı ve yaşam doyumu ile yakından iliskilidir. Ev işlerinin dağılımı 

ilişkinin kalitesi etkileyen önemli unsurlardan biridir. Ev işlerinin dağılımında kadın ve erkeğe biçilen roller farklı 
olmaktadır. Bu dağılım yapılırken çoğunlukla eşitlikçi bir bakış açısı hedeflenmemektedir. Ev işi dağılımdaki bir 
başka önemli nokta ise ilişkinin doğasıdır. Bu çalışmada kadın ve erkeklerin bu eşitliksiz iş dağılımını nasıl 
algıladıkları ve bu algının ilişkinin tipine gore değişip değişmediği incelenmiştir. Çalışmada katılımcılar hipotetik 
ev işi dağılımı tartışmasını konu alan bir hikaye okumuşlardır. Hikayede karakterlerden biri eşitlikçi bir dağılım 
öne sürerken diğeri eşit olmayan bir dağılım yapmıştır. Hikaye içerik aynı olup karakterlerin cinsiyetine 4 farklı 
versiyonda katılımcılara sunulmustur. Bu versiyonlar şu şekildedir: İki kadın arkadaş, iki erkek arkadaş, bir 
kadın bir erkek arkadaş, ve bir evli çift. Her bir katılımcı sadece hikayenin bir versiyonunu görmüştür. 
Katılımcılar hikayeyi okuduktan sonra hikayedeki karakterlerin ne kadar haklı ve ne kadar adaletli olduklarını 7li 
Likert ölçek üzerinden puanlamışlardır. Bulgular göstermektedir ki kadın katılımcılar, erkeklere oranla, 
hikayedeki karakterler/iş dağılımları arasında daha fazla fark görmüşler ve eşitlikçi olan karakteri daha adil ve 
haklı bulmuşlardır. Bununla beraber, hikayedeki karakterler evil bir çift olduğunda bu karakterlerin önerdikleri iş 
dağılımı önerileri arasındaki fark kadın katılımcılarda da azalmış ve eşitlikçi karakter daha az desteklenmiştir. 
Sonuçlar göstermiştir ki kadınlar, erkeklere oranla, daha eşitlikçi bir iş dağılımını tercih etmektedirler. Fakat 
eşitlikçi iş dağılımı, büyük ihtimalle kültürel normların da etkisiyle, evlilikle beraber daha az desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: ev işi, cinsiyet, adalet, ilişki 
 
Kaynakça: Barstad, A. (2014). Equality is bliss? Relationship quality and the gender division of household 
labor. Journal of Family Issues, 35(7), 972-992. Greenstein, T. N. (2009). National context, family satisfaction, 
and fairness in the division of household labor. Journal of Marriage and Family, 71, 1039-1051. Proulx, C. M., 
Helms, H. M., & Buehler, C. (2007). Marital quality and personal wellbeing: A meta-analysis. Journal of 
Marriage and Family, 69, 576-593. 
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GİRİŞ: Sanatsal etkinlikler bireylerin uygun bir bağlam içerisinde kendilerini keşfetmelerine, doğru ifade 

edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca sanatsal etkinliklerin alan yazında duyguları düzenleme (Van Dillen 
ve Koole, 2007) ve öfke kontrolü (Sitzer ve Stockwell, 2015) ile ilişkilerinden söz edilmektedir. AMAÇ: Sanatla 
uğraşmanın duygu düzenleme ve öfke düzeyi üzerindekini etkisini incelemektir. YÖNTEM: Örneklem 297 lise 
öğrencisinden oluşmaktadır (114 sanatla uğraşan, 183 uğraşmayan). Çalışma kapsamında Duygu Düzenlemede 
Güçlükler Ölçeği (DDGÖ), Sürekli Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
BULGULAR: Sanatla uğraşıp uğraşmamanın duygu düzenleme ve öfke üzerindeki ilişkisini görmek amacıyla 
gruplar arası t testi gerçekleştirilmiştir. Sanatla uğraşan bireylerin DDGÖ farkındalık alt boyutu açısından 
sanatla uğraşmak (M = 21,94, SS = 3,79) ve uğraşmamak (M = 20,82, SS = 4,26), t (288) = 2,26, p =.02 ve 
strateji alt boyutu açısından da sanatla uğraşmak (M = 18,66, SS = 6,46) ve uğraşmamak (M= 20,45, SS = 
7,84), t (292) = -2,02, p =.04 istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. SÖÖTÖ ölçeğinin alt 
ölçekleri (Sürekli öfke, Öfke içte, Öfke dışta, Öfke kontrol) açısından ise sürekli öfke alt boyutu açısından 
sanatla uğraşmak (M= 21,78, SS = 6,41) ve uğraşmamak (M= 24,44, SS = 6,77), t(292) = -3,25, p =.001, 
öfke dışta alt boyutu açısından sanatla uğraşmak (M= 15,72, SS = 3,91) ve uğraşmamak (M= 17,33, SS = 
4,66 ), t(284) = -3,03, p =.003 ve öfke kontrol alt boyutu açısından ise sanatla uğraşmak (M= 22,52, SS = 
4,85) ve uğraşmamak (M= 21,06, SS = 5,39), t(286) = 2,33, p =.021 istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
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yaratmaktadır. TARTIŞMA: Sanatla uğraşmanın çeşitli değişkenlerle ilişkisini inceleyen bu çalışma ergenlerin 
duygu düzenleme ve öfke kontrol becerilerine sanatın olumlu katkıda bulunacağına işaret etmektedir. Gelecekte 
sanatın psikolojik durum üzerindeki etkisinin ayrıntılı çalışmalarla incelenmesi önleme ve müdahale programları 
açısından önemli olacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: duygu düzenleme becerileri, ergenlik, öfke, sanat 
 
Kaynakça: Van Dillen, L. F., ve Koole, S. L. (2007). Clearing the mind: a working memory model of distraction 
from negative mood. Emotion, 7(4), 715. Sitzer, D. L., ve Stockwell, A. B. (2015). The art of wellness: A 14-
week art therapy program for at- risk youth.The Arts in Psychotherapy, 45, 69-81. 
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DEĞİŞTİRME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 
Aysima Fındıkoğlu, Ela Arı 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
 

 

Planlı Davranış Kuramına (PDK) göre bireyin istek, imkânları ve çabası ile ulaşmak istediği sonuçlar davranışsal 
niyetini oluşturmaktadır (Ajzen, 1991). Davranışın öngörülebilmesi için davranışsal niyete etki eden “algılanan 
davranışsal kontrol”, davranışın gerçekleştirme olasılığını arttırmaktadır (Notani, 1998). PDKnın ikinci ögesi olan 
“tutum” bireyin bir nesneye ilişkin olumluluk veya olumsuzluk derecesi olarak tanımlanmaktadır (Ajzen ve 
Fishbein, 2000). Bireyin sahip olduğu tutumlar, davranışın altında yatan unsurlar olarak bireyi eyleme 
yöneltmekte; bu şekilde de tüketici davranışının açıklanmasına ve öngörülmesine olanak tanımaktadır 
(Kokkinaki, 1999). PDK’nın son ögesi, “öznel norm” ise davranışı gerçekleştirmek için sosyal çevrenin etkisi 
olarak tanımlanmaktadır (Ajzen ve Fishbein, 2000) 
İçinde bulunduğumuz kültürün satın alma davranışlarına etkisini son yıllarda gittikçe artan bir araştırma 
alanıdır. Toplulukçu kültürde birey kendisini bir grubun (Örn, aile, kavim, ulus vb.) parçası olarak görürken, 
bireyci kültürlerde ise öncelik bireyin çıkarlarıdır. Bireycilik ve toplulukçuluğa güç mesafesi kavramı eklenince 
dikey ve birey olmak üzere dörtlü bir kategorizasyon ile çalışılmıştır: Yatay bireycilikte (toplulukçuluk) güç ve 
statü faktörleri vurgulanmaz iken dikey bireycilik (toplulukçuluk) rekabet, kazanmak ve statü önemlidir (Singelis 
ve ark. 1995). Bireysel kültür değerlerinin satın alma davranışı üzerindeki etkisi önceki araştırmalarda farklı 

ürün kategorilerinde incelenmiştir (Shavitt ve ark. 2006). 
GSM Operatörleri değiştirme davranışları literatür de müşteri memnuniyeti ve sadakati (Durgut, 2010), 
değiştirme maliyeti (Aydın, 2005) ve PDK (Ürper, 2009) çerçevesinde incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı 
bireysel kültür değerlerinin GSM operatörünü değiştirme davranışı üzerindeki etkisini genişletilmiş planlı 
davranış kuramı çerçevesinde incelemektedir.  
Çalışmanın örneklemi, yaş ortalaması 22.66 (Sd=6.23) olan 94 (%82.5) kadın, 20 (%17.5) erkek üzere toplam 
114 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla kullanılan Niyet, Algılanan Davranışsal Kontrol, Tutum 
(Ajzen,2006), INDCOL( Singelis vd.,1995) ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Analizler sonucunda Yatay 
Bireycilik ile Davranışsal Kontrol (r=.27, p<.05) arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Araştırma 
sonuçlarının hem PDK nın genişletilmesi hem de davranış değişikliğini gelişmekte olan ülkelerde ortaya 
çıkarması açısından değerli bilgiler sunabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Planlı Davranış Kuramı, Bireyselcilik, Toplulukçuluk, Operatör 
 
Kaynakça: Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 50(2), December, 179-211. Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior 
relation: Reasoned and automatic processes. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social 
Psychology (pp. 1-33). John Wiley & Sons. Aydın,S.(2005). Türk Gsm Sektöründe Müşteri Sadakatinin 
Belirleyicileri ve Değiştirme Maliyeti Arasındaki İlişkilerin Analizi.Yayınlanmamış doktora tezi. Gebze İleri 
teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü. Durgut.M.(2010). The Influence of Communication, Image and 
Perceived Value on Customer Satisfaction and Brand Loyalty: A Study on GSM Operators.Yayınlanmamış yüksek 
lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme(İng) Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama(İng) Anabilim Dalı. Kokkinaki,F.(1999).,Predicting Product Purchase and Usage: the Role of 
Perceived Control, Past Behavior and Product Involvement. E. J. Arnould and L.M. Scott,(Eds), Advances for 
Consumer Research (26th ed. )(pp.576-583). Shavitt, S., Lalwani, A. K., Zhang, J., & Torelli, C. J. (2006). The 
horizontal/vertical distinction in cross-cultural consumer research. Journal of Consumer Psychology, 16(4), 325-
342. Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P., & Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions 
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of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-cultural research, 29(3), 
240-275. Ürper, C. (2009). GSM sektöründe numara taşınabilirliği ve operatör değiştirme davranışları: 
Üniversite öğrencilerinin numara taşıma niyeti üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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Geçmiş araştırmalar, mülteciler arasında depresyon ile travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) yaygın 
olduğunu belirtmiştir. EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), TSSB’si olan kişiler için 
örneğin doğal afet, araba kazaları ya da diğer travmatik olay kurbanları için etkili bir tedavi yöntemidir. Bu 
çalışma, EMDR’nin TSSB ve depresyon tedavisi üzerindeki etkisini Suriyeli mültecilerde bir bekleme-listesi 
kontrol grubu ile karşılaştırarak incelemiştir. Malzeme ve YÖNTEMLER: Kilis mülteci kampında olan TSSB tanısı 
almış yetişkin mülteciler, rastgele bir şekilde ya EMDR (n=37) tedavisi görmüş ya da bekleme listesi kontrol 
grubunda(n=33) yer almıştır. Tüm katılımcılar ön müdahale için Kısa Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme 
(MINI Plus) ile 1 hafta ve 5 hafta sonra müdahale bittikten sonra değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana ölçekleri 
Harvard Travma Anketi (HTA), Olayların Etkisi Ölçeği- Revize (OEO-R) iken Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ-II) ve 

Hopkins Semptom Envanteri- 25 (HSC-25) ikincil ölçeklerdir. BULGULAR: Yapılan karma Varyans analizinde 
(ANOVA), EMDR tedavisi gören grubun HTA puanlarına bakıldığında, TSSB semptomlarının önemli derecede 
azaldığı görülmüştür. Diğer ölçeklerde de aynı sonuç bulunmuştur. Tedavi sonrasında, 5 haftalık takip boyunca 
gruplar arasında ki farklılık değişmemiştir. SONUÇ: EMDR, mülteci kampında yasayan Suriyeli mültecilerin TSSB 
ve depresyon semptomlarını azaltmada etkili olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: EMDR, mülteciler, TSSB, depresyon 
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GİRİŞ: Küresel ölçekte yaygınlaşan ve günlük yaşamın vazgeçilmezi olan internet kullanımı birçok faydasıyla 

beraber aynı oranda riskleri de mevcuttur. İnternetin kontrolsüz ve aşırı kullanımı özellikle kritik dönem olan 
ergenlikte obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi benlik saygısını da olumsuz yönde etkileyebilir. 
AMAÇ: Ergenlerde internet bağımlılığı prevalansının belirlenmesi ile internet bağımlılığının benlik saygısı ve 
obezite üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu araştırma İstanbul İli Avcılar ilçesindeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 384 
öğrenci üzerinde İnternet Bağımlılığı Testi, Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ve Yale Yeme Bağımlılığı ölçeği 
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kullanılarak yapılmıştır. Veriler sosyodemografik bilgileri, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını içeren 
yapılandırılmış bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken 
tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı Mann Whitney-U testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin 
gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis H-Testikullanılmıştır. 
 
BULGULAR: Araştırma dâhilinde kişisel bilgi formunu ve anket sorularını yanıtlayan 384 bireyin 327’sini (%85,2) 
erkekler ve 57’sini (%14,8) kızlar oluşturduğu görülmüştür. Bireylerin yaş ortalaması 16.05±1.23 (min. da 14 
yaş, max. da 19 yaşında) olduğu görülmüştür. Bireylerin beden kitle endeksi değerleri internet bağımlılığı ölçeği 
puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır [k-w=6.693, p=.035]. Normal kilolu olan 
bireylerin diğer bireylere oranla internet bağımlılığı düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Bireylerin 
benlik saygısı ve yeme bağımlılığı envanterinin alt ölçeklerinde internet bağımlısı olup olmaması açısından 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0.01). 
 
SONUÇ: İnternet bağımlılığı ergenler için bir risk faktörü olmasıyla birlikte, önlem alınması gereken bir 
problemdir. Bunun yanı sıra internet bağımlılığı ergenlerin beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzını etkileyerek 
sağlık açısından da önemli bir tehdit unsurudur. İnternet bağımlılığı acil önem gerektiren önemli bir halk sağlığı 
sorunu haline gelmektedir. Bu sorunun yayılmasını önlemek için etkili önlemler gereklidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, İnternet Bağımlılığı, Obezite, Benlik saygısı 
 
Kaynakça: Arısoy, Özden. İnternet Bağımlılığı Ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2009, 1.1. AYDIN, 
Betül. Çocuk ve ergen psikolojisi. Marmara Üniversitesi Vakfı, 1997. CÜCELOĞLU, Doğan. İnsan ve Davranışı. 
15. Basım Eylül 2006.Remzi kitapevi. 427-428 ÇELEBİ, Cengiz. Obezite Hastalarında Yeme Bağımlılığı, 
Psikopatoloji Ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 2015. Tıpta Uzmanlık Tezi. Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ÇELIK, Ç. B.; ODACI, H. Kendilik Algısı ve Benlik Saygısının Problemli İnternet 
Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü. The Predictive Role of Self-Esteem and Self-Perceptıon on Problematic 
Internet Use. In: 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ. 
DIŞCIGIL, Güzel. Günümüzün çocukluk ve adolesan çağı epidemisi: Obezite.Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 
2007, 11.2: 92-96. GANDER, Mary J.; GARDINER, Harry W. (Yayıma Hazırlayan: Bekir Onur).Çocuk Ve Ergen 
Gelişimi, İmge Kitabevi. 1995. GÖNÜL, Ali Saffet. PATOLOJİK İNTERNET KULLANIMI. In: Yeni Symposium. 
2002. p. 105-110. HAMURCU, Pınar. Obez Bireylerde Benlik Saygısı Ve Beden Algısının Değerlendirilmesi. 2014. 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/4.pdf İNANÇ, Banu Yazgan; BILGIN, Mehmet; ATICI, Meral 
Kılıç. Gelişim psikolojisi: Çocuk ve ergen gelişimi. Pegem Akademi, 2009. Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. 
(2014). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınları. s 248 KARAKAYA, K., et al. Türkiye Beden 
Ağırlığı Algısı Araştırması. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2012. KARAOGLAN 
YILMAZ, Fatma Gizem, et al. Prediction of Internet Addiction of University Students Based on Various Variables. 
World Journal on Educational Technology, 2014, 6.1. KOYUNCU, Tugce; UNSAL, Alaettin; ARSLANTAS, Didem. 
Assessment of internet addiction and loneliness in secondary and high school students.JPMA. The Journal of the 
Pakistan Medical Association, 2014, 64.9: 998-1002. KULAKSIZOĞLU, Adnan. Ergenlik psikolojisi. Remzi 
Kitabevi, 2008. KURTARAN, G. T. İnternet Bağımlılığını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi. 2008. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. KURUMU, Türk Dil. Türkçe 
sözlük. Türk Dil Kurumu, 1983. ÖGEL, Kültegin. İnternet bağımlılığı, internetin psikolojisini anlamak ve 
bağımlılıkla başa çıkmak. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012, 47-60. ÖYEKÇIN, Demet Güleç; DEVECI, 
Artuner. Yeme Bağımlılığının Etyolojisi.Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2012, 4.2. SANTROCK, J. W. Ergenlik 
(Çev. ed. Diğem Müge Siyez). Ankara: Nobel yayın, 2012. Selim Günüç, İnternet Bağımlılık Ölçeğinin 
Geliştirilmesi Ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek 

Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Hacettepe Üniveristesi. Çocukluk Çağı Obezite Çalışması (COSI – TR) Ön Rapor, Aralık, 2013. TSAI, 
Chin-Chung; LIN, Sunny SJ. Internet addiction of adolescents in Taiwan: An interview study. CyberPsychology 
& Behavior, 2003, 6.6: 649-652. YAVUZER, Haluk. Çocuk psikolojisi. Remzi, 1988. YILMAZEL, G.; GÜNAY, O. 
Çorum ili Kargı ilçesinde öğrenim gören 12-17 yaş arasındaki öğrencilerde özsaygı ve depresyon. Sağlık Bilimleri 
Dergisi, 2012, 21.1: 20-9. 
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Duygudurum değişimleme prosedürlerinde (DDP) katılımcıların istenen duyguyu bir süre deneyimlemeleri için 

belirli uyarıcılar kullanılarak pozitif veya negatif ruh hali oluşturmak amaçlanır. DDP'lerde müzik kullanımı 
oldukça yaygındır. Çalışmaların çoğunda klasik müzik türüne ait parçaların kullanıldığı görülmüştür (Vastfjall, 
2002). Ancak bu tür müzik, yaygın olarak kullanıldığı batı ülkeleri dışındaki kültürlere varsayıldığı şekilde hitap 
etmeyebilir ve Türkiye'de DDP kullanan çalışmalar yok denecek kadar azdır (örn. Er, 2008). Bu nedenler 
dolayısıyla, Türkiyedeki katılımcılara uygun bir DDP geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın varsayımı, daha 
önce birçok araştırmada negatif duygu verme amaçlı kullanılmış ve başarıya ulaşmış klasik müzik parçalarının 
Türkiye'de geçerli olmayacağı, bunun yerine kültürel anlamda negatif çağrışımları daha yüksek olabilecek 
arabesk türünün daha etkili olacağıdır. Çalışmanın temel hipotezi şudur: Arabesk müzik klasik negatif ve nötr 
müziğe göre katılımcılarda daha yüksek negatif duygulanma yaratacaktır. Bu amaçla üç seviyeden oluşan 
gruplararası deney dizaynı kullanılarak katılımcıların negatif duygulanmaları ölçülmüştür. Birinci gruba klasik 
müzik türünden negatif, ikinci gruba sözsüz arabesk, kontrol grubuna ise nötr klasik müzik dinletilmiştir. 
Arabesk haricinde kullanılacak parçalar Vastfjall'ın (2002) müzikal DDP'leri özetlediği çalışmasına danışılarak, en 
fazla kullanılan negatif ve nötr duygusal özellikler taşıdığı varsayılan iki parça seçilmiştir. Her katılımcı rastgele 
üç deneysel koşuldan birine atandıktan sonra, ilgili parçayı üç dakika boyunca dinlemiş, daha sonra kısa bir 
duygudurum ölçeği doldurmuştur. Duygudurum ölçeği üç alt ölçekten oluşmaktadır. Birincisi, Mayer ve Gaschke 
(1998) tarafından geliştirilen Brief Mood Introspection Scale'in bir maddesi, diğer ikisi ise bir çok DDP 
çalışmalarında (örn. Storbeck & Watson, 2014; Storbeck, 2016) manipülasyon kontrolü amacıyla kullanılan iki 
sıfat çiftinden oluşmaktadır. İlksel sonuçlara yapılan bağımsız gruplar t testine göre arabesk grup 
(M=4.20,SD=0.92) nötr gruba (M=2.90, SD=2.10) göre daha fazla negatif duygudurumuna 
girmiştir, t(18)=2.72, p=0.014. Aynı zamanda klasik negatif gruptan (M=3.10, SD=1.29) da daha fazla 
etkilemiştir, t(18)=2.20, p=0.041. Beklendiği gibi, klasik negatif ve nötr durumlar bir farklılık 
göstermemiştir, t(18)=0.36, p=0.723. Veri toplama ve analizler hala devam etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygudurum değişimleme, arabesk müzik, klasik müzik, duygu manipülasyonu 
 
Kaynakça: Er, N. Hoşrik, E., Ergün, H. ve Şerif, M. (2008). Duygu durum değişimlemelerinin otobiyografik 
bellek üzerindeki etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 1-13. Storbeck, J., & Watson, P. (2014). Verbal makes 
it positive, spatial makes it negative: Working memory biases judgments, attention, and moods. Emotion, 
14(6), 1–57. http://doi.org/10.1037/a0037327 Storbeck, J. (2016). Is happiness a cure-all for mental fatigue?: 
Mood interacts with situational requirements in predicting performance. Motivation and Emotion. doi: 
10.1007/s11031-016-9547-9. Mayer, J. D., & Gaschke, Y. N. (1988). The experience and meta-experience of 
mood. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 102-111. Vastfjall, D. (2002). Emotion induction 
through music: A review of the musical mood induction procedure. Musicae Scientiae, 5(1), 173-211. doi: 
10.1177/10298649020050S107. 
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Gözler, sosyal etkileşimde iletişimin en önemli bileşenlerindendir (1). Göz takibi evrimsel olarak değerlidir, 
ayrıca iguanalardan maymunlara ve insanlara kadar pekçok türde bulunabilir (2). Insanlarda göz takibi 
davranışı sosyal biliş sistemine bağlıdır ve erken yaşta yüz tanımada önemli rol oynamaktadir (3). Göz takibi 
otomatik ve istem dışı olup, bilgisayarda tepki süresi belirleme görevi ile ölçülebilmektedir. 
Bu çalişmada göz takip etme davranışının, grup içerisindeki süreçlerden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Ilk 
araştırmada, grup aidiyetinin bakış takibini hızlandıracağı öngörülmüştür. Anket yapılarak,iç-grup ve dış-grup 
olan iki senaryo seçilmiş, senaryolar bilgisayarda göz takibi tepki süresini ile ölçen görevde kullanılmıştır. Bu 
görevde katılımcılar iç-grup ve dış gruba bağlı iki insan yüzü ve bunları anlatan senaryoları görmüşlerdir. Tepki 
süreleri iki yönlü varyans analizi (2- way ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir.Sonuçlar göz takibinde tepki 
süresine bağlı fark olmadigini fakat insaların kendilerini iç-gruba ait senaryodaki kişiye daha yakın hissettiklerini 
bildirdiklerini göstermiştir.  
Ilk çalişma, güvenli bir ortamda ve rekabet davranışını gerektirecek bir durum olmadığında sosyal dikkatin 
tepkiselliğinde bir değişim olmadığını göstermiştir. Tehlikeli ortamda, sosyal gücün göz takibi tepkisınde 
cinsiyete bağlı farklılık göstereceği öngörülüştür ve ikinci bir çalişma yapılmıştır. Ikinci çalişmada deneklere 
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tehlikeli bir ortamda olduklarını hayal etmeleri ve grup yüzlere bilgisayar ekranına bakarmaları istenmiş, bu 
sırada göz takibi tepki süreleri ölçülmüştir. Denekler iki gruba ayrılıp ilk grubun kendilerini grup lideri, ikinci 
grubun kendini grup bireyi olarak hayal etmesi istenmiştir. Veriler üç yönlü varyans analizi (3-way ANOVA) ile 
incelenmiş ve cinsiyetler arası farkllılık bulmuştur. Sonuçlara göre kadınlar erkeklere göre daha kısa sürede göz 

takibi yaparken, grup uyesi olunan kosulda kadinlar ekranda gordukleri kadin yuzlerine erkeklere kiyasla 
anlamli olarak daha refleksif tepki gostermistir. Bu fark erkek yuzunde ve digger kosullarda bulunmamistir. 
Sosyal gücün kadın ve erkek katılımcıları özellikle tehlike vurgusu yapılan ortamlarda farklı etkilediği sonucuna 
vardilmiştir. Bu sonuç, göz takibi davranışının tepkisellğinin cinsiyete bağlı olarak değiştiğini gösterdiği gibi göz 
takibi davranışını anlamaya çalişan literatürü genişletmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Dikkat, Bakış algısı, Grup 
 
Kaynakça: (1) Shepherd, S. V. (2010). Following gaze: Gaze- following behavior as a window into social 
cognition. Frontiers in Integrative Neuroscience (2010). doi:10.3389/fnint.2010.00005 (2) Perrett, D. I., Harris, 
M. H., Mistlin, A. J., Hietanen, J. K., Benson, P. J., Bevan, R.,.. Brierly, K. (1990). Social Signals Analyzed at the 
Single Cell Level: Someone is Looking at Me, Something Moved! (3) Baron‐Cohen, S., & Cross, P. (1992). 

Reading the Eyes: Evidence for the Role of Perception in the Development of a Theory of Mind. Mind & 
Language, 7(1‐2), 172-186. doi:10.1111/j.1468-0017.1992.tb00203.x 
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Fiske’in (1992) İlişki Modelleri Kuramı’na göre (İMK) ahlak, sosyal ilişkileri düzenlemektedir ve ahlaki yargı ilişki 

tipine göre değişmektedir. Dört farklı ilişki tipi vardır: Herkesin birlik içinde ve yardımsever bir şekilde 
yaşadığı müşterek paylaşım, hiyerarşi ve düzenin ön planda olduğu otorite düzeni, eşit ilkelerle düzenlenen eşit 
ilişki ve oransal değişime bağlı düzenlenen arz-talep ilişkisi düzeni. Geleneksel ahlaki kuramların aksine İMK, 
ahlaka çoğulcu yaklaşan ve henüz yeterince çalışılmamış bir kuramdır. Çoğulcu bakış açısı içerisinde, her bir 
ihlal farklı ilişki modelinde farklı duygusal tepkilere sebep olabilir (Simpson, Laham, & Fiske, 2016; Sunar, 
2009). Bu çalışmanın amacı, ahlaki yargının ve ihlalciye yönelik hissedilen kızgınlığının ilişki ihlalinin türüne göre 
değişebileceğini göstermektir.  
 
Çalışma 190 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. İMK çerçevesinde geliştirilen 20 ahlaki ihlal senaryosu 
ile katılımcıların, ihlalin ahlaka ne kadar aykırı olduğuna dair yargıları ve ihlalciye ve mağdura ne hissettikleri 
sorulmuştur.  
 
Bulgular, ihlal edilmesi en yanlış bulunan ilişki tipinin sırasıyla eşit ilişki düzeni, arz-talep ilişkisi düzeni ve 
hiyerarşide üstte olanın ihlal ettiği ilişki tipinin olduğunu göstermektedir. Müşterek paylaşım ihlali bu dört ilişki 
içerisinde ahlaken en az yanlış değerlendirilen olmuştur. Literatürde hiç değinilmeyen fakat bu çalışmanın 
anlamlı bir bulgusu olan, otorite ilişkisinde hiyerarşideki mertebeye göre, ihlale yönelik ahlaki yargının değiştiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Hiyerarşinin üst basamaklarındaki ihalcinin bozduğu otorite ilişkisi ahlaken daha çok 
yanlış görülürken, hiyerarşide altta olanın yaptığı ihlal, ihlallerin içinde ahlaken en az yanlış olarak 
değerlendirilmiştir. Bununla ilişkili olarak kızgınlık duygusu her ilişki tipindeki ihlalde aktive olmuştur, fakat en 
çok müşterek paylaşım ve eşitlik ilkesini bozan ihlalciye karşı hissedilmiştir. Otorite ilişkisinde mertebesi düşük 
olan ihlalciye ise en az kızgınlık duygusu rapor edilmiştir. Nihayetinde bu çalışmanın sonuçları, ahlaki yargıların, 
kızgınlık duygusunun ve ilişki ihlallerinin birbirleriyle olan karşılıklı ilişkisini göstermesi açısından ahlak 
tartışmalarına önemli katkı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: ahlaki yargı, İlişki Modelleri, kültürel ahlak, ötekini suçlayıcı duygular 
 
Kaynakça: Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social 
relations. Psychological Review, 99(4), 689. Simpson, A., Laham, S., & Fiske, P. (2016). Wrongness in different 
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relationships: Relational context effects on moral judgment. The Journal of Social Psychology. 
http://doi.org/10.1080/00224545.2016.1140118 Sunar, D. (2009). Suggestions for a new integration in the 
psychology of morality. Personality and Social Psychology Compass, 3/4, 447–474, 10.1111/j.1751-
9004.2009.00191.x 
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Psikoloji ve örgütsel davranış alanlarında yapılan çalışmalar bireyin grup içinde baskın davranışlar sergileyerek 

(buyurgan ve atılgan olmak, grup etkileşimini kontrol altına almak gibi) diğer grup üyeleri üzerinde etkili 
olabileğini göstermiştir (Buss, Gomes, Higgins, & Lauterbach, 1987; Cheng, Tracy, Foulsham, Kingstone, & 
Henrich, 2013; Kipnis, Schmidt, & Wilkinson, 1980). Ancak, örgüt bağlamında baskın davranışların sosyal etki 
kazanımında ne ölçüde etkili olabileceği tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bazı araştırmacılar, 
örgütsel çalışma takımlarınında hüküm süren güçlü normlardan dolayı bireyin baskın davranışlarının sosyal etki 
kazanımına yol açmayacağını düşünmektedirler (Driskell, Olmstead, & Salas, 1993; Ridgeway & Diekema, 
1989; Robinson & Bennett, 1995; Van Vugt, 2006). Diğer araştırmacılar ise ancak birey zaten grup içinde 
önemli ölçüde etkiliyse (Yukl & Tracey, 1992) ya da bireyin uzmanlık seviyesi baskın davranışlar sergilemesini 
kabul edilebilir kılıyorsa (Anderson & Kilduff, 2009; Berger, Cohen, & Zelditch, 1972) baskın davranışların sosyal 
etki kazanımını yordayacağını ileri sürmüşlerdir.  
 
Baskın davranışların bireyin sosyal etki kazanımı üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu saptamayı hedefleyen bir 
olumsallık (contingency) modeli 2 çalışma ile test edilmiştir. Toplam 54 örgütsel çalışma takımının 351 çalışanı 
üzerinde yapılan bir alan çalışması takım içi rekabetin baskın davranışlar ile sosyal etki kazanımı arasındaki 
ilişkiyi düzenlediğini göstermiştir. Baskın davranışlar sergileyen kişilerin takım içi rekabetin fazla olduğu 
takımlarda daha etkili oldukları saptanmıştır. Toplam 381 katılımcı ile gerçekleştirilen bir senaryo çalışması bu 
etkileşimin nedensel yönünü doğrulamış ve baskın davranışlar sergileyen bireyin etkili olmasına yol açan 
açıklayıcı mekanizmanın normatif değerlendirmeler olduğunu göstermiştir. Takım içi rekabet fazla olduğunda 
bireylerin baskın davranışları normal ve iyi bir performans için gerekli görülmüştür. Her iki çalışma bireylerin 
baskın davranışlarının etkisinin sosyal etki yazınında en geçerli rota olarak bilinen uzmanlık seviyesinden 
bağımsız olarak meydana geldiğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Baskınlık (dominance), sosyal etki (social influence), takım içi rekabet (intra-team 

competition), normatif değerlendirme (normative evaluations) 
 
Kaynakça: Anderson, C., & Kilduff, G. J. (2009). Why do dominant personalities attain influence in face-to-face 
groups? The competence-signaling effects of trait Dominance. {Journal of Personality and Social Psychology, 
96}, 491–503. Berger, J., Cohen, B., & Zelditch, M. Jr. (1972). Status characteristics and social interaction. 
{American Sociological Review, 37}, 241–255. Buss, D. M., Gomes, M., Higgins, D. S., & Lauterbach, K. 
(1987). Tactics of manipulation. {Journal of Personality and Social Psychology, 52}, 1219–1229. Cheng, J. T., 
Tracy, J. L., Foulsham, T., Kingstone, A., & Henrich, J. (2013). Two ways to the top: Evidence that dominance 
and prestige are distinct yet viable avenues to social rank and influence. {Journal of Personality and Social 
Psychology, 104}, 103–125. Driskell, J. E., Olmstead, B., & Salas, E. (1993). Task cues, dominance cues, and 
influence in task groups. {Journal of Applied Psychology, 78}, 51–60. Kipnis, D., Schmidt, S., & Wilkinson, I. 
(1980) Interorganizational influence tactics: Explorations in getting one's way. {Journal of Applied Psychology, 
65}, 440–452. Ridgeway, C. L., & Diekema, D. (1989). Dominance and collective hierarchy formation in male 
and female task groups. {American Sociological Review, 54}, 79–93. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). 
A typology of deviant workplace behaviors: A multi-dimensional scaling study. {Academy of Management 
Journal, 38}, 555–572. Van Vugt, M. (2006). Evolutionary origins of leadership and followership. Personality 
and Social Psychology Review, 10, 354–371. Yukl, G., & Tracey, B. (1992). Consequences of influence tactics 
used with subordinates, peers, and the boss. {Journal of Applied Psychology, 77}, 525–535. 
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Günümüzde evlilik dışı ilişkilerde bir artış olduğu dikkat çekmektedir. Drigotas ve Barta (2001) aldatmayı, ikili 
bir ilişki bağlamı içinde taraflardan birinin duygusal ya da fiziksel yakınlık düzeyini düzenleyen normları ilişki 
dışındaki biriyle ihlal etmesi olarak tanımlamaktadır. Aldatma ortaya çıktığı tüm durumlarda her eşin bireysel 
özelliklerinin, aile kökenlerinin etkisinin, ilişkisel meselelerinin kişiye özgü olduğu ancak buna rağmen çeşitli 

aldatma temsillerinde paylaşılan ortak faktörlerin de bulunduğu karmaşık ve çok yönlü bir olgudur (Weeks, 
Gambescia ve Jenkins, 2003). Yapılan çalışmalarda, çevrelerinde evlilik dışı ilişki yaşamalarını destekleyen 
arkadaşları olan ve geçmişte bu tür davranışta bulunan bireylerin aynı davranışı tekrarlama eğiliminin yüksek 
olduğu görülmektedir (Tortamış, 2014). Cinsiyet, evlilik dışı ilişkide bulunmayı etkiliyen bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Carnes (1993), genel olarak erkeklerin kadınlara oranla daha fazla evlilik dışı ilişki 
yaşadıklarını savunmaktadır. Öztürk ve Şenel 81998) tarafından düzenlenen çalışmadan elde edilen bulgularda 
bu görüşü desteklemektedir. Erkeklerde aldatma nedenlerinden birinin yenilik arama olduğu belirtilmektedir. 
Evlilik veya ilişki içinde aldatmayı etkileyen bir başka faktörün ailelerindeki aldatma öyküsü olduğu 
görülmektedir. Ailelerinde aldatma ile karşı karşıya kalan çocuklarda ileriki yaşlarda aldatma eğilimi görülme 
riski daha fazladır (Carnes, 1993). Erkeklerde ilişki başlangıcı ile evlilik kararı arasındaki süre arttıkça aldatma 
eğiliminin de arttığı görülmektedir (Wiederman, 1997). Başka bir boyutun da, Türk örneklemi ile çalışıldığında 
geleneksel evlenme biçimi olan görücü usulü evlenme olduğu görülmektedir. Ancak, ilişki başlangıcı ile evlilik 
kararı arasındaki süre azaldıkça aldatma eğiliminin azaldıgı düşünüldüğünde; görücü usulü ile yapılan 
evliliklerde, evlilik kararı ile yola çıkılmasının da göz önünde bulundurulması gerektiği söylenebilir. Hem 
kadınlarda hem de erkeklerde evlilik uyumu ile aldatma eğilimi arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu 
bulunmuştur (Amato ve Previti, 2003). Bunların yanı sıra Öztürk ve Şenel (1998) tarafından düzenlenen 
çalışmada, sosyoekonomik seviyesi yüksek olan bireylerde evlilik dışı ilişkilerin daha sık yaşandığı saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Evlilik dışı ilişki,aile, evlilik 
 
Kaynakça: Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing gender, social class, the life 
course, and adjustment. Journal of family issues, 24(5), 602-626. Carnes, P. (1993). Out of the shadows. 
Minneapolis, M.N: CompCare Publishers. Correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology, 
15(4), 735-749. Drigotas, S. M., & Barta, W. (2001). The cheating heart: Scientific explorations of infidelity. 
Current directions in psychological science, 10(5), 177-180. Tortamış, M. (2014). Evli Bireylerde Romantik 
Kıskançlık Türü ve Aldatma Eğiliminin Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Öztürk, E., Şenel, C. 
(1998). Evlilik Dışı İlişkilerin Sosyoekonomik Açıdan İncelenmesi. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. Weeks, G., 
Gambescia, N., & Jenkins, R. (2003). Treating infidelity. Wiederman, M. W. (1997). Extramarital sex: 
Prevalence and correlates in a national survey. Journal of Sex Research, 34(2), 167-174. 
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Klasik- araçsal aktarım testi (Pavlovian- instrumental transfer test) motivasyon faktörünün amaca yönelik 
davranışlar üzerindeki etkisinin çalışıldığı bir öğrenme testidir.¹ Bunun yanı sıra bazı bilişsel süreçler (mesela 
karar verme süreçleri, çalışma belleği gibi) de bu test aracılığıyla çalışılabilmektedir. Ayrıca bu test birçok 
bağımlılığın ve uyumsuz davranışın altında yatan öğrenmeye bağlı nedenlerin anlaşılmasını sağlamaktadır.²³ 

Test 3 aşamadan oluşmaktadır: Klasik şartlandırma, araçsal şartlandırma ve aktarım testi. Bu çalışmada da 
farklı uyarıcı türlerinin (ekolojik ve keyfi) ödül beklentisi üzerindeki etkisi klasik- araçsal aktarım testi'ni 
kullanarak incelenmiştir. Bu çalışmada ekolojik ipuçları (ecological stimuli) CS - US uygunluğunun yüksek 
olduğu ipuçlarını, keyfi ipuçları (arbitrary stimuli) da CS - US uygunluğunun düşük olduğu ipuçlarını 
içermektedir. CS - US uygunluğunun yüksek olduğu grupta aktarım etkisinin, düşük olduğu gruptan daha güçlü 
olması beklenmektedir. Aynı zamanda CS - US uygunluğunun yüksek olduğu grubun düşük olduğu gruba 
nazaran aktarım testinde daha çok ödül elde etmesi beklenmektedir. Bu çalışmada, klasik şartlandırma 
aşamasında koşullu ketleme yöntemi kullanılmıştır. Çünkü koşullanma ketleme yönteminin aktarım etkisini 
düşürdüğü bir çalışmada bulunmuştur.⁴ Araçsal şartlandırma sırasında, belirli davranış örüntüleri %20 ya da 
%80 olasılıkla katılımcıları ödüle ulaştırmıştır. Ekolojik şartlı uyarıcı (CS+) bir kişinin bir parça çikolata yeme 
sesi, diğer ekolojik şartlı uyarıcı (CS+) çikolata renginde bir karedir. Keyfi şartlı uyarıcı (CS+) yapay bir şekilde 
oluşturulmuş mekanik bir ses olup diğer şartlı uyarıcı (CS-) açık mavi bir karedir. Örneklem grubu 80 kişidir. 
Katılımdan 2 saat öncesinden itibaren katılımcıların bir şey yememesi istenmektedir. Deney sırasındaki 
performanslarının, ödül alma olasılığını etkileyeceği oturum öncesi katılımcılara bildirilmektedir. Bunun nedeni 
tokluğun katılımcıların motivasyonunu etkilediği başka çalışmada bulunmuştur.⁵ Oturum sonrası tüm katılımcılar 
bir parça çikolata kazanmaktalardır. Çalışma daha data toplama aşamasında olup Mayıs ayının sonunda sonuca 
ulaşılması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: CS-US uygunluğu, Koşullu ketleme, Ödül beklentisi, klasik- araçsal aktarım testi 
 
Kaynakça: Doya, K. (2008). Modulators of decision making. Nature neuroscience, 11(4), 410-416. Geurts, D. 
E., Huys, Q. J., Den Ouden, H. E., & Cools, R. (2013). Aversive Pavlovian control of instrumental behavior in 
humans. Journal of cognitive neuroscience, 25(9), 1428-1441. Nadler, N., Delgado, M. R., & Delamater, A. R. 
(2011). Pavlovian to instrumental transfer of control in a human learning task. Emotion, 11(5), 1112. Alarcón, 
D., & Bonardi, C. (2016). The effect of conditioned inhibition on the specific Pavlovian-instrumental transfer 
effect. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition, 42(1), 82. Colagiuri, B., & Lovibond, 
P. F. (2015). How food cues can enhance and inhibit motivation to obtain and consume food. Appetite, 84, 79-
87. 
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Kuramsal gerekçe; Yaşanan sosyal stigmalar (damgalanmalar) nedeniyle kilo sorunu olan pek çok kadın 

yaşadıkları stresi bastırmak zorunda kalmakta ve daha sonrasında bununla ilgili sorunlar yaşamaktadırlar (Lee 
ve Shapiro, 2003). Bu sorunlardan birisi de stigmalar nedeniyle artan kilo alımıdır. Tomiyama (2014)’ nın 
oluşturduğu modele göre kiloya ilişkin bir stigma kişilerde stres yaratmakta, oluşan bu stresle baş etmede artan 
miktarda yeme davranışı gerçekleşmekte ve kortizol salınımı olmakta bunun sonucunda da kilo alımı meydana 
gelmektedir.  
Yöntem; Çalışmada Kocaeli ilinde yaşayan Beden Kitle İndeksi (BKI) 25.00-29.99 arası fazla kilo sorunu olan 
50, 30.00-39.99 arası obezite sorunu olan 50 olmak üzere toplam 100 kadın katılımcı yer almıştır. Katılımcıların 
yaş ortalaması X=41.63 Ss=10.95’tir. Kişisel Bilgi Formu, Hollanda Yeme Alışkanlıkları Anketi ve araştırmacı 
tarafından hazırlanan Kilonun Damgalanma Hissi Üzerinde Etkisi Anket Formu kullanılmıştır. 
Bulgular; Algılanan damgalanma hissi ile yeme davranışları arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla Pearson 
Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Damgalanma hissi ile duygusal (r=0.27 p<0.05) ve dışsal yeme (r=0.26 
p<0.05) arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki bulunurken, kısıtlayıcı yeme (r=0.02 p>0.05) ile herhangi bir 
ilişki bulunamamıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre kiloyla ilgili damgalanma hissinin duygusal 
yeme davranışının anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve duygusal yeme davranışına ilişkin toplam varyansın %7’sini 
açıklayabildiğini söylemek mümkündür R=0.265, R2=0.07, F(1,74)=5.61, p<0.05. Aynı şekilde kiloyla ilgili 
damgalanma hissi dışsal yeme davranışının anlamlı bir yordayıcısı olup, dışsal yeme davranışına ilişkin toplam 
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varyansın %7’sini açıklayabilmektedir R=0.261, R2=0.07, F(1,70)=5.14, p<0.05. Kısıtlayıcı yeme davranışı 
üzerinde ise damgalanma hissinin etkisi bulunmamıştır (p>0.05). 
Yorum; Bu çalışmada alanyazında gösterildiği gibi stigmalar nedeniyle oluşan stresle, artan yeme miktarıyla baş 
etmeye çalışmanın kendisinin de kilo aldırıcı bir etkiye sahip olabildiği (Brewis, 2014), duygusal ve dışsal yeme 

davranışlarının varyanslarının bir bölümünün algılanan damgalanma hissi ile açıklanabileceği ortaya konmuştur. 
Yapılacak çalışmalarda bu alana değinilmesinin, kilo stigma ilişkisinin ayrıntılı araştırılmasının obezitesi olan 
bireyler için hazırlanacak koruyucu ruh sağlığı programları açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: damgalanma, dışsal yeme, duygusal yeme, kısıtlayıcı yeme, kilo sorunu, sosyal stigma 
 
Kaynakça: Brewis, AA. (2014). Stigma and the perpetuation of obesity. Social Science & Medicine, 118, 152-
158. Lee, L., Shapiro, CM. (2003). Psychological manifestations of obesity. Journal of Psychosomatic Research, 
55, 477-479. Tomiyama, AJ. (2014). Weight stigma is stressful. A review of evidence for the Cyclic 
Obesity/Weight-Based Stigma model. Appetite, 82, 8-15. 
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Bilişsel esneklik, bireyin verilen her duruma uygun seçeneklerin ve alternatiflerin olduğuna dair farkındalığı, 

esnekliğe istekli olması ve bu duruma uyum sağlayabileceğine ve esnek olabileceğine dair olan öz yeterliliğini 
ifade etmektedir (Martin ve Rubin,1995). Bilişsel esneklik kuramına göre değişkenlik gösteren durumlar 
karşısında bireyin bu değişikliğe uyum sağlama derecesi ve farkındalığı önemlidir. Davranışların kaynağıyla ilgili 
yapılan çalışmalar bir bütün olarak incelendiğinde bu süreçlerin biyolojik, duyuşsal ve bilişsel olarak ele 
alınabileceği görülmektedir (Çelikkaleli, 2014). Bireylerin bilişsel esnekliklerinin (BE) durumlar karşısındaki 
tutumları, değerlendirmeleri ve davranışları üzerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
üniversite psikoloji öğrencilerinin bilişsel esneklikleri ile dini yönelimleri (DY), geleneksel cinsiyet rollerine ilişkin 
tutumları (CR), evlilik öncesi cinselliğe yönelik tutumları (EÖCYT),sosyal üstünlük yönelimi (SÜY) ve dış grup 
tutumları (DGT)arasında ilişkiyi incelemektir.  
Bu çalışma 109 üniversite psikoloji bölümü öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu esnekliğin zaman içerisinde 
farklılık gösterip göstermediği ve buna bağlı olarak tutumları üzerindeki etkisini incelemek için boylamsal bir 
çalışma planlanmıştır. İlk ölçüm gerçekleştirilmiş olup ikinci ölçüm bir sene sonra gerçekleştirilecektir. 
Katılımcılara BE, DY, CR, EÖCYT, SÜY ve DGT Ölçekleri ile veriler toplanmıştır.  
Çalışmanın ilk ölçüm sonuçlarına göre üniversite psikoloji öğrencilerinin bilişsel esneklikleri ile dini inancının 
olması ve EÖCYT arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Fakat dini inancı olan katılımcıların olmayanlara göre 
cinsiyet rollerine ilişkin daha geleneksel ve dış gruplara daha olumsuz bir tutumu olduğu bilgisi elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: bilişsel esneklik, dış grup tutumları, dini yönelim, evlilik öncesi cinselliğe yönelik tutum, 
sosyal üstünlük yönelimi, toplumsal cinsiyet rolleri 
 
Kaynakça: Çelikkaleli, Ö. (2014). Bilişsel Esneklik Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği. Eğitim ve Bilim, 176(39), 
339-346. Martin, M. M. ve Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 
76, 623-626. 
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ÖNYARGININ NÖRAL TEMELLERİ 
Elif Yıldırım, Ezgi Soncu Büyükişcan 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı 
 

 

Kuramsal gerekçe: İnsan beyni sosyal olmak ve grup içinde yaşamak için özelleşmiştir. Bir grup içinde olarak 
insanlar “ben”den “biz”e geçiş yaparlar ve grup içindeki bireylerle işbirliği kurarak, özdeşim sağlayarak bir çok 
fizyolojik ve psikolojik fayda sağlarlar (Cikara & van Bavel, 2014, s.246). Fakat bu “biz” kavramı, grup 
dışındakilere yönelik önyargılar içeren bir şekilde “onlar” kavramına dönüşebilmektedir. Bu durum da gruplar 
arası anlaşmazlıklara, çatışmalara ve ayrımcılığa neden olmaktadır. Toplumsal normların katılaşması nedeniyle 
bu önyargılar sıklıkla örtük, otomatik ve bilinçdışı olarak kendini dışa vurmaktadır (Devine, 1989). Bu bildiride 
örtük önyargının nörobiyolojik temellerine dair bir alanyazın incelemesi sunulacaktır.  
 
YÖNTEM: Bu incelemede, “prejudice – önyargı”, “neuroscience – nörobilim”, “race – ırk” terimleri PubMed 
veritabanında taratılmıştır. Bulunan ilgili çalışmaların bulguları derlenmiştir.  
 
BULGULAR: Örtük önyargının, insula, striatum, amigdala, orbitofrontal korteks ve ventromedial prefrontal 
korteks alanlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Beer, Stallen, Lombardo, Gonsalkorale, Cunningham, & 

Sherman, 2008). Amigdalanın grup-dışı kişilerle ilgili tehlike değerlendirmesinde rol oynadığı; orbitofrontal 
korteks ve ventromedial prefrontal korteksin ise diğerlerinin davranışlarının ve sosyal ipuçlarının gözlenmesi 
yoluyla grup-içi ya da grup-dışı değerlendirmelerin yürütülmesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Limbik 
sisteme dahil olan insulanın, grup içi bireylerle empati kurulması ve grup-dışı bireylere karşı nefret-iğrenme gibi 
duygulanımların oluşturulması ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Beynin ödül sistemi olan striatumun ise grup-içi 
bireylerin kazanımlarında ve grup-dışındaki kişilerin acı çekmeleri durumlarında aktive olduğu iddia 
edilmektedir. 
 
YORUM: Bulgular, tespit edilmesi ve kontrol edilmesi zor olan örtük önyargının altyapısını motivasyon ve 
emosyonel işlemleme ile ilgili olan beyin bölgelerinin oluşturduğunu göstermektedir (Amodio, 2014). Sunumun 
son kısmında bulguların sosyal bilimler ve günlük yaşam açısından potansiyel uygulama alanlarından 
bahsedilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: önyargı, nörobilim, amigdala, prefrontal korteks, striatum 
 
Kaynakça: Amodio, D. M. (2014). The neuroscience of prejudice and stereotyping. Nature Reviews 
Neuroscience, 15, 670-682. Beer, J. S., Stallen, M., Lombardo, M. V., Gonsalkorale, K., Cunningham, W. A., & 
Sherman, J. W. 2008). The quadruple process model approach to examining the neural underpinnings of 
prejudice. Neuroimage, 43, 775-783. Cikara M., & van Bavel J.J. The neuroscience of intergroup relations: An 
Integrative Review, Perspectives on Psychological Science, 9, 245-247. Devine, P. G. (1989). Stereotypes and 
prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5–18. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE 

YALNIZLIK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE BAZI 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Ayşin Demet Varlık, Esin Erol 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
 

 

Bilgisayarın/internetin, sınır koyulmaksızın kullanımını tariflemek için, ‘internet bağımlılığı, problemli/patolojik 

internet kullanımı’ gibi tabirler kullanılmaktadır (Ayas, Çakır ve Horzum, 2011). 
 
Yalnızlık; bireye özgü ve çevresel faktörlerin birbirine karşı bulunduğu etkileşimle oluşan, insanlara hayal 
kırıklığı yaşatıp onları inciten kognitif ve duyusal zorluk çektirme halidir (Armağan, 2014).  
 
Sosyal destek, kişisel, psikolojik, sosyal ve ekonomik nitelikli her türlü yardımı kapsamaktadır ve bireyin 
çevresinden elde ettiği empatik ve dürüst ilgi, sevgi, saygı, bilgi edinme, takdir edilme, maddi yardım gibi 
unsurları içermektedir (Yıldırım, 2006).  
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Son dönemde internet bağımlılığı ile yalnızlık ve sosyal destek kavramlarının ilişkisini inceleyen birçok çalışma 
yapılmıştır (Batıgün ve Hasta, 2010; Esen ve Siyez, 2011; Günüç, 2013; Oktan, 2015). Bu araştırmada ise, 
üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile yalnızlık, algılanan sosyal destek ve bazı demografik değişkenler 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 
Çalışmanın örneklemini yaş ortalaması 21.28 olan, 54 (%50) kadın ve 54 (%50) erkek olmak üzere toplam 108 
kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”, “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, “Çok 
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, baba 
eğitim durumu, anne ve babanın internet kullanımı, gün içinde interneti kullanma süresi ve akşam internet 
kullanımı, internete cep telefonu aracılığıyla bağlanma değişkenleri ile internet bağımlılığı arasında pozitif 
yönde; internet kullanımının günlük işleri aksatması, aile ve arkadaş ilişkilerine yönelik etki arasında ise negatif 
yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İnternet bağımlılığı ile yalnızlık arasındaki ilişkiye dair yapılan analiz 
sonucunda, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır ( r=0.32, p<0.01). İnternet bağımlılığı ile algılanan 
sosyal desteğin aile, arkadaş ve anlamlı diğerleri alt boyutlarının her üçü arasında da anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır (p > 0.05). Bu çalışmayla, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda daha çok yer edinen 
internetin, bireyin psikososyal özellikleri üzerindeki olası risklerini tanımlamak adına alanyazına katkıda 
bulunabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Algılanan Sosyal Destek, İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık 
 
Kaynakça: Ayas, T., Çakır, Ö. ve Horzum, M.B. (2011). Ergenler için bilgisayar bağımlılığı ölçeği. Kastamonu 
Eğitim Dergisi, 19 (2), 439-448. Armağan, A. (2014). Yalnızlık ve kişilerarası iletişim ilişkisi: Öğrenciler üzerinde 
bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (30), 27-43. Batıgün, A.D. ve Hasta, D. (2010). 
İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 
(11), 213-219. Esen, E. ve Siyez, D.M. (2011). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal 
değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 127- 138. Günüç, S. (2013). 
İnternet bağımlılığını yordayan bazı değişkenlerin cart ve chaid analizleri ile incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 
28 (71), 88-101. Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan 
sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 281-292. Yıldırım, İ. (2006). Anne baba desteği ve başarı. 
Ankara: Anı Yayıncılık. 
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TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ OLAN SURİYELİ 
MÜLTECİLER İLE EMDR (GÖZ HAREKETLERİ İLE 

DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İSLEME) GRUP 

MÜDAHALESİ: KONTROLLÜ ÇALIŞMA SONUÇLARI 
Emre Şevket Konuk, Asena Yurtsever, Zeynep Zat, Feryal Tükel, Tuğba Akyüz 
Davranış Bilimleri Enstitüsü 
 

 

Geçtiğimiz yıllarda Suriyeli mülteci sayısı önemli ölçüde artmıştır. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve 
depresyon mülteciler arasında görülen en yaygın ruh sağlığı problemleridir. EMDR bireysel bir şekilde 
uygulandığında TSSB için genellikle etkili bir tedavi yöntemidir. EMDR’nin gruplara uygulanması, bu koşullardaki 
ruh sağlığı kaynaklarının kullanabilirliğini arttırmasına olanak sağlayabilir. EMDR Grup ile Yakın Tarihli Travmatik 
Epizod Protokolü (G-TEP) erken EMDR müdahale protokollerine dayanan bir grup protokolüdür. Klinik kanıtlara 
rağmen EMDR G-TEP’in etkisi hakkında henüz yayınlanmış rastgele kontrollü çalışma yoktur. TSSB’si ve 
depresyonu olan mültecilerin tedavisi ile alakalı yalnızca bir tane yayınlanmış rastgele kontrollü çalışma vardır.  
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, mülteci kampında yasayan Suriyeli mülteciler arasında travma semptomlarının ve 

depresyonun azaltılmasında ve TSSB gelişimini önlenmesinde EMDR G-TEP’in etkinliğini araştırmaktır.  
 
YÖNTEM: 63 TSSB tanısı alan yetişkin katılımcı rastgele bir şekilde bir deney grubuna (n=31) ve bekleme-listesi 
kontrol grubuna (n=32) yerleştirildi. Deney grubuna 2 seanstan oluşan EMDR G-TEP uygulandı. Katılımcılara ön 
müdahalede, müdahale sonrasında ve 4 haftalık takip seanslarında, Olayların Etkisi Ölçeği- Revize (OEÖ-R), 
Beck Depresyon Ölçeği (BDI-II) ve Kısa Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme (MINI Plus) verildi. 
 
BULGULAR: Çalışmanın analizi, EMDR G-TEP uygulanan grubun TSSB ve depresyon belirtileri anlamlı derecede 
azaldığını göstermiştir. TSSB tanı yüzdesi EMDR G-TEP grubunda azalırken (%87.1’den %48.4’e sonrasında 
%51.6’ya) kontrol grubu yüzdelerinde değişme olmamıştır(%90.6’ %87.5 ve %93.8).  
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SONUÇ: Çalışma EMDR G-TEP ‘in kampta yasayan Suriyeli mülteciler arasında TSSB ve depresyon belirtilerini 
azaltmada etkili olabileceğini göstermiştir. Konu ile alakalı daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: EMDR, grup müdahalesi, mülteciler, TSSB, depresyon, kitlesel travma 
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ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIĞI ÖNLEME KONUSUNDA 

OLUŞTURULAN SINIF İÇİ ETKİNLİKLER VE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 
Sinem İçgüdel, Ayşe Banu Bingöl, Özgür Konuk 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
 

 

Herkes tarafından biliniyormuş gibi görünse de, engelli kavramı bir belirsizliğin ifadesidir. Bireyin fiziksel ve 

zihinsel işlevlerindeki bozukluk ve bunların hareket yeteneğinde, tutum ve davranışlarında yarattığı eksiklik ve 
güçlük, onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılar. Bu farklılık, engellilerin yaşadığı belirsizlik ve ayrımcılığın 
da asıl nedenidir. Her türlü ayrımcılığın temelinde farklı olmak, yani "alışılmamış özelliklere" sahip olmak vardır. 
(Subaşıoğlu, 2008: 400). Engellilere yönelik ayrımcılığın azaltılması için oluşturulan sınıf içi etkinliklerle 
öğrencilerin; engel türleri, engellilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri konusunda bilgi ve farkındalık 
düzeylerinin incelenmesi hedeflendi. 
Oyun, insan hayatının her evresinde var olan bir etkinlik olmakla birlikte özellikle hayatının ilk yıllarında çocuğun 
yaşadığı dünyayı tanıması sevgilerini kıskançlıklarını mutluluk ve kırgınlıklarını, düşmanlıklarını, iç çatışmalarını, 
hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun “dil” olarak kabul edilmektedir. Oyun çocuğun yaşamla 
ve yaşamın kurallarıyla karşılaştığı, yaşamı tanıdığı yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirdiği temel sosyal 
beceriler edindiği önemli bir olgudur. (Metiner, 2016: 3) Uygulamalar bu temel üzerinden; ısınma oyunları, 4 
farklı engel durumunu anlatan kart etkinliği, hikayenin canlandırıldığı animasyon filminden oluşturuldu. Etki 
analizi IPSOS* tarafından yapıldı. İstanbul /Ataşehir’de ilkokulların 2.,3.,4. sınıflarından, 8 öğrenci ile kalitatif; 
15 okul ve 56 şubeden, 1539 ilkokul öğrencisine kantitatif analiz uygulandı. 2. Sınıflar ile 3. ve 4.sınıflara farklı 
ölçme araçları kullanıldı.  
Ön test sonuçlarında; 3. ve 4. sınıflarda engelliliğe yönelik bilinirlik, 2. sınıflardan yüksektir. Son testlerde 
skorlar; 3.sınıflarda benzer, 4.sınıflarda anlamlı düzeyde artmakta, 2. sınıflarda en yüksek orandadır. 
Öğrencilerde görme ve fiziksel engel ile ilgili bilinirlik; zihinsel ve işitsel engel türüne göre yüksektir.  

İlkokullarda yapılan etkinliğin bilgi ve farkındalık düzeyinde etkisi görülmektedir. Etkinlikler, doğru çözümü 
öğretmekle birlikte yanlış çözüm konusunda da farkındalık yaratmaktadır. Eğitim alanında öğrencilerin 
birbirlerine yönelik ayrımcı muamelelerini engelleme, ayrımcılığı müfredatın bir parçası haline getirerek bu 
konuda bilinç artırıcı çalışmalar yürütme yükümlülüğü söz konusudur. (Karan, 2015: 14) 
*IPSOS, Ölçme Değerlendirme için hizmet alınan bağımsız araştırma şirketidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık,eğitim,engellilik,kaynaştırma,oyun 
 
Kaynakça: Karan,Ulaş. (2015). Eğitim Sisteminde Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi. İstanbul: Tarih Vakfı. 
Metiner, Esra. Çocuk ve Oyun. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2016 http://docplayer.biz.tr/824801-Unite-2-cocuk-ve-
oyun-icindekiler-hedefler-oyun-dagarcigini-gelistirme-ii-ogr-gor-esra-metiner.html Subaşıoğlu, F. (2008). 
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin engellilik farkındalığı üzerine bir araştırma: Bilgi Dünyası 
Dergisi, 9, 2, 399-430. 
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DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU: ENTEGRASYONU 
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Erken yaşta başlayan ve kronik çocukluk çağı travma yaşantılarıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan dissosiyatif 

kimlik bozukluğunun (DKB) temel özelliği; en az 2 farklı kimliğin varlığı ve dönüşümlü olarak kişinin 
davranışlarını kontrol etmesidir (1,2).  
Tanısı, bir bireyde bir ya da daha fazla alter kişiliğin saptanmasıyla konulan DKB, çoğunlukla çocukluk 
döneminde yaşanan bir travma hikayesine dayanır. Genelde alt kişiliklerin karakter yapıları farklı olup, agresif, 
çökkün, neşeli, dışa dönük, içe kapanık gibi birbirlerine karşıt olabilirler. Çoğu zaman, bir kişilikten diğerine ani 
ve dramatik bir geçiş gözlenir. Kişiler, bir kişilikte baskın olduğu zamanlarda, diğerlerinin ve olayların varlığına 
genellikle amneziktirler (3). 
30 yaşında, dört kardeşin birincisi olan orta sosyoekonomik seviyedeki evli kadın hastanın DKB tanısı psikiyatri 
uzmanı tarafından konulmuş olup, önceki 10 yıllık psikoterapi deneyimi süresi içerisinde 17 kez psikoterapist 
değiştirmiş ve entegrasyon sağlanamamıştı. İntihar düşünceleri, kendine zarar verme davranışları ve öfke 
kontrolsüzlüğü ön planda olan DKB vakasının çocuk, düşman ve güçlü kadın olmak üzere 3 alter kişiliği 
bulunmaktaydı. Psikoterapisine başlanan vakanın, DKB tanısına yönelik “faz odaklı tedavi” yaklaşımı ile 8 
psikoterapi seansı sonrasında entegrasyonu tamamlanmıştır ve işlevselliğini kazanmıştır. (4). 
 
Anahtar Kelimeler: Dissosiyatif kimlik bozukluğu, psikoterapi, entregrasyon 
 
Kaynakça: 1.Putnam, F.W., Guroff, J.J., Silberman, E.K., Barban, L. & Post, R.M. (1986). The clinical 
phenomenology of multiple personality disorder: Review of 100 recent cases. Journal of Clinical Psychiatry, 47, 
285-293. 2.Ross, C.A. (1997). Dissociative identity disorder. Diagnosis, Clinical Features, and Treatment of 
Multiple Personality. Second Edition, New York, John Wiley. 3.Sadock, B.J., Sadock, V.A., Ruiz, P. (2003). 
Kaplan and Sadock’s Synopsis of Pscychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Lippincott Williams 
Wilkins, Ninth Edition, 1: 680 4. Öztürk E. (2009). Dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi. Psike Dergi, 
2: s39-49. 
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BİR ARACI DEĞİŞKEN OLARAK SİSTEMİ MEŞRULAŞTIRMA 
Uğur Ceyhan, Başak Gülsüm Gürses 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Toplumsal cinsiyet içinde yaşanılan toplumsal sistem tarafından kişilere verilen sosyal alana ait kadınlık ya da 
erkekliğe dair rol ve görevlerdir (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2007). Bu çalışma ülkemizde görülen kadın 
cinayetlerin sıklığından ve bunun bir şekilde toplum tarafından meşru görülüp çoğu durumda kadının suçlu 
bulunmasından hareketle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kişisel (KADİ) ve genel (GADİ) adil dünya inancının 
yaşam doyumu (YD) üzerine etkisine toplumsal cinsiyete bağlı sistemi meşrulaştırma (TCSM) aracı değişkeni 
üzerinden bakılmıştır. Sistemi meşrulaştırma toplumsal yapı içerisinde var olan normların yapının bozulmaması 
için devam ettirilmeye çalışılmasıdır (Jost ve Banaji, 1994, akt. Yıldırım, 2010). Alan yazına adil dünya inancı 
(ADİ) ile YD birlikte çalışıldığı için bu çalışmada da birlikte ele alınmıştır. Sistemi meşrulaştırma kuramı 
açıklanırken ADİ kuramından yararlanılmasından yola çıkarak bu çalışmada TCSM’nin aracı değişken olarak 
kullanılmasına karar verilmiştir. Ankara ve Malatya illerinden 18 ve 75 yaş arası 414 katılımcı ile gerçekleştirilen 

çalışmada; demografik bilgi formu, yaşam doyum ölçeği, kişisel ve genel adil dünya inancı ölçekleri ve 
toplumsal cinsiyet ile ilgili sistemi meşrulaştırma ölçeği kullanılmıştır. Öncelikli olarak KADİ ve GADİ’nin 2 ayrı 
bağımsız değişken olarak kullanıldığı Mediation modelinde bileşenlerin etkisini görebilmek için Çoklu Regresyon 
analizleri yapılmıştır. 2 ayrı modelde de öncelikle ADİ ile YD arasında (c yolu) anlamlı ilişki bulunmuştur. 2. 
adımda ADİ ile TCSM arasında (a yolu) anlamlı ilişki bulunmuştur. 3. adımda da TCSM ile YD (b yolu) arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Her iki modelde de a, b ve c yolları anlamlı olduğu için yapılan Mediation analizi 
yanlılık düzeltmeli güven tahminine dayanan Bootsrapping metodu ile test edilmiştir (MacKinnon, Lockwood ve 
Williams, 2004; Preacher ve Hayes, 2004). Bu çalışmada %95 güven aralığında 10000 Bootsrop yeniden 
örneklemesi kullanılmıştır. Yapılan Mediation analizlerinin sonuçları TCSM’nin KADİ ve GADİ ile YD arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiğini göstermektedir. Çalışma sonuçlarından yola çıkarak dünyayı adil kabul eden insanlar var 
olan sistemi meşrulaştırmakta ve bu da yaşam doyumunu arttırmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Adil Dünya İnancı, Yaşam Doyumu, Toplumsal Cinsiyet, Sistemi Meşrulaştırma, Mediation 
 
Kaynakça: MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., & Williams, J. (2004). Confidence Limits for the Indirect Effect: 
Distribution of the Prodduct and Resampling Methods. Multivariate Behavioral Research, 39(1), 99. Preacher, K. 
J., Hayes, A. F. (2004). SPSS abd SAS Procedures for Estimating Indirect Effect in Simple Mediation Models. 
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Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 36, 717-731. Yıldırım, N. (2010). Sivil Toplum Kuruluşu 
Gönüllülerinin Adil Dünya İnançları, Sosyal Baskınlık Yönelimleri ve Sistemi Meşru Algılama Düzeyleri. Yüksek 
Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. Zeyneloğlu, S. & Terzioğlu, F. (2011). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 
Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi. H.U. Journal of Education, 40, 409-420 
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SAĞLIKLI BİREYLERDE NÖROGERİBİLDİRİM 

UYGULAMASININ UYKU KALİTESİ, DÜRTÜSELLİK VE ÖFKE 

KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN BOYLAMSAL OLARAK 

İNCELENMESİ 
Furkan Bardak, Özge Karabulut, Cansel Dinar, Ahmet Saraç, Murat Karadağ, Beritan Güneş, Özden Yalçınkaya 
Alkar 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Nörogeribildirim, beyin dalgalarının operant koşullama yöntemleriyle değiştirilebileceğine dayanan bir tedavi 

şekli olarak tanımlanabilir (Köse ve Semerci, 2010) Heinreich, Gevensleben ve Strohl (2007)’a göre, hasta ve 
sağlıklı bireylerin dikkat, bellek ve yaşam karşısındaki performanslarında gelişme sağlıyor. Ayrıca 
Nörogeribildirimin dürtüsellik (Arns ve ark., 2009), öfke kontrolü (Johnston ve ark., 2010) ve uyku kalitesi 
değişkenleri üzerine iyileştirici etkisi olduğu bilinmektedir (Cartoos ve ark., 2010). 
Bu araştırmada, sağlıklı bireylerde nörogeribildirim uygulamasının öfke kontrolü, dürtüsellik ve uyku kalitesi 
üzerine olan etkisinin boylamsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 18-25 yaş arası 8’i erkek 8’i kadın 
toplam 16 gönüllü katılımcıya haftada 36’şar dakikalık 3 seans (toplamda 4 haftada 12 seans) nörogeribildirim 
uygulanmıştır. Katılımcılar nörogeribildirim uygulaması öncesinde, uygulama sonrasında ve iki ay sonra Barratt 
Dürtüsellik Ölçeği, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ve Öfke- Öfke Tarz Ölçeklerini doldurmuşlardır. Veriler SPSS-
20 paket programında Shapiro-Wilk normallik testi, Wilcoxon, Mann-Whitney U testi, Bağımsız örneklem t testi 
ve Eşleşmiş t testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, nörogeribildirim uygulaması sonrası normal 
dağılım sergileyen öfke kontrolü ve uyku kalitesi değişkenlerinde, uygulama öncesine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir artış görülmüştür. Dürtüsellik değişkeni normal dağılım göstermemekle birlikte, bu değişkende 
nörogeribildirim uygulaması öncesi ve sonrasında anlamlı bir değişim bulunmamıştır. Bulgular cinsiyet farkına 
göre incelendiğinde ise kadın ve erkekler arasında dürtüsellik ve öfke kontrolü puanları yönünden ön test 
sonuçları farklı değilken, uygulama sonrasında kadınların erkeklere göre öfke kontrol puanlarının daha yüksek 
olduğu görülmüştür. İki ay sonra nörogeribildirim uygulamasının boylamsal etkisini incelemek için katılımcılara 
ölçekler yeniden uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde, katılımcıların dürtüsellik puanlarında bir değişim 
olmadığı, uyku kalitesi ortalamasının düştüğü fakat bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, öfke kontrolünde 
ise istatistiksel olarak anlamlı derecede düşme olduğu görülmüştür. Boylamsal test sonuçlarında cinsiyet 
farklılığı tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar psikoloji alanında yeni bir alternatif yöntem olan Nörogeribildirimin 
etkili kullanımının desteklenmesi ve yöntemin etkililiğinin anlaşılması açısından önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Neurofeedback, Uyku Kalitesi, Dürtüsellik, Öfke Kontrolü 
 
Kaynakça: 1. Arns, M., De Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. Ve Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback 
treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. Clinical EEG 
Neurosience, 40(3): 180-189 2. Heinreich, H., Gevensleben, H., Strohl, U. (2007). Annotation: neurofeedback 
train your brainto train behaviour. Journal of Child, 48 (1), 3-16. 3. Cartoos, A., De Valck., Arns, M., Breteler, 
M. H., Cluydts, R. (2010). An Exploratory study on the effects of tele-neurofeedback and tele-biofeedback on 
objective and subjective sleep in patients with primary insomnia.Applied Psychophysiology and Biofeedback, 
35(2): 125-134. 4. Johnston, S., Linden, D.E.J, Healy, D., Goebel, R., Habes, I., Boehm, S.G. (2010). 
Upregulation of emotion areas through neurofeedback with a focus on positive mood. Cognitive, Affective and 

Behavioral Neurosience, 11 (1): 44-51. 5. Köse, S. ve Semerci, B. (2010). Psikiyatrik Bozukluklarda 
Neurofeedback Terapisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20(3), 193-195. 
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EŞCİNSEL VE HETEROSEKSÜEL ERKEKLERİN KARİYER 

YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA: ALGILANAN 

SOSYAL DESTEĞİN KARİYER GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ 
Orhan Batuhan Erkat 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Departmanı, Sosyal Bilimler Fakültesi, Istanbul 
 

 

Bu çalışmanın amacı eşcinsel ve heteroseksüel erkeklerin kariyer yönelimlerindeki farklılıkların araştırılması ve 

kariyer gelişimlerine etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Eşcinsel ve heteroseksüel erkeklerin yaşamlarındaki 
benzeşmezlikler, yaşam döngüsü (Super, 1996) ve sosyal bilişsel kariyer gelişimi (Morrow, Gore, & Campbell, 
1996) teorilerine paralel bir yaklaşıma bürünerek, okul hayatından iş hayatına geçiş sürecinde, kimlik ve kariyer 
biçimlenmelerinin yaratabileceği çekişmeler (Schmidt, & Nilsson, 2010) göz önüne alarak işlenmiştir. Bu 
çalışmada algılanan sosyal destek seviyesi gruplar arasında karşılaştırılmış ve literatürde yer alan çalışmalar 
örnek alınarak (Fisher, Gushue, & Cerrone, 2010; Arnet, 2013; Wang, & Fu, 2015) sosyal destek seviyesinin 
kariyer yönelimlerine ve olumlu kariyer planlama davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. Işık ve Cleve’in 
(2013) eşcinsel öğrencilerin kariyer yönelimleri üzerine yaptığı çalışma temel alınarak, iş ortamında güvenlik ve 
istikrar arayışı da gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki, algılanan sosyal destek 
eşcinsel erkekler için anlamlı düzeyde daha düşüktür, bunun yanısıra olumlu kariyer planlama davranışlarını 
öngörmüştür (p <.05). İş ortamında güvenlik ve istikrar arayışı da eşcinsel erkekler için anlamlı düzeyde daha 
yüksek çıkmıştır (p <.05). Bu çalışma Türkiye’deki akademik LGBT kariyer gelişimi çalışmalarına ampirik 
yaklaşım ve nicel metot kullanarak katkı sağlamaktadır. Araştırmanın önemli çıkarımlarından birisi, sosyal 
desteğin eşcinsel bireylerin karşılaştığı durumsal engelleri aşmadaki olumlu etkisini tartışmak ve sadece kariyer 
gelişimlerine değil tüm gelişimsel süreçlerini de besleme ve güçlendirmede etki edebilecek potansiyelini 
vurgulamaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, kariyer yönelimleri, kariyer çapaları, kariyer gelişimi, eşcinsel erkekler 
 
Kaynakça: Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma 
yöntemleri, SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Anteby, M., Anderson, C. (2014). The shifting 
landscape of LGBT organizational research. Research in Organizational Behavior, 34, 3-25. Aytaç, M., & Öngen, 
B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. 
İstatistikçiler Dergisi, 5 (1): 14-22. Cleve, R., Işık İ. (2013). [Career Orientations Interview with Gay Males]. 
Unpublished raw data. Coetzee, M. & Schrueder D. (2011). The relation between career anchors, emotional 
intelligence and employability satisfaction among workers in the service industry. Southern African Business 
Review, 15 (3), 76-97. Coetzee, M. (2011). Archetypal life themes, career orientations, and employability 
satisfaction of higher education students: A postmodern career counseling perspective. South African Journal of 
Higher Education, 25(6). Dökmen, Z. Y. (1999). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri kadınsılık ve erkeksilik ölçekleri 
Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Kriz Dergisi, 7 (1), 27-40. Feldman, D. C. & Bolino, M. C. (1996). 
Careers within careers: Reconceptualizing the nature of career anchors and their consequences. Human 
Resource Management Review, 6(2), 89-112. Gezen, T. & Köroğlu, Ö. (2014). An investigation to determine the 
career anchors which affect the career decision of tourism students. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 16(2), 213-234. Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A 
developmental theory of oocupational aspirations. Journal of Counseling Psychology, 28, 545-579. Güner, U. 
(2015). Heterosexist ayrımcılığın eşcinsel, biseksüel ve trans yaşamlara yansımaları. In Y. Tar (Ed.) Çalışma 
hayatında ayrımcılık ve ayrımcılığa karşı mücadele (pp. 23-37). Ankara, Türkiye: Kaos GL Derneği Hall, D. T. 
(1976). Careers in organizations. Glenview, IL: Scott, Foresman. Hetherington, C. (1991). Life planning and 
career counseling with gay and lesbian students. In N. J. Evans & V. A. Wall (Eds.), Beyond tolerance: Gays, 
lesbians, and bisexuals on campus (pp. 131–145). Alexandria, VA: American College Personnel Association. 
Kaplan, D. M. (2014). Career anchors and paths: The case of gay, lesbian, & bisexual workers. Human 
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EVLİ BİREYLERDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN PSİKOLOJİK 

BELİRTİLERİ YORDAMAKİ ROLÜ 
Hüseyin Doğan, Hatice Ecirli 
Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Kayseri 
 

 

Bilişsel esneklik, bilişsel modelin önerisiyle tutarlı olarak kişilerin durumlara nasıl tepki verdiğini anlamaya 
yönelik olarak incelenen önemli bir değişkendir. Bilişsel esneklik kavramı, kişilerin değişen çevresel koşullara 
göre bilişlerini de değiştirebilme yetilerini ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı evli bireylerin bilişsel esneklik 
düzeylerinin yaşadıkları psikolojik belirtileri ne düzeyde yordadığını incelemektir. Araştırmaya 320 evli birey 
katılmıştır. Evli bireylerin psikolojik belirtileri 53 maddeden oluşan SCL-90-R’nin (Symptom Check List) kısa 
formu olan Kısa Semptom Envanteri-KSE ile ölçülürken; bilişsel esneklikleri ise Martin ve Rubin (1995) 
tarafından geliştirilen 12 maddeden oluşan Çelikkaleli (2014a) tarafından uyarlanan Bilişsel Esneklik Ölçeği 

(Cognitive Flexibility Scale) ile ölçülmüştür. Araştırma bulguları henüz analiz aşamasında olduğu için burada yer 
verilmemiştir. Araştırma bulguları ilgili literatür kapsamında tartışılarak önerilere yer verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Esneklik, psikolojik belirti, evli bireyler 
 
Kaynakça: Çelikkaleli, Ö. (2014a). Bilişsel esneklik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim ve Bilim, 
39(176), 339-346. Dennis JP, Vander Wal JS (2010) The cognitive flexibility inventory: Instrument 
development and estimates of reliability and validity. Cognit Ther Res 34:241-53. Martin, M. M., & Rubin, R. B. 
(1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623-626. 
 
 
 
 
 

[Özet:0634] 

BİR BİLGİSAYARLI KARİYER KARAR VERME SİSTEMİNİN 
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Kariyer kararı verme karmaşık bir süreçtir. Kariyer karar verme sürecinin nihai hedefi bireylerin tercihleri ve 

yetenekleri ile en uyumlu kariyer alternatifi ya da alternatiflerini uzlaştırabilmesidir. Ancak bu süreç üç temel 
sebepten dolayı çok karmaşıktır ve güçtür. Birincisi, birçok sebepten dolayı tüm potansiyel kariyer 
alternatiflerini derinlemesine araştırmak mümkün değildir. İkincisi ise, kariyer alternatiflerinin sayısı çok 
fazladır. Üçüncüsü; karar verme sürecinde göz önüne alınacak bilgi miktarı çok fazladır (Potansiyel kariyer 
alternatifleri ve bu alternatifleri tanımlayan kriterler ve bu kriterlerin dereceleri vb.) Kariyer kararlarının 
karmaşıklığı düşünüldüğünde bir taraftan bireylerin sınırlı kavramsal bilgiyi işleme yetenekleri, sınırlı zamanları 
ve materyal kaynaklarının çok fazla olması belli bir anda belli kriterlere odaklanılmasını gerektirmektedir. Çünkü 
kariyerle ilişkili kriterlerin çok büyük bir kısmı hem bireyin kariyer tercihlerini hem de bireyin özelliklerini anlamlı 
bir şekilde tanımlamak için gereklidir. Bu da kariyer karar verme sürecindeki işlenecek olan bilginin miktarını 
doğal olarak artırmaktadır. Kariyer karar verme sürecinde işlenecek olan bilginin miktarının çok fazla olması, 
insanların bilişsel yetenekleri yüksek miktarda bilgi karşısında zayıf düşürmektedir. Bundan dolayı kariyerlerle 
ilgili kriterler ve kariyer alternatifleri kendi aralarında önemine ve gerçekleştirilebilme durumlarına göre ardışık 
bir şekilde sıralanarak karar verme sürecinin adım adım yürütülmelisine imkân veren hiyerarşik, dinamik ve 
etkileşimli aşamalardan oluşan bir çerçeveye ihtiyaç vardır. Bu amaçla İdeal Kariyer Kararı Modeli’ne dayalı 
olarak geliştirilen KARİYERİM adı verilen interaktif bir kariyer planlama sistemi geliştirilmiştir. KARİYERİM 
kullanıcıya, kariyer karar verme süreci ve bireylerin sezgisel karar verme yolları ile uyumlu dinamik, esnek bir 
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kariyer karar verme süreci sunmaktadır. Kariyer kararı vermeye yardımcı olacak bu sistem kullanıcıların ilgi, 
yetenek, değer ve kişilik özelliklerini ölçerek bunların birbirleri ile en tutarlı ve uyumlu olan kariyer seçenekleri 
ile eşleştirmektedir. KARIYERIM, karar verme sürecinde kullanıcılara ideal bir kariyer planlaması 
yapabileceklerine yardımcı olabilecekleri düşünülmektedir. Bu araştırmada KARİYERİM’in geliştirilme süreci, 

geçerlilik, güvenirlilik çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: kariyer karar verme, online kariyer karar verme sistemi, ergenler 
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Amaç, Başarı hedefi kuramı perspektifiyle 10,11 ve 12. sınıfa devam lise öğrencilerinin der çalışma 

motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir.  
Yöntem, araştırma verileri 447 lise öğrencisinden toplanacak verilerden oluşacaktır. anneleri ve 
öğretmenlerinden toplanacak ölçümlerden oluşacaktır. Katılımcı olarak belirlenen öğrencilere sosyodemografik 
bilgi formu, Algılanan sınıf ortamı ölçeği, Başarı hedefleri ölçeği, Zorluktan kaçınma ölçeği, Zorluklarla mücadele 
ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde t-testi, korelasyon, analizi yapılmıştır. Öğrencilerin matematik ders 
notları öğrenilmiştir.  
Bulgular, algılanan algılanan başarı odaklı sınıf ortamı, algılanan performans odaklı sınıf ortamı (r =.59, p <.01), 
başarı odaklı amaç (r =.51, p <.01) performans-yaklaşma odaklı (r= 40 p <.01) ve performans-kaçınma odaklı 
amaçla (r= 30 p <.01) olumlu olarak ilişkilidir. Ayrıca, matematik ders notu ve (r =.24, p <.01) ve zorluklarla 
mücadele ölçeği (r = 40, p <.01,) ile de pozitif ilişkilidir. Performans-yaklaşma odaklı (r= 40 p <.01) ve başarı 
odaklı amaç ders notu ve (r =.41, p <.01) olumlu olarak ilişkilidir. Zorluklardan kaçma, matematik ders notuyla 
(r= -12 p <.05) ve zorluklarla mücadele (r= -14 p <.01) ile negatif yönde ilişkilidir.  
Sonuç, bu bulgular ışığında literatürle tutarlı olarak, algılanan başarı odaklı sınıf ortamı ve başarı odaklı amacın 
matematik ders notuyla olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca zorluklardan kaçınma, matematik ders 
notuyla ve zorluklarla mücadele ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Başarı hedefi kuramı, motivasyon, okul başarısı 
 
Kaynakça: Ames, C. (1992a). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational 
Psychology, 84, 261–271. Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students’ 
learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260–267. Ames, C., & 
Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. 
Journal of educational psychology, 80(3), 260. Anderman E. M, Midgley C. 1997. Changes in personal 
achievement goals and the perceived goal structures across the transition to middle schools. Contemp. Educ. 
Psychol. 22: 269 
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BAĞLANMA, HEYECAN ARAYIŞI VE DÜRTÜSELLİK: RİSKLİ 

SPORLARI TERCİH EDENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Ruşen Yavuz, Zübeyde Karaburç, İmren Çakmaklı 
Ufuk Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Ankara 
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Yaşamın erken dönemlerinde belirlenen ve süreklilik gösterdiği düşünülen bağlanma biçimi, kişinin diğer 

insanlarla ilişki kurma örüntüsünü şekillendiren bir fenomendir, Bowlby'nin çalışmalarından başlamak üzere 
güvensiz bağlanma biçimi daha sonraki yaşam dönemlerinde psikopatolojinin belirleyicisi olarak düşünülmüşken 
güvenli bağlanma sağlıklı süreçlerle ilişkilendirilmiştir. Bağlanma kuramının en sık vurgulanan zenginliği duygu 
kontrolü üzerine önerdiği varsayımlar olmuştur. Buna göre, güvenli bağlanan bireyler stres karşısında tecrübe 
ettikleri duyguları uyumlu bir şekilde işleyip başa çıkabilirken güvensiz bağlanan bireylerin stresli olaylar 
karşısında yaşadıkları duyguları baskılamak, abartmak ya da bu duyguları bilinçten tamamen koparmak şeklinde 
işlevsel olmayan yollara başvurdukları belirtilmektedir. Duygularla işlevsel olmayan şekilde başa çıkma çabası 
zaman zaman psikopatolojiyle ilişkilendirilse bile bazı diğer davranışlarda da ortaya çıkabilmektedir (Örn; 
sağlıksız yeme tutumu, içki ve sigara alışkanlıkları, fiziksel hastalıklara karşı tutumlar, heyecan arayışı, risk 
alma ve dürtüsel hareket etme gibi.. )İlgili alan yazın çerçevesinde bu araştırmaheyecan arayışı ve risk alma 
davranışlarını bir duygu düzenleme stratejisi olarak ele almakta ve bağlanma stilleri ile ilişkisini incelemeyi 
hedeflemektedir. Ayrıca, araştırma kapsamında riskli ve heyecan yaratan sporları (yamaç paraşütü, vücut 
geliştirme, savunma sanatları, motor sporları vb..) yapmayı tercih eden kişilerle bu tür sporları tercih etmeyen 
kişileri de bağlanma stilleri açısından kıyaslamayı da hedeflemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Baglanma stilleri,heycan arayışı,dürtüsellik,riskli spor 
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EVRİMSEL AÇIDAN EŞ TERCİHLERİ 
Mert Teközel, Simge Tutucu 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
 

 

Bu çalışmada, David Buss’ın “Eş Seçimindeki Faktörler Anketi” (Buss, 1989) ve “Potansiyel Eşe İlişkin Tercihler 

Anketi” (Buss, 1989) kullanılarak eş tercihlerinin cinsiyete göre değişimi incelenmiştir. Sonuçlar, evrimsel 
psikolojinin savlarına paralel olarak kadınların, iyi ekonomik durum, yüksek sosyal statü, çocuk için istekli olma, 
duygusal açıdan dengeli olma, sosyallik ve nezaket özelliklerine erkeklerden daha fazla değer verdiklerini, buna 
karşılık erkeklerin de dış görünüş ve bekâreti kadınlardan daha fazla önemsediklerini göstermiştir. Ayrıca 
potansiyel bir eşte olmasını gerekli gördükleri özellikleri sıraya dizmeleri istendiğinde kadınların yüksek gelir ve 
üniversite mezuniyeti kriterlerine erkeklere göre daha ön sıralarda yer verdiği, erkeklerinse fiziksel açıdan 
çekicilik ve genetik üstünlük kriterlerine kadınlardan daha ön sıralarda yer verdikleri görülmüştür. Öte yandan 
menstrual döngünün doğurgan fazında olmak ya da olmamanın kadın tercihleri üzerinde bazı dolaylı etkileri 
olduğu gözlenmiştir. Bulgular evrimsel psikoloji perspektifinden hareketle tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: eş tercihleri, evrimsel psikoloji, eş seçimindeki faktörler anketi 
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PSİKOPATİK EĞİLİM VE EMPATİ ARASINDA İLİŞKİ 
Ülkü Parlak, Zeynep Eylül Demircan, Hande Kırhan, Burcu Pasvanoğlu, Ceren Ocak, Irmak Özen 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji, İstanbul 
 

 

Psikopati, Psikopatlık Kontrol Listesi Revize'ye (Hare, 1991) göre kişilik özellikleri ve antisosyal yaşam tarzı 

olmak üzere iki ana faktöre bakılarak değerlendirebilen bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. 
Literatürde yüksek psikopatik eğilime sahip bireylerin empati kuramadığı görüşü yaygındır (Cleckley, 1964; 
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Hare, 1991) ki bu yorum insanların duygu durumlarını anlamaya ve buna karşılık güncel tepki üretmeyi 
sağlayan bilişsel ve duygusal sürecin işlemesindeki noksanlığa işaret eder. ( Spinella, 2005). Önceki çalışmalar 
yüksek psikopatik eğilime sahip bireylerin karşılarındakilerin sözel olmayan davranış ve işaretlerini yakalamak 
konusunda daha gelişmiş bir hassasiyete sahip olduğunu gösteriyor (Book, Castello & Camilleri, 2013). Ayrıca, 

Fecteau ve ekibinin (2008) araştırmasına göre yüksek psikopati eğilimi olan kişiler duygu durumunu analizi 
konusunda daha başarılılar. Yürüttüğümüz araştırmada psikopatik eğilim ve empati arasındaki korelasyon 
yüzsel ifadeler kullanılarak direkt olarak incelenmektedir. Bu deneyden beklentimiz yüksek psikopatik eğilime 
sahip bireylerin, düşük psikopatik eğilime sahip bireylere oranla duygu durumlarını daha doğru tespit etmeleri 
ancak kendi duygu durumlarındaki değişimin daha az olması yönündedir. 
Deneyde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde lisans eğitimi almakta olup yaşları 20 ila 39 arasında değişen 36 kadın 
ve 12 erkek olmak üzere toplamda 48 katılımcı kullanıldı. Deney, İstanbul Bilgi Üniversitesi bilgisayar 
laboratuarında yürütüldü ve katılımcılar geliş sıralarına göre pozitif, negatif veya nötr duygu aktarımı grubuna 
rastgele tahsis edildi. Deney sırasında katılımcıların duygu durumları, duygu durum ölçeği kullanılarak ölçüldü. 
Ardından Levenson Psikopati Ölçeği kullanılarak psikopatik eğilimleri ölçüldü (Levenson, Kiehl ve Fitzpatrick, 
1995). Katılımcılara atandığı gruba bağlı olarak 15 pozitif, 15 negatif veya 15 nötr fotoğraf grubu gösterildi ve 
fotoğraflardaki kişinin duygusunu seçenekler arasından işaretlemeleri istendi. En son aşamada, aynı şekilde 
duygu durum ölçümü tekrarlandı. Psikopatik eğilimi en yüksek çeyrekte ve en düşük çeyrekte çıkan 
katılımcıların verileri Sosyal Bilimler için İstatislik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edilecektir. Yürütmekte 
olduğumuz çalışma hala sürdüğü için elimizde şimdilik bir bulgu bulunmamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: empati, psikopati, yüzsel ifadeler 
 
Kaynakça: Book, A., Costello, K. and Camilleri, J. (2013). Psychopathy and Victim Selection: The Use of Gait 
as a Cue to Vulnerability. Journal of Interpersonal Violence, 28(11), pp.23682383. Cleckley, H. (1964). The 
mask of sanity. Saint Louis: C.V. Mosby Co. Fecteau, S., PascualLeone, A. and Théoret, H. (2008). Psychopathy 
and the mirror neuron system: Preliminary findings from a nonpsychiatric sample. Psychiatry Research, 160(2), 
pp.137144. Hare, R. (1991). The Hare psychopathy checklistrevised. North Tonawanda, N.Y.: Multi Health 
Systems, Inc. Levenson, M.; Kiehl, K.; Fitzpatrick, C. (1995). "Assessing psychopathic attributes in a 
noninstitutionalized population". Journal of Personality and Social Psychology, 68, 151158. Spinella, M. (2005). 
Prefrontal substrates of empathy: Psychometric evidence in a community sample. Biological Psychology, 70, 
175–181. 
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Kamin tarafından (1968, 1969) ortaya atılan bloklama etkisinin, incelendiği tipik bir desende, bir A koşullu 
uyaranı (CS), bir koşulsuz uyaran (US) ile eşleştirilerek bir süre sunulur. CS-A ve US arasındaki bağıntısal ilişki 
öğrenildikten sonra CS-A’ya, yeni bir CS (B) eklenerek sunuma devam edilir. Kontrol grubuna ise CS-A ve CS-B, 
US ile eşleştirilerek sunulur. Buna göre CS ve US arasındaki bağıntı deney grubunda öncelikle A uyaranı ile 
öğrenildiğinden, kontrol grubundan farklı olarak B uyaranına yönelik koşullu tepkinin daha az gelişmesi beklenir. 
Bloklama etkisi, hayvan denekler üzerinde incelenmesine rağmen bu etkinin insanlar üzerinde araştırılması 
oldukça yeni ve sınırlı sayıdadır (Crookes ve Moran, 2003; Mitchell, Lovibond ve Lavis, 2006). Ayrıca, insanlarda 
bağıntısal öğrenme ve hayvan koşullaması arasındaki en önemli yöntemsel farkın bağımlı değişkenin nasıl 
değerlendirileceği sorusu olduğu ileri sürülmektedir (Arcediano, Matute ve Miller, 1997). Bu çalışmanın birinci 
amacı, ipucu ile kategori arasındaki ilişkiyi öğrenmeye dayalı davranışsal bir görev kullanarak bloklama etkisinin 
ortaya çıkıp çıkmayacağının incelenmesi; ikinci amacı ise koşulsuz uyaranı sinyalleyen ipucunun görsel ya da 
işitsel olmasının herhangi bir farklılığa yol açıp açmadığının ortaya konulmasıdır. 19-26 yaş aralığında 71 
katılımcının yer aldığı bu deneyde üç farklı kategoriye (olumlu, olumsuz ve nötr) ait fotoğraflar koşulsuz uyaran 
olarak kullanılmıştır. Her bir kategori, katılımcının yer aldığı koşula bağlı olarak farklı bir görsel ya da işitsel 
ipucu ile sinyallenmiş, katılımcıların ipuçları ile kategoriler arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri sağlanmıştır. BE’nin 

ikinci aşamasında ise ortama ikinci CS (görsel ya da işitsel) eklenmiştir. Deney grubuna birinci ve ikinci 
aşamalar uygulanırken kontrol grubuna yalnızca ikinci aşama uygulanmıştır. Bloklama etkisi, kategorinin 
öncelikle görsel ipucu ile sinyallendiği grupta işitsel ipucu ile test edilirken, kategorinin öncelikle işitsel ipucu ile 
sinyallendiği grupta görsel ipucu ile test edilmiştir. Sonuçlar beklenenin aksine kontrol grubundaki katılımcıların 
deney grubundan daha yüksek doğru oranlarına sahip olmadığını göstermiştir. 



19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
5-7 EYLÜL 2016 İZMİR 

 

350 
 

 
Anahtar Kelimeler: bloklama etkisi, modalite farkı, kategori öğrenme 
 
Kaynakça: Kamin, L. J. (1968). ‘‘Attention-like’’ processes in classical conditioning. In M. R. Jones (Ed.), Miami 

symposium on the prediction of behavior: Aversive stimulation (pp. 9–31). Miami, FL: Univ. of Miami Press. 
Mitchell, W. S., Lovibond, P. F., Minard, E., & Lavis, Y. (2006). Forward blocking in human learning sometimes 
reflects the failure to encode e cue-outcome relationship. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 59, 
830-844. Arcediano, F., Matute, H. & Miller, R.R. (1997). Blocking of Pavlovian Conditioning in Humans. 
Learning and Motivation, 28, 188-199. 
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DIŞ-GRUPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GRUPLAR-ARASI 

İŞBİRLİĞİNİN ETKİLERİ VE DIŞ-GRUPLARA OLUMLU 
YAKLAŞIMIN ORTAYA ÇIKMA KOŞULLARI 
Çağdan Erdoğan 
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

 

2013 yazı boyunca süren Gezi Olayları, Türkiye tarihine geniş katılımlı bir sosyal mobilizasyon deneyimi 
bırakması ve birçok sosyolojik ve politik soruyu gündeme getirmesinin yanı sıra, sosyal psikoloji açısından da 
farklı politik tabanlardan gelmelerine rağmen işbirliği içinde hareket eden grupların biraradalığı bakımından 
dikkat çekici olmuştur. Bu çalışmanın amacı da, yaşanan bu sürecin ardından Gezi katılımcılarının, Gezi 
katılımcısı diğer dış-gruplara ilişkin hislerini araştırmak ve olumlu değerlendirmelerin hangi koşullarda mümkün 
olduğunu araştırmaktır. 
 
Araştırma, Allport’un (1954) temas hipotezi, Şerif’in (1966) ortak görev olgusu, van Zomeren ve diğerlerinin 
(2004) etkin hissetme olgusu ve Gaertner’in (1993) ortak kimlik yaklaşımlarından hareketle bu dört olguyu 
aracı değişken belirlemiş ve dış-grubun olumlu değerlendirilmesinde etkilerini incelemiştir. Bununla birlikte 
Golec de Zavala, Cichocka ve Bilewicz’in (2013) kolektif narsizm ve iç-grup özdeşleşimine ilişkin bulgularını da 
denkleme dahil ederek bu iki olgunun da moderatör etki göstermesi beklenmiştir. 
 
Örneklemi Gezi protestolarına aktif olarak katılmış 189 kişiden oluşan bu araştırmada, yukarıda anılan 
kavramlara ilişkin ölçekler ve dış-gruba ilişkin hislerin ölçülmesinde Lavrakas’ın (2008) His Termometresi 

kullanılmıştır. Bahsedilen hipotezler SPSS üzerinde Hayes (2012) tarafından geliştirilen Model 2 ve 4 ile 
sınanmış ve bulgular, dış-grupla temas düzeyinin, dış-grubun pozitif değerlendirilmesiyle anlamlı ilişki 
gösterdiğini; bu ilişkiye ortak görev ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesi eklendiğinde temas düzeyi ve pozitif 
değerlendirme arasındaki ilişkinin anlamsızlaştığını göstermiştir. Diğer bir deyişle, ortak görev ve ortak kimliğe 
sahip olma düşüncesi dış-grubun pozitif değerlendirilmesinde tam aracı etki göstermektedir. Buradan hareketle, 
ortak görev ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesinin varolmadığı temasların dış-grubun pozitif 
değerlendirilmesinde yeterli olmayacağı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: dış-grubun değerlendirilmesi, ortak kimlik, ortak görev, his termometresi, temas hipotezi 
 
Kaynakça: Gaertner, Samuel L., et al. The common ingroup identity model: Recategorization and the reduction 
of intergroup bias. European review of social psychology 4.1 (1993): 1-26. Golec de Zavala, Agnieszka, 
Aleksandra Cichocka, and Michal Bilewicz. The paradox of in-group love: Differentiating collective narcissism 
advances understanding of the relationship between in-group and out-group attitudes. Journal of personality 
81.1 (2013): 16-28. Hayes, A. F. (2012). Process: A versatile computational tool for observed variable 
mediation, moderation, and conditional process modeling. Manuscript submitted for publication. Lavrakas, Paul 
J., ed. Encyclopedia of survey research methods. Sage, 2008 Pettigrew, Thomas F., and Linda R. Tropp. 
Allport's intergroup contact hypothesis: Its history and influence. On the nature of prejudice (2005): 262-277. 
Sherif, Muzafer. The Robbers Cave experiment: Intergroup conflict and cooperation. Wesleyan University Press, 
1961. Van Zomeren, Martijn, Colin Wayne Leach, and Russell Spears. Does group efficacy increase group 
identification? Resolving their paradoxical relationship. Journal of Experimental Social Psychology 46.6 (2010): 
1055-1060. 
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OLASI BİR DIŞLANMA DURUMUNDA VERİLEN TEPKİLER: 

ÖZBİLİNÇ, AYRIMCILIK VE DUYGULANIMIN ROLÜ 
Ayşe Tuna, Cem Şafak Çukur 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 
 

 

Dışlanma kavramı genel olarak deneyimlenmesi istenmeyen bir durumdur ve dışlanmaya maruz kalan bireyde 

kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek birçok olumsuz tepkiden söz edilebilir. Birey dışlanmanın yıkıcı etkilerini 
bertaraf edebilmek amacıyla çaba sarf eder ve bu çabalar bireylerin dışlanma tepkilerini 
oluşturur(antisosyal/saldırgan davranış ve olumlu sosyal davranış). Bu araştırmada dışlanma türü, öz bilinç, 
duygulanım ve ayrımcılık gibi bazı değişkenlerin dışlanma tepkileriyle ilişkileri incelenmiştir. Bu bağlamda 
verilerin toplanma şekline göre farklılaşan iki ayrı araştırma yürütülmüştür. Araştırma 1'in ergen ve yetişkin 
katılımcılardan oluşması amaçlanmış ve bu doğrultuda yetişkin verileri Tekirdağ Devlet Hastanesi personelinden, 
ergen verileri ise Tekirdağ ilinde öğrenim görmekte olan 18 yaş ve üstü lise öğrencilerinden(örgün ve açık 
öğretim),kağıt formda hazırlanan ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 2'nin genç yetişkin katılımcılardan 
oluşması amaçlanmış ve bu doğrultuda dijital formda hazırlanan ölçekler kullanılarak internet aracılığıyla 
üniversite öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Araştırma 1 toplam 335 katılımcı ile(237 yetişkin, 87 ergen) 
Araştırma 2 ise 213 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcı verileri; Dışlanma Öyküleri ve Dışlanma Tepkileri 
Ölçeği, Öz Bilinç Ölçeği, Pozitif Negatif Duygulanım Ölçeği ve Algılanan Ayrımcılık Ölçeği kullanılarak 
toplanmıştır. Veriler uygun analiz yöntemleri ile değerlendirilmiş, ardından analiz sonuçları ilgili literatür 
bağlamında tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: ayrımcılık, dışlanma, duygulanım, öz bilinç 
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YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ İLE ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA 

ÇALIŞAN KADINLARDA STRES İLE İLİŞKİLİ PSİKOLOJİK 

FAKTÖRLER 
Didem Sevük 
Başkent Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

İnfertilite, gebe kalmak amacıyla 12 ay korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalınamaması olarak 

tanımlanmaktadır (WHO, 2002; Eren,2008). Beklenmedik biçimde ortaya çıkan, sıklıkla açıklanamayan ve ne 
kadar süre devam edeceği ön görülemeyen infertilitenin, birey için yoğun stres yaratması genel olarak kabul 
gören bir olgudur (Akt.,Oğuz, 2004; Cousineau ve Domar, 2007; Chachamovich ve ark., 2010). Beyinde yer 
alan hipotalamus, üreme hormonlarının düzgün çalışmasından sorumlu olmasının yanı sıra, bizim strese karşı 
duygusal tepkilerimizi de ayarlar. Bu bilgi, stres ve üremenin birbirleri üzerindeki etkisini açıklama açısından 
önemlidir. Yaşamınızda eğer süre giden bir stres faktörü varsa, hipotalamusun üremeyle ilgili hormonları 
yönetme görevi bu durumdan olumsuz etkilenir ve gebe kalmak zorlaşabilir. Bu nedenle infertilite ve 
tedavisinde yaşanan stres önemli gibi görünmektedir. Söz konusu araştırma Başkent Üniversitesi Tüp Bebek 
Ünitesine başvuran kadınlar üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, tüp bebek merkezine 
başvurmuş Primer infertilitesi olan, ayrıca infertilite nedeni hormonal ya da nedeni bilinmeyen infertilite olan 20- 
41 yaş arası 36 kadın oluşturmaktadır. Dışlama kriteri ise infertilite nedeninin da yapısal olmasıdır 
Araştırmamızda psikolojik ölçümlerin edimi için ilgili yerli ve yabancı literatür bağlamında dikkat çeken araştırma 
bulgularına göre hazırlanan Bilgi Toplama Formu, stres ölçümleri için Strese Yatkınlık Ölçeği ve Stresle Baş Etme 
Ölçeği, psikopatolojik belirtilerin sıklığı için Kısa Semptom Envanteri, kullanılmıştır. Ek olarak çalışma 
kapsamında İnfertilite ile Baş Etme Ölçeği Türk kültürüne uyarlanmıştır. İnfertilite sorunu yaşayan kadınların 
stres belirtilerini yordamada ‘olumsuz yaşam algısı’, ‘bir çocuk sahibi olmaya atfedilen önem’, ‘stresle etkisiz 
başa çıkma yöntemleri’ ve bu yöntemlerden biri olan ‘çaresiz yaklaşım’ önemli gibi görünmektedir. Buna ek 
olarak, stresi anlamada ya da baş etmede kullanılan ‘bedene yönelik faaliyetler’ ( dengeli beslenme, yeterli 
uyku, sigara alkol kullanmama, egzersiz yapma gibi yaşam alışkanlıkları) devreye girmediği durumlarda 
yaşanan stres belirtilerinin artabileceği gözlenmiştir. Son olarak ‘kişilerarası tarzlardan’ ‘küçümseyici tarzın’ da 
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yaşanan stres belirtilerinde önemli bir rolünün olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnfertilite, stres ile başa çıkma, kişilerarası tarz. 
 

Kaynakça: World Health Organization.(2002) Current practices and controversies in assisted reproduction. 
Report of meeting on “Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction”, 17–21 September 2001. 
WHO Headquarters, Geneva, Switzerland www.worldhealth.org/pdf/press.fact.sheets.stress.pdf. Eren, E. 
(2008). İnfertil çiftlerde algılanan sosyal desteğin infertilite ile ilişkili stres. Hazi üniversitesi tıp fakültesi 
psikiyatri anabilim dalı. Uzmanlık tezi. Oğuz, H. D. (2004) İnfertilite tedavisi gören kadınlarda infertilitenin ruh 
sağlığına, evlilik ilişkileri ve cinsel yaşama etkileri. Uzmanlık Tezi. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı 
ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi. Domar, A., Zuttermeister, P.C, ve 
Friedman, R(2007). The Psychological impact of infertility: a comparison with patients with other medical 
conditions Journal of Psychosomatic Obstetric Gynaecology. 14 Special issue 45-52. Chachamovich, J., L.,R ve 
ark. (2010). RPesseyarcchhological distress as predictor of quality of life in men experiencing infertility: a cross-
sectional survey. Reproductive Health,7(3). 
 
 
 
 
 

[Özet:0660] 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİN EĞİTİMİNİN DİN ALGISINA 

ETKİSİ 
Feride Yüksel, Şeyda Aksel 
Ege Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

GİRİŞ: Farkında olsalar da olmasalar da her çocuğun dünyaya ilişkin ve dünyadaki konumlarına ilişkin kişisel 

bakış açıları vardır (Huddleston, 1987). Bu bakış açısına dayanarak her çocuğun dine yönelik algı ve 
tutumlarında da kişisel farklılıklar olabileceği yargısına varmak mümkündür. Bu farklılıklar bireysel farklılıklara 
bağlı olabileceği gibi çevresel nedenlere de dayanabilir. Çevresel faktörler ebeveyn tutumlarından eğitime kadar 
geniş bir yelpazede ele alınabilir. Örneğin alan yazınında farklı dini gruplara mensup çocuklarla yürütülen 
çalışmalar olduğu gibi (Takriti, Barrett, & Buchanan-Barrow, 2006), ebeveynin dini tutumlarının çocukların Tanrı 
algısına etkilerinin araştırıldığı çalışmalar da (Roos, Iedema, & Miedema, 2003) mevcuttur. Din gelişimi 
kuramları incelendiğinde erken çocukluk döneminde çocuğa verilecek din eğitiminin niteliğinin çok önemli 
olduğu görülür. Çocuğun henüz soyut kavramları anlayamadığı göz önüne alınırsa, yetişkinlerle aynı eğitimin 
verilmesi çocuk için yarardan çok zarara yol açabileceği düşünülmektedir. Müslüman örneklem sayısının yapılan 
araştırmalarda az olduğu görülmüştür. Ülkemizde yapılan bu alandaki çalışmalarda ise din eğitiminin 
etkilerinden ziyade din gelişimine odaklanmıştır (Oruç, 2013). 
YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini İzmir’de çeşitli din eğitimi veren anaokullarına devam eden çocuklar ile din 
eğitimi vermeyen anaokullarına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Din eğitimi veren anaokullarına giden 20 
çocuk vardır. Din eğitimi verilmeyen anaokullarına giden çocuklar ile halen görüşmeler sürmektedir. Çocuklara 
din algıları ile ilgili sorular içeren 29 soruluk bir anket uygulanmaktadır. Çocuklar okuma yazma bilmediğinden 
görüşme yöntemi ile veriler toplanmaktadır. Çocukların ebeveynlerine din eğitimi ile ilgili fikirlerini öğrenmek 
amacıyla bir anket verilmiştir.  
BULGULAR: Veriler önce içerik analizi ile incelenecektir. Analiz edilen veriler SPSS paket programı ile analiz 
edilecektir.  
TARTIŞMA: Elde edilen sonuçlar ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür ile karşılaştırılacak ve tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, okulöncesi dönem, din algısı 
 
Kaynakça: Huddleston, T. (1987). Religious education for children with learning difficulties. Support for 
Learning, 2(3), 21–26. Oruç, C. (2013). Religious Education in the Context of Early Childhood Religious 
Development Theories. Turkish Studies, 8, 971–987. Roos, S. A. De, Iedema, J., & Miedema, S. (2003). Effects 
of Mothers ’ and Schools ’ Religious Denomination on Preschool Children ’ s God Concepts. Journal Of Beliefs & 
Values, 24(2), 165–181. http://doi.org/10.1080/1361767032000088378 Takriti, R., Barrett, M., & Buchanan-
Barrow, E. (2006, November 20). Children’s understanding of religion: Interviews with Arab-Muslim, Asian-
Muslim, Christian and Hindu children aged 5-11 years. Mental Health, Religion & Culture. Taylor & Francis. 
Retrieved from http://epubs.surrey.ac.uk/782047/2/SRI_deposit_agreement.pdf  
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KORKU VE MUTLULULUK YÜZ İFADELERİNİN TANINMASINDA 

ÇALIŞMA BELLEĞİNİN ROLÜ 
Tülay Yıldırım

1
, Gülin Kaça

2
, Selahattin Baklacı

2
 

1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

2
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

 

 

Sosyal ve biyolojik açıdan büyük önem taşıyan yüz ifadelerinin tanınması sürecinde, bilişsel yük düzeyinin farklı 

olduğu durumlarda, otomatikliğe ilişkin çelişkili bulgular elde edilmiştir (Dillen ve Koole, 2009; Tracy ve 
Robbins, 2008). Bu bakımdan, son yıllarda yüz ifadelerini tanıma sürecinde çalışma belleğinin rolü ilgi çekici bir 
araştırma konusu haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda bellek yükünün arttırılmasının yüz 
ifadelerinin tanınmasını olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur (Phillips ve ark., 2008). Ancak spesifik yüz 
ifadelerinin tanınmasında bilişsel yük koşulunun ne tür bir etkisinin bulunduğuna ilişkin kanıtlar oldukça 
sınırlıdır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; bilişsel yük koşulunun korku, mutluluk, ve nötr yüz 
ifadelerinin tanınmasında bir etkiye neden olup olmadığını incelemektir. Çalışmaya 15 kadın ve 15 erkek olmak 
üzere 30 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Standart bir bataryadan seçilen yüz ifadeleri, örnek ile 
gecikmeli eşleme (delayed matching to sample) görevi kullanılarak sunulmuştur. Bilişsel yük koşulu ise 3, 5 ya 
da 7 kelime sunularak katılımcıdan belirli bir sıradaki kelimeyi hatırlaması istenerek değişimlenmiştir. Bilişsel 
yük koşulunun örnek ile gecikmeli eşleme görevindeki etkisi farklı duygular temelinde incelenecektir. Bulgular 
değerlendirilme aşamasındadır. Sonuçlar, çalışma belleği ve yüz ifadelerinin otomatil işlenip işlenmemesi 
temelinde incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: çalışma belleği, kategorik duygular, otomatiklik 
 
Kaynakça: Phillips, L. H., Channon, S., Tunstall, M., Hedenstrom, A., Lyons, K. (2008). The role of working 
memory in decoding emotions. Emotion, 8(2), 184-191. 
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Panel Oturumları 
 

 

[Özet:0108] 

SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARLA BARIŞ SÜRECİ 
Gülseli Baysu

1
, Melis Özden Uluğ

2
, Elif Çelebi

3
, Ahmet Çoymak

4
, Yasemin Gülsüm Acar

5
 

1
Kadir Has Üniversitesi 

2
Jacops Bremen Üniversitesi 

3
İstanbul Şehir Üniversitesi 

4
Süleyman Demirel Üniversitesi 

5
Özyeğin Üniversitesi 

 

 
Türkiye’de en son 2012 yılında gündeme gelen çözüm arayışı kalıcı bir barış sürecine ulaşamamış, çatışmalı bir 
sürece girilmiştir. Şiddetli çatışmalar nedeniyle birkaçyıl öncesine nazaran uzlaşma ve barış yeterince ön planda 
olmasa da bu yöndeki toplumsal talepler süregelmektedir. Bu panelin amacı, sosyal psikoloji alanındaki barış ve 
uzlaşma alanyazınını ülkemizdeki Türk-Kürt ilişkileri ve barış süreci üzerinden tartışmaktır. Bu paneldeki beş 
çalışma gruplararası ilişkileri anlamayı ve iyileştirmeyi amaçlayan kuramlardan yola çıkmıştır: Gruplararası 
Temas Kuramı (Pettigrew & Tropp, 2006), Üst Kimlik Kuramı (Gaertner & Dovidio, 2000) ve bunların temelini 
oluşturan Sosyal Kimlik Kuramı (Tajfel & Turner, 1979). Temas kuramına odaklanan ilk iki çalışma, temasın 
hangi koşullarda ön yargıları azaltmaya ve çatışma sürecinde bozulan ilişkileri onarmaya yardımcı olduğunu 
araştırmaktadır. Uluğ ve Cohrs, çalışmalarında gruplararası temasın çatışma algılarını ve barış sürecine yönelik 
tutumları etkileyerek Türkler ve Kürtler arasında bozulan ilişkileri onarmaya yardımcı olduğunu ancak etkilerin 
özellikle Türkler’de farklılaştığını göstermektedir. Temasın, Türkler arasında kendini dışlanmış hisseden gruplar 
için daha olumlu sonuçları olduğu bulunmuştur. Çelebi ve Bağcı çalışmalarında, gruplararası temasın ancak 
çatışma algısı düşükse dış-grup tutumlarıyla olumlu ilişkisi olduğunu, çatışma algısı yüksekse bu etkinin 
kalktığını veya tersine döndüğünü bulmuştur. Çoklu kimlik dinamiklerine odaklanan sonraki iki çalışma, 
kapsayıcı bir üst kimliğin çatışma sürecinde bozulan ilişkileri onarmaya ne derece yardımcı olduğunu 
araştırmaktadır. Çoymak, ulus kimliğinin faklı boyutlarının, hem Türkler hem Kürtler için politik güven yada 
ayrımcılık gibi algıları farklı şekillerde etkilediğini göstermiştir. Baysu ve arkadaşları ise üst kimlik olarak 
Müslüman kimliğiyle daha çok özdeşim kuran Kürtlerin, Türklere daha olumlu duygular hissettiklerini, bunun da 
uzlaşmaya desteklerini artırdığını bulmuştur. Ancak, Müslüman kimliği hak arayışı temelli değil, iletişim-diyalog 
temelli uzlaşma anlayışıyla ilişkilidir. Son olarak, Acar çalışmasında Sosyal Kimlik Kuramı’ndan yola çıkarak köy 
korucularında kimlik oluşum süreçlerinin ve tehdit algılarının barış sürecine olan tutumları nasıl etkilediğini 
incelemiştir. Sonuç olarak beş çalışma da veri bazlıdır; toplamda 1376 katılımcıyla yüzyüze ya da çevrimiçi 
görüşmelere dayanmakta, nicel ve nitel yöntemleri kapsamaktadır. Üst kimlik ve gruplararası temas gibi önemli 
sosyal psikolojik faktörlerin gruplarası arası ilişkilerin (dış gruba yönelik tutumlar, çatışma algıları, barışa yönelik 
tutumlar, gruplararası duygular, politik güven gibi) farklı boyutlarına etkisini incelediğinden genel olarak 
çatışmalı gruplar için daha olumlu ilişkilere nasıl ulaşırız sorusuna ışık tutmaktadır.  
1.SUNUŞ: Gruplararası temasın, çatışma algılarına ve barış sürecine yönelik tutumlara etkisi Dr. Özden Melis 
Uluğ, Jacobs Üniversitesi Bremen, melisulug@gmail.com J. Christopher Cohrs, Jacobs Üniversitesi Bremen,  
2. SUNUŞ: Barış sürecinde gruplararası arkadaşlık ilişkileri, çatışma algısı ve dış grup tutumlarının incelenmesi 
Yard. Doç. Dr. Elif Çelebi, İstanbul Şehir Üniversitesi, elifcelebi@sehir.edu.tr Sabahat Çiğdem Bağcı, Işık 
Üniversitesi  
3. SUNUŞ: Bir üst kimlik hepimize yeter mi? Sosyal kimlik dinamikleri Dr. Ahmet Çoymak, Süleyman Demirel 
Üniversitesi, ahmetcoymak@gmail.com>  
4. SUNUŞ: Barışa ve uzlaşmaya yönelik tutumlar Doç. Dr. Gülseli Baysu, Kadir Has Üniversitesi, 
gulseli.baysu@khas.edu.tr Dr. Canan Coşkan, Leuven Üniversitesi Yasin Duman, M.A., Sabancı Üniversitesi  
5. SUNUŞ: Sosyal psikolojik yaklaşım ile kimlik, gruplararası ilişkiler ve çözüm Dr. Yasemin Gülsüm Acar, 

Özyeğin Üniversitesi, yasemin.acar@ozyegin.edu.tr 
 
Anahtar Kelimeler: Barış, Uzlaşma, Gruplararası İlişkiler, Sosyal Kimlik, Gruplararası Temas 
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LİDERLİĞİN ALGISINDA VE SONUÇLARINDA TOPLUMSAL 

CİNSİYETİN ROLÜ 
Gamze Arman

1
, Arzu Aydınlı Karakulak

3
, Doruk Uysal Irak

3
, Evrim Güleryüz

2
 

1
MEF Üniversitesi 

2
Yaşar Üniversitesi 

3
Bahçeşehir Üniversitesi 

 

 
1. Başlık: Liderlikle İlgili Değişkenlerde Kadın-Erkek Çalışanlar Arasındaki Farklar 
Yazar: Doruk Uysal Irak (Bahçeşehir Üniversitesi) 
2. Başlık: Toplumsal Cinsiyet ve Tükenmişlik 
Yazarlar: 1) Evrim Güleryüz (Yaşar Üniversitesi) 2) Deniz Giray (İzmir Üniversitesi) 
3. Başlık: İstismarcı Liderliğin Gözlemciler Tarafından Algısı: Toplumsal Cinsiyetin Rolü 
Yazar: Gamze Arman (MEF Üniversitesi) 
4. Başlık: Kadın ve Liderlik Kaygısı 
Yazarlar: 1) Arzu Aydınlı-Karakulak (Bahçeşehir Üniversitesi) 2) Ayşe Burçin Erarslan-Başkurt (Koç Üniversitesi) 
3) Salome Shelia (Koç Üniversitesi) 4) Zeynep Aycan (Koç Üniversitesi) 
 
Bu panelde yer alan araştırmalar cinsiyetler arasında liderliğe bakış açıları ve zorbalık gibi durumlarla ilgili 
algılara odaklanmışlardır. Saha çalışması yöntemine dayanarak çalışmakta olan bireylerden veri toplamış olan 
ilk iki araştırmacının aksine deneysel yöntemleri kullanarak öğrencilerden veri toplayan araştırmacılar 
analizlerinde bir takım cinsiyet farklılıkları gözlemlemişlerdir. Bulgular arasındaki benzerlik ve farklılıkların olası 
nedenleri panel kapsamında tartışılacaktır. 
Sunulacak olan ilk araştırmanın (Uysal-Irak) sonuçları üç ayrı örneklemle yapılan analizleri içermektedir. İlk 
örneklemdeki (n = 329; %49 kadın) bulgulara göre kadın ve erkek katılımcılar tarafından rapor edilen zorbalık 
davranışı hem toplam puanda hem de üç alt faktör açısından anlamlı bir fark göstermemektedir. İkinci (n = 
265; %53 kadın) ve üçüncü örneklem (n = 267; %53 kadın) üzerinde yapılan analizler ise toplumsal cinsiyetin 
yaşam doyumu, iş doyumu ve işten ayrılma eğilimi seviyelerinde farka yol açmadığını göstermiştir. 
Veri toplama safhası sürmekte olan ikinci araştırmanın (Güleryüz & Giray) ön sonuçları da ilk araştırmayı 
destekler niteliktedir. Mevcut örneklem (n = 100; %53 kadın) üzerinde yapılan analizler kadın ve erkek 
katılımcılar arasında algılanan katılımcı, babacan ve otoriter liderlik stillerinde, zorbalıkta ve algılanan istismar 
edici yöneticilik alanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca, kadın ve erkek 
katılımcılar arasında tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusunda azalma 
boyutlarında da anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 
Üçüncü araştırmada (Arman) katılımcılar (n = 197; %78 kadın) bir hafta boyunca her gün bir ofiste geçen ve 
istismarcı liderlik içeren kısa hikayeler okumuş ve haftanın sonunda istismarcı yönetici ile ast seviyesindeki 
çalışan (mağdur kişi) arasındaki ilişkiyi ve istismarın gözlemcileri olarak mağdur için ne yapmak istediklerini 
değerlendirmişlerdir. Sonuçlar kadın gözlemcilerin erkek gözlemcilere nazaran durumu daha az kabullenebilir 
olarak algıladıklarını ve mağdura yardımcı olmaya daha meyilli olduklarını göstermiştir. Mağdura yardımcı olma 
isteğinde bireysel seviyedeki güç aralığı yöneliminin de aracı olduğu ortaya çıkmıştır. 
Son olarak, araştırmalarda ortaya çıkan tüm benzerliklere rağmen mevcut kadın lider oranındaki düşüklüğü göz 

önüne alarak yapılan deneysel çalışmada (Aydınlı-Karakulak ve ark.) katılımcılar (n = 157; %67 kadın) beş 
kişilik gruplar halinde verilen bir görevi tamamlarken liderliğin ortaya çıkış süreci incelenmiştir. Bulgular 
kadınların erkeklere nazaran lider olmaya daha az istekli olduklarını ve liderlik kaygısının bu cinsiyet etkisine 
aracılık ettiğini göstermektedir. Liderlik motivasyonunun ise bu süreç üzerinde bir etkisi saptanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, liderlik, zorbalık, çalışan tutumları 
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PSİKOLOJİDE ÖLÇÜM ARAÇLARI: TÜPÖV PROJESİ, İLKELER, 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Orçun Yorulmaz, Özge Erarslan, Gülay Dirik, Sedef Tulum Akbulut 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
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Psikoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda birçok ölçüm aracı kullanılmaktadır. Ancak farklı 
kurum/kişilerce geliştirilen veya dilimize uyarlanan ölçüm araçlarını barındıran bir güncel veritabanı yoktur. Bu 
durumsa etik dışı girişimlere, hatalara veya harcanan emeğin göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Bu 
nedenle, internet temelli, kapsamlı ve güncellenebilen bir veritabanı oluşturmak amacıyla, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışan bir grup araştırmacı ile “Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı 
(TÜPÖV) Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu panelde, TÜPÖV projesi temel alınarak ölçüm araçlarına yönelik proje 
içeriği, ölçme-değerlendirme alanındaki uluslararası bilimsel gelişmeler, ölçütler ve ülkemizdeki güncel durum, 
sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır; bu sayede, ölçüm araçlarına dair ilgili literatür bulguları ışığında 
özgün nitelikte genel bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Panelde ilk olarak Özge ERARSLAN, “Türkçe 
Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi: Nereden nereye?” başlıklı konuşmasında proje 
amacı, internet sayfası (www.tupov.org), içerik bilgileri, gelecek planları ve sayfada yer alan 250 ölçüm aracına 
dair bilgilerden söz edecektir. “Değerlendirmede Uluslararası Ölçütler: Kanıt Temelli Değerlendirme, Uluslararası 
İlke ve Gerekler” başlıklı bir diğer sunumda Sedef TULUM AKBULUT ise kanıt temelli değerlendirme, European 
Federation of Psychological Associations (EFPA) ve International Test Comission (ITC) ilkeleri ve uyarlama 
çalışmalarında kabul gören ilkeler gibi literatürde temel alınan ölçütlere dair bilgiler verecektir. “Ülkemizde 
Psikoloji Alanındaki Lisansüstü Tezlerde ve Ulusal Yayınlarda Kullanılan Ölçüm Araçlarına Dair Betimsel Bir 
Değerlendirme” başlıklı konuşmada Gülay DİRİK, proje çalışmaları esnasında faydalanılan kaynaklardan 
hareketle, alandaki lisansüstü tez çalışmaları ve ulusal yayınlarda kullanılan ölçüm araçlarına yönelik bir 
değerlendirme yapacaktır. Son olarak aynı zamanda panel başkanı olan Orçun YORULMAZ, “Projede Karşılaşılan 
Sorunlar, Çözüm Yolları, Gelişmeler ve Gözden Geçirme” başlıklı konuşmasında ise genel bir durum 
değerlendirmesi yapacak, ilkelerden ve ölçütlerden yol çıkarak çalışma ve uygulamalara önerilerde bulunacaktır. 
Sonuç olarak, bu panel neticesinde alanda sıklıkla kullanılan ölçüm araçlarına dair özgün ve güncel bilgiler ile 
veritabanı gözden geçirilecek, sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacak ve bir yol haritası ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, ölçütler, ölçekler, TÜPÖV projesi 
 
Panel içeriği 

Doç. Dr. Orçun YORULMAZ 
(Panel başkanı) 

Projede Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Yolları, Gelişmeler ve Gözden Geçirme 

Doç. Dr. Gülay DİRİk 
(Konuşmacı) 

Ülkemizde Psikoloji Alanındaki Lisansüstü Tezlerde ve Ulusal Yayınlarda 
Kullanılan Ölçüm Araçlarına Dair Betimsel Bir Değerlendirme 

Araş. Görv. Özge ERARSLAN 
Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi: Nereden 
nereye?” 

Araş. Görv. Sedef TULUM 
AKBULUT 

Değerlendirmede Uluslararası Ölçütler: Kanıt Temelli Değerlendirme, Uluslararası 
İlke ve Gerekler 

 
Kaynakça: Aiken, L. (2006). Psychological Testing and Mesurement. Pearson, New York, Anastasi, A., & 
Urbina, S. (1997). Psychological testing. Upper Saddle River, Prentice Hall, New Jersey. Erkuş, A. (2013). 
Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Gregory, R. (2003). Psychological 
Testing: History, Principles, and Applications. Allyn & Bacon Inc., New York. Gudmundsson, E. (2009). 
Guidelines for translating and adapting psychological instruments. Nordic Psychology, 61, 29-45. Hunsley, J., & 
Mash, E.J. (2011). Evidence-based Assessment. Oxford Handbook of Clinical Psychology (pg. 76-97). Oxford: 
Oxford Press. Matsumoto, D., & van de Vijver, F. J. (2010). Cross-Cultural Research Methods in Psychology. 
Cambridge University Press, NewYork. Tuner, S. M., DeMers, S. T., Fox, H. R., & Reed, G. M. (2001). APA's 
guidelines for test user qualifications. American Psychologist, 56, 1099-1113. 
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NÖROPSİKOLOJİK OLGULARA YÖNELİK BİLİŞSEL 

REHABİLİTASYON 
Murat Kurt

1
, Seda Eroğlu

2
, Gülin Kaça

3
 

1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Samsun 

2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İzmir 

3
Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İzmir 
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Beyin hasarı sonrası ortaya çıkan bilişsel, davranışsal ve duygusal yetersizlikler hastanın yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Hastanın yaşam kalitesinin artırılması için ortaya çıkan yetersizliklerin ve 
korunmuş işlevlerin değerlendirilmesi ve etkili bir bilişsel/nöropsikolojik rehabilitasyonun uygulanması 
gerekmektedir. Nöropsikolojik değerlendirme amacıyla psikometrik ölçme araçlarının geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte bilişsel/nöropsikolojik rehabilitasyon çalışmaları göreli olarak 
yenidir. Ülkemizde de nöropsikolojik ölçme araçlarının standardizasyonuyla birlikte psikometrik temelli 
nöropsikolojik değerlendirme uygulamaları artmıştır. Bununla birlikte afazi rehabilitasyonu dışında diğer bilişsel 
yetersizlikleri kapsayacak şekilde bilişsel/nöropsikolojik rehabilitasyon uygulamaları ise oldukça sınırlı kalmıştır. 
Bu panelin temel amacı; rehabilitasyon amaçlı klinik görüşme ve nöropsikolojik değerlendirme yaklaşımlarını 
tanıtmak (Doç.Dr. Murat Kurt), bilişsel/nöropsikolojik rehabilitasyonun temel ilkelerini ve stratejilerini tartışmak 
(Uzm. Psk. Seda Eroğlu), bilişsel rehabilitasyon uygulamalarında kullanılan yapılandırılmış programları tanıtmak 
ve örnek vaka sunumları (Uzm. Psk. Gülin Kaça) vermektir.  
Rehabilitasyon süreci öncesinde ilk basamak klinik görüşmedir. Bu görüşmede detaylı olarak premorbid 
özellikler ve hastalık sürecinde görülen bilişsel, davranışsal ve duygusal değişiklikler incelenmektedir. İkinci 
aşama olan nöropsikolojik değerlendirme ise nöropsikolojik testler aracılığıyla hasta hakkında sistematik olarak 
veri toplama, düzenleme, yorumlama ve yordama yapma sürecini içermektedir. Değerlendirme hastanın 
bilişsel/nöropsikolojik rehabilitasyon programının hazırlanmasında belirleyicidir. Bu doğrultuda bilişsel müdahale 
programının içeriği belirlenmekte ve hastaya özgü uygun egzersiz programlarının geliştirilmesi 
kararlaştırılmaktadır.  
Rehabilitasyon; hastanın kendi doğal çevresine dönmesine yardımcı olmak ve beyin hasarı sonrasında ortaya 
çıkan yetersizliklerin günlük yaşam aktivitelerine etkisini en aza indirmek amacıyla yapılan takım çalışmasına 
dayalı bir süreçtir. Restoratif yaklaşım kayıp bilişsel işlevlerin tekrar kazandırılmasını; telafi edici yaklaşım ise 
korunmuş bilişsel işlevler temelinde hastanın günlük problemleriyle başa çıkmasına yönelik rehabilitasyon 
sürecini içermektedir. Panelde etkinliği gösterilmiş, günlük yaşam işlevlerine adapte etmeye yarayan temel bazı 
stratejiler tanıtılacak ve tartışılacaktır.  
Farklı bilişsel alanlara yönelik egzersizlerin yer aldığı çeşitli standart rehabilitasyon programları bulunmaktadır. 
Bu oturumda ayrıca bilişsel kayıplara ilişkin mevcut egzersiz seçenekleri tanıtılacak; kağıt-kalem testleri ve 
bilgisayar sistemli programlardan bazıları örnek vaka çalışması ile birlikte sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nöropsikolojik değerlendirme, bilişsel rehabilitasyon, nöropsikolojik rehabilitasyon 
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KORUNMA ALTINDA BÜYÜMEK 
Si bel Kazak Berument, Zeynep Ertekin, Suzan Ceylan, Duygu Taşfiliz, Şükran Okur, Aybegüm Memişoğlu 

Orta Doğu Teknk Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
 

 

Korunma altındaki bebek ve çocukların, aileleri yanında büyüyen çocuklara göre pekçok alanda gelişimsel 

sorunlar yaşadıkları çalışmalarla gösterilmiştir. Fakat korunma altında farklı bakım tiplerinin etkilerini 
karşılaştıran çalışmalar çoğunlukla koruyucu aile ve kurum bakımı farklarına odaklanmıştır. Bu panelde 
Türkiye’de kurum, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile gibi farklı bakım türlerinde büyüyen 3-5 yaşlarındaki 
çocukların gelişimlerini karşılaştıran boylamsal çalışmanın birinci zaman verilerinin sonuçları sunulacaktır. 
Ayrıca, her bir gelişimsel sonuç karşılaştırması, hem çocukların bireysel mizaç özelliklerinin temel etkisini, hem 
de farklılaşan duyarlılık (differential susceptibility) teorisi çerçevesinde çocukların mizaç özelliklerinden 
engellenmişlik (frustration) ve algısal hassasiyetin (perceptual sensitivity) bakım tipleri ile olan etkileşimini 
içermektedir.  
Katılımcılar: Farklı Bakım Tiplerinde Kalan (yuva= 57, sevgi evi= 48, çocuk evi= 41, koruyucu aile= 30) ve 
düşük sosya-ekonomik düzeyde (SED) aile bakımı alan 37 çocuktan oluşmaktadır. Ayrıca, 1. ve 2. Panelistlerin 
sunumlarında orta ve yüksek sosya-ekonomik düzeyde aile yanında büyüyen 42 çocuk çalışmaya alınmıştır.  
Panelistler ve sunum başlıkları: 
1. Bakım Çeşidinin ve Mizacın Devlet Bakımı Altında Kalan Çocukların Positive Benlik Algıları ve Kendini 
Denetleme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Zeynep Ertekin ve Sibel Kazak Berument, ODTÜ. 
2. Bakım Çeşitlerine göre Çocuklarda Bellek ve Dikkat Gelişiminin Karşılaştırılması ve Mizacın Düzenleyici Rolü. 
Suzan Ceylan, Sibel Kazak Beument ve Zeynep Ertekin, ODTÜ. 
3. Kurum bakımında kalan çocukların duyguları anlama becerisi ve mizaç özelliklerinin rolü. Duygu Taşfiliz ve 
Sibel Kazak Beument, ODTÜ. 
4. Devlet Koruması Altındaki Çocuklarda Bağlanma Problemleri. Şükran Okur, Sibel Kazak Berument ve Bahar 
Bahtiyar, ODTÜ. 
5. Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar  
Aybegüm Memişoğlu ve Sibel Kazak Berument, ODTÜ. 
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Herbir panelist bulguları sosyal politikalar açısından tartışacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: korunma altında gelişim, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, davranış problemleri 
 

Kaynakça: Belsky, J. & Pluess, M. (2011). Differential Susceptibility to long term effects of quality of child care 
on externalizing behavior in adolescence. International Journal of Behavioral Development, 36(1), 2-10. 
http://doi.org/10.1177/0165025411406855 Chisholm, K., Carter, M.C., Ames, E.W., & Morison, S.J. 
Attachment security and indiscriminately friendly behaviour in children adopted from Romanian orphanages. 
Development and Psychopathology, 7, 283-294. doi:10.1017/S0954579400006507. (1995). Fisher, L., Ames, 
E. W., Chisholm, K., & Savoie, L. Problems reported by parents of Romanian orphans adopted to British 
Columbia. International Journal of Behavioral Development, 20(1), 67-82. doi:10.1080/016502597385441. 
(1997). Fisher, A., Thiessen, E., Godwin, K., Kloos, H., & Dickerson, J. Assessing selective sustained attention 
in 3- to 5-year-old children: Evidence from a new paradigm. Journal Of Experimental Child Psychology, 114(2), 
275-294. doi: 10.1016/j.jecp.2012.07.006. (2013). Moulson, M., Shutts, K., Fox, N., Zeanah, C., Spelke, E., & 
Nelson, C. (2015). Effects of early institutionalization on the development of emotion processing: A case for 
relative sparing?. Developmental Science, 18, 298-313. doi:10.1111/desc.12217 Pluess, M., & Belsky, J. 
(2010). Children's differential susceptibility to effects of parenting. Family Science, 1, 14-25. 
doi:10.1080/19424620903388554. 
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İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLIĞIN İZLENMESİ VE 

DESTEKLENMESİ 
Pınar Ünsal

1
, Çiğdem Vatansever

2
, Sibel Karamaraş

3
, Nazım Serin

4
, İnanç Sümbüloğlu
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1
İstanbul Üni, Psikoloji, İstanbul 

2
Namık Kemal Üni., ÇEEİ, Tekirdağ 

3
Avita Çalışan Destek Hizmetleri, İstanbul 

4
Nazım Serin Psikolojik ve Kurumsal Danismanlik, İstanbul 

5
Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji, İstanbul 

 

 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, 7-24 müşteri odaklı çalışma, artan verimlilik hedefleri, işyükü ve artan 

çalışma saatleri her geçen gün daha fazla oranda çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Avrupa Çalışma 
Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound, 2012)’un 34 ülkeden 44 bin çalışanın görüşünü aldığı araştırmaya göre, 
çalışanların %20’sinin ruh sağlığı iyi değildir. Aynı araştırmaya göre, Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh 
sağlığı endeks puanı (WHO-5) 56 (%) olup bu değer AB ortalamasının oldukça altında ve AB’deki en düşük 
skora sahip olan (Letonya) ile eşit düzeydedir. TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Grubu, Anestezi Çalışanları 
Mesleki Risk Değerlendirme Raporu’na göre(2014), yanıtlayıcıların %20’si “ruh sağlıklarının tedavi gerektirecek 
kadar bozuk olduğunu” düşünmektedirler.  
 
Çalışanların son yıllarda işe bağlı olarak yaşadığı sorunların başında, duygu yönetimi, iş ve iş dışı yaşam dengesi 
ve stres gelmektedir. Bireylerin para karşılığında, yaptıkları işleri gereği uygun duyguları sergilemeleri anlamına 
gelen duygusal emek, tıpkı fiziksel ve zihinsel emek de olduğu gibi çalışanların kendilerini yorgun, bitkin 
hissetmelerine uzun sürmesi durumunda da depresyona yol açabilmektedir (Karamaraş, 2015).  
 
İş yerinin sahip olduğu fiziksel ve sosyal olanaklar, çalışanlar arası ilişkiler ve iletişim ağları, yönetsel 
yaklaşımlar çalışanların ve doğrudan toplumda yer alan bireylerin biyo-psiko sosyal iyilik halini etkilemektedir 
(Dodge,Daly,Huyton&Sanders,2012). Tekirdağ Tabipler Odası’na kayıtlı işyeri hekimleriyle (N=68 /110), 2013 
yılında yapılan nitel bir çalışmaya göre; ücretlerin yetersizliği, yönetimin iş baskısı, çalışılan ortamın fiziki şartlar 

bakımından (gürültü, basınç, aydınlatma vb.) yetersiz kalması, vardiyalı çalışma ve uzun çalışma saatleri 
çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, 2015 yılı raporundaki gelecek projeksiyonlarına göre küresel istihdamın 
durumu önümüzdeki beş yıl içinde daha (da) kötüleşecek ve bu durumdan en çok etkilenenler gelişmekte olan 
ülkeler olacaktır. Tüm bu veriler, ülkemizde psikososyal sağlığın iyi izlenmesi, korunması ve geliştirilmesinin 
önemine işaret etmektedir.  
 
Panelde, küresel ölçekten Türkiye’ye çalışmanın bireyin bütüncül sağlığının nasıl etkilendiği ilk iki konuşmacı 
tarafından aktarılacak; diğer iki konuşmacı ise işyerlerinde psikolojik destek uygulaması deneyimlerini bir model 
çerçevesinde aktaracaklardır. 
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Anahtar Kelimeler: İşyeri Psikologları, Psikolojik Sağlık, Psikososyal Riskler, Stres 
 
Kaynakça: Dodge,R., Daly, A.P.,Huyton, J.,Sanders, L.D. (2012). The Challenge of Defining Wellbeing. 

International Journal of Wellbeing, 2(3),222-235 Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey, 
Publications Office of the European Union,Luxembourg. Karamaraş, S. (2015) Satış Çalışanlarında Duygusal 
Emek ve İş Tatmini İlişkisi, ve Kişi-İş Uyumunun Rolü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ILO (2015) World employment and social outlook: Trends 2015 / 
International Labour Office. – Geneva. TTB (2014) Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Grubu, Anestezi Çalışanları 
Mesleki Risk Değerlendirme Raporu 
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İNSAN ELİYLE ORTAYA ÇIKAN TRAVMALARA PSİKOSOSYAL 

YAKLAŞIM: GENEL İLKELER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
Ilgın Gökler Danışman
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, Sedat Işıklı

2
, Banu Yılmaz
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, Mübeccel Yeniada
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, Can Gürsoy
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1
TED Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara / TPD Ankara Afet, Travma ve Kriz Birimi 

2
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara / TPD Ankara Afet, Travma ve Kriz Birimi 

3
Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara / TPD Ankara Afet, Travma ve Kriz Birimi 

 

 

Toplumsal şiddetin giderek arttığı ve keskinleştiği günümüzde, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşlar, 

çatışmalar, terör eylemleri ve katliamlar pek çok insanın yaşamını derinden etkilemekte; bireysel ve toplumsal 
düzeyde, uzun süreli olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bilimsel kanıtlar, insan eliyle, özellikle de insanın kötü 
niyeti sonucu kasıtlı olarak ortaya çıkan bu tür travmatik yaşantıların, tüm travmatik deneyimler içerisinde en 
ağır etkilere neden olduğuna işaret etmektedir. Bu tür olayların ardından, etkilenenlere yönelik planlı ve 
kapsamlı bir psikososyal desteğin sunulması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bu panelde öncelikle konuya 
ilişkin kuramsal bir çerçeve çizmek üzere, insan eliyle yaratılan toplumsal travmaların ruhsal etkileri üzerinde 
durulacak ve travmatik olaylar sonrasında yürütülen psikososyal çalışmaların kapsamı, genel ilkeleri ve 
müdahale hedefleri özetlenecektir. Ardından Türk Psikologlar Derneği Ankara Afet, Travma ve Kriz Birimi’nin 10 
Ekim Ankara Garı, 17 Şubat Merasim Sokak ve 13 Mart Güven Park terör saldırıları sonrasındaki çalışmaları 
aktarılacaktır. Psikolojik ilk yardım ve psikososyal alan çalışmaları, uygulama örnekleri üzerinden 
somutlaştırılacak; elde edilen deneyimler, karşılaşılan güçlükler, çıkarılan dersler ve ileriye dönük öneriler 
bağlamında genel bir değerlendirme yapılacak ve bundan sonraki çalışmalara ışık tutması amacıyla bir tartışma 
yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: insan eliyle yaratılan travma, terör, psikososyal çalışma, Ankara patlamaları 
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DUYGUSAL BİLİŞ: LABORATUVAR ORTAMINDA UYANDIRILAN 

DUYGULARIN BELLEK VE KARAR VERME SÜREÇLERİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Aycan Kapucu, Sonia Amado, Merve Boğa, Yıldız Özkılıç, Elvan Arıkan İyilikçi 
Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

 

Bu panelin amacı, laboratuvarda uyandırılan duyguların farklı üst-düzey bilişsel süreçlere olan etkilerini, yapılan 

çalışmaların bulguları ışığında tartışmaktır. Bu amaçla, ilk sunumda öncelikle duygu-biliş etkileşimlerine genel 
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bir giriş yapılarak duygunun değerlik modeli, motivasyonel model, değerlendirme eğilimi yaklaşımı gibi çeşitli 
duygu kuramları ve yaklaşımları tanıtılarak, bu yaklaşımların duygunun bilişsel süreçlere olan etkileri üzerine 
öne sürdükleri farklı hipotezler incelenecektir.  
 

Duygu ve biliş ilişkisine dair yürütülen deneysel çalışmalarda, laboratuvarda duygu uyandırmak amacıyla 
duygusal yüz ifadesi fotoğrafları, duygu içerikli resimler, film parçaları, otobiyografik anı yazımı gibi çeşitli 
yöntemler kullanılmaktadır. İkinci sunumda bu yöntemlerin avantajları, dezavantajları ve duyguyu uyandırmada 
ne kadar başarılı oldukları tartışılacaktır. 
 
Panelin diğer sunumları kapsamında spesifik duyguların bellek ve karar verme gibi üst-düzey bilişsel süreçlere 
olan çeşitli etkilerini araştıran çalışmalarımızın bulguları paylaşılacaktır. Bu bağlamda, üçüncü sunumda spesifik 
duyguların tanıma belleği üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin duyguların motivasyonel özelliklerinden 
kaynaklanabileceği hipotezi (Carver ve Harmon-Jones, 2009) incelenecek ve her ikisi de negatif değerlikli ve 
yüksek uyarıcılık düzeyinde, fakat motivasyonel özellikleri açısından farklılaşan öfke (yaklaşma) ve korku 
(kaçınma) duygularının tanıma belleği performansı üzerindeki farklı etkileri tartışılacaktır.  
 
Yaşanan motivasyonun yönünden bağımsız olarak motivasyonel yoğunluğun da bilişsel süreçler üzerinde farklı 
etkileri olduğu öne sürülmüştür (Gable ve ark., 2015). Dördüncü sunumda, motivasyonel yoğunluğu yüksek 
istek/arzu duygusu ile motivasyonel yoğunluğu düşük olan eğlence duygusunun bellek yanılgıları üzerindeki 
etkileri yanlılık ve duyarlılık parametreleri açısından incelenecektir.  
 
Son sunumda ise duygunun karar verme ve muhakeme üzerindeki etkilerine değinilecektir. Değerlendirme 
Eğilimi Yaklaşımı kapsamında duygunun içerdiği belirsizlik-kesinlik miktarının, karar verme süreçlerinin 
derinliğini etkilediği hipotezi öne sürülmüştür (Tiedens ve Linton, 2001). Bu hipotezi test etmek üzere yapılan 
çalışmanın bulguları çerçevesinde, belirsizlik içeren duygular (korku, üzüntü) ile kesinlik içeren duyguların 
(mutluluk, kızgınlık, tiksinti) Iowa Kumar Oynama Görevi (Bechara ve ark., 1994) performansını ve bu görevde 
izlenen bilgi işleme stratejilerini nasıl etkilediği sorusu üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: duygu ve biliş, duygu uyandırma yöntemleri, spesifik duygular, tanıma belleği, bellek 
yanılgıları, karar verme 
 
 
Panelde Yer Alacak Sunumlar ve Konuşmacılar 

Panel 
Sunumları 

Sunum Başlıkları Konuşmacılar 

Sunum 1 Duygu-Biliş Etkileşimine Genel Bir Bakış: Kuramlar ve Yaklaşımlar 
Prof. Dr. Sonia AMADO; 
Panel Başkanı 

Sunum 2 
Laboratuvarda Duygu Uyandırma Yöntemleri (Merve Boğa & Mehmet 
Koyuncu) 

Psk. Merve BOĞA 

Sunum 3 
Değerlik Modeline Karşı Motivasyonel Model: Spesifik Duygular ve 
Tanıma Belleği (Aycan Kapucu, Elvan Arıkan İyilikçi, Seda Eroğlu, & 
Sonia Amado) 

Yrd. Doç. Dr. Aycan 
KAPUCU 

Sunum 4 
Motivasyonel Yoğunlukları Farklı Pozitif Duyguların Bellek Yanılgıları 
Üzerine Etkisi (Yıldız Özkılıç, Merve Bulut, Sonia Amado, & Aycan 
Kapucu) 

Arş. Gör. Yıldız ÖZKILIÇ 

Sunum 5 
Duygusal Belirsizliğin Karar Verme Süreçleri Üzerine Etkisi (Elvan Arıkan 
İyilikçi & Sonia Amado) 

Arş. Gör. Elvan ARIKAN 
İYİLİKÇİ 

 
Kaynakça: Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H. ve Anderson, S. W. (1994). Intensitivity to future 
consequences following damage to human prefrontal cortex.Cognition, 50, 7-15. Carver, C. S., ve Harmon-
Jones, E. (2009). Anger is an approach-related affect: Evidence and implications. Psychonomic Bulletin, 135 
(2), 183-204. Gable, P. A., Poole, P. D., ve Harmon - Jones, E. (2015). Anger perceptually and conceptually 
narrows cognitive scope. Journal of Personality and Social Psychology, 109, (1), 163-174. Tiedens, L. ve Linton, 
S. (2001). Judgment under emotional certainty and uncertainty: The effects of specific emotions on information 
processing. Journal of Personality and Social Psychology, 81(6), 973–988. 
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BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ ÜÇÜNCÜ DALGA 

PSİKOTERAPİLERİ 
Banu Çankaya

1
, Zümra Özyeşil

2
, A. Meltem Üstündağ-Budak

3
 

1
Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 

2
MEF Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul 

3
Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul 

 

 

Bu panelde üçüncü dalga psikoterapileri olarak da adlandırılan bilinçli farkındalık temelli terapiler hakkında bilgi 
verilmesi amaçlanmaktadır. Bilinçli farkındalık temelli terapilerin ortak özelliği, farkındalığı duyguları düzenleme 

yöntemi olarak öne sürmeleridir. Benzer olarak, farkındalık kabul etme ve düşüncelere mesafe koyma veya 
ayrışma gibi süreçleri içerir. Ancak bu terapilerin teorik temelleri, etkin bir şekilde uygulandığı psikolojik 
bozukluklar, ve uygulama yöntemleri birbirinden farklılık gösterir. Panelde, ortak ve farklı özelliklerinin ortaya 
konulanacağı terapiler ve konu başlıkları şöyledir: 1. Doç. Dr. Zümra Özyeşil tarafından sunulacak, Bilinçli 
Farkındalık Temelli Stres Azaltma programı (Mindfulness-Based Stress Reduction; Kabat-Zinn, 1990) ve Bilinçli 
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness-Based Cognitive Therapy; Segal, Williams, & Teasdale, 2002), 2. 
Yrd. Doç. Dr. Banu Çankaya tarafından sunulacak, Kabul ve Kararlılık Terapisi(Acceptance and Commitment 
Therapy; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), ve 3. olarak Yrd. Doç. Dr. Meltem Budak tarafından sunulacak, 
Diyalektik Davranışçı Terapi (Dialectical Behavior Therapy; Linehan, 1993). Panelde ilk olarak ele alınacak olan 
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı yapısı ve süreci 
üzerine inşa edilmiştir ve Bilişsel Davranışçı terapinin bazı özelliklerini içerir. Özellikle depresyon geçmişi olan ve 
depresyonu yineleyici özellik gösteren kişilere, bedensel duyumları, düşünceleri, duyguları ve depresyonun 
tekrar edeceği ile ilgili erken uyarı işaretlerinin öğretilmesi amaçlanır. Kabul ve Kararlılık Terapisi, davranışçı 
prensiplere bağlıdır, felsefe olarak fonksiyonel bağlamsal yaklaşım, teori olarak ilişkisel çerçeve 
teorisine (Relational Frame Theory) dayanır. Özellikle kronik ağrı, depresyon, anksiyete, ve psikotik 
hastalıklarda etkinliği gösterilmiştir. Psikolojik esneklik modelini sunar ve zihinsel ayrışma, kabul etme, ana 
odaklanma, benliğe değişik açılardan bakabilme, değerleri fark etme ve değerlere uyumlu davranmaya 
adanmışlık süreçlerini içerir. Diyalektik Davranışçı Terapi, davranışçı terapi, diyalektik ve Zen pratiği temellerine 
dayanır. Özellikle borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde etkinliği gösterilmiştir. Modalite olarak bireysel 
terapi, konsültasyon görüşmeleri, ve beceri eğitimi gruplarını içerir. Dört ana problemi hedefler: benlik ile ilgili 
kafa karışıklığı, dürtüsellik, duygusal düzensizlik ve kişiler arası kaos. 
 
Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Psikoterapi, Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı, Bilinçli 
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Diyalektik Davranışçı Terapi 
 
Kaynakça: Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy. New 
York: Guilford Press. Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to 
face stress, pain, and illness. New York: Delacorte. Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of 
borderline personality disorder. New York: Guilford Press. Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. 
(2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: 
Guilford Press. 
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BARIŞ: TEMSİLLER, ÇÖZÜMLER, BARIŞ İÇİN EYLEMEK 
Melek Göregenli

1
, Çağlar Solak

1
, Mehmet Karasu

1
, Nihal Selin Soylu

1
, Hilal Peker Dural

1
, Cihan Elçi

1
, Feyzan 

Tuzkaya
1
, Ezgi Mehmetoğlu

1
, Pelin Karakuş, Aslı Aydemir

2
, Büşra Alparslan

2
, Canan Çelikadam

2
, Sercan 

Balım
2
, Tuğçe Gündüz

3
 

1
Ege Üniversitesi 

2
İstanbul Üniversitesi 

3
Mersin Üniversitesi 

 
 

Sosyal temsil teorisi; kişinin bireysel tarihiyle beraber içinde yaşadığı grubun tarihini içeren, toplumun 
paylaşılan kodları üzerinden iletişim kurmaya yarayan bir değer sistemi, fikir ve pratikler bütününü kapsar. Aynı 
zamanda sosyal temsiller, sosyal olguların paylaşılan anlamlarını içerir. Bu panelde farklı yaş gruplarından 
katılımcılarla yapılan ve barış kavramının, bir kavram ve süreç olarak sosyal temsillerini anlamayı amaçlayan 
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araştırma bulgularına yer verilecektir. Ayrıca panelin ilk sunumunda barışa yönelik tutumların, barış için kolektif 
eylemin ve normatif-hümanist tutumların ilişkilerinin ele alındığı geniş örneklemli (500 katılımcı) bir 
araştırmanın bulguları sunulacaktır. İkinci sunumda, barışın sosyal temsillerinin, katılımcıların kimlik 
aidiyetlerine atfettikleri öneme göre nasıl değiştiği ele alınmıştır. Bu çalışma da geniş örneklemli (700 yetişkin) , 

online katılım yoluyla gerçekleştirilmiş bir çalışmadır ve bulguları, katılımcıların sosyal kimlik aidiyetlerinin barış 
süreçlerine ilişkin algı ve temsillerini etkilediğini göstermiştir.  
Barışın sosyal temsillerinin ortaöğretim öğrencisi gençler tarafından nasıl inşa edildiğinin incelendiği araştırma 
panelimizin 3. sunumunda ele alınacaktır. Çalışmanın verilerine, 48 ortaöğretim öğrencisi ile yapılan toplamda 
30 yarı yapılandırılmış (bireysel ve odak grup) görüşme ile ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan 
temalar, bir yandan barışın olabileceğini, oldurulabileceğini ve bunun için gösterilen çabadan vazgeçilmemesi 
gerektiğinin konuşulurken aslında saldırganlık, hırs, bencillik gibi insan doğasının parçası olarak gözüken 
özellikler ve kaynak paylaşımı dolayısıyla barışın mümkün olmadığının  tartışıldığını göstermektedir.  
Panelimizin son sunumunda ise barışın, barışı bozan nedenlerin ve çözümlerin sosyal temsilleri ve algılarının 
hangi sosyal psikolojik zihniyet yapılarıyla ilişkili olduğu ele alınacak ve araştırma bulgularıyla 
ilişkilendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: barış, barışın temsilleri, barışa yönelik tutumlar, kolektif eylem, çoklu kimlikler 
 
 
Panel Oturumları 
1. Sunum Barışa yönelik tutumlar ve kolektif eylemin sosyal psikolojik arkaplanı 

2. Sunum Barışa yönelik temsillerin çoklu kimliklerle ilişkisi 

3. Sunum Barışı konuşmak: Orta Öğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal Temsilleri 

4. Sunum Barış imkanlarının ve engellerin sosyal temsilleri ve zihniyet arkaplanları 

 
 
 
 
 
 

 

[Özet:0598] 

GÖÇ VE UYUM: SOSYAL, PSİKOLOJİK VE ÇEVRESEL BOYUTLAR 
Melek Göregenli
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Leuven Universitesi 
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Göçün, çocuklar, ergenler, yetişkinler üzerinde çok yönlü etkileri olan karmaşık bir süreç olduğu, farklı 
disiplinlerin yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Bu oturum önerisinde göç 
sürecinin farklı yaş grupları ve göç tiplerindeki etkilerini irdeleyen araştırma örnekleri sunulacaktır. Ayrıca göç 
sürecini ele alırken yararlı olabileceği düşünülen bir kavramsal model önerisi çeşitli araştırma bulgularından 
örneklerle sunulacaktır. 
İlk sunumda, iç göç (Türkiye’de) ve dış göç (Türkiye’den Avusturya’ya) deneyimi yaşayan ergenlerin psikolojik 
ve sosyo-kültürel uyum süreci ve bu süreci etkileyen mekanizmalar incelenmiştir. Araştırma bulguları, Türkiye 
içinde göç eden ve Avusturya’ya göç eden 1. kuşak ergenlerin diğer gruplara kıyasla depresyon ve sosyal kaygı 
düzeylerinin daha yüksek ve benlik saygısı düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. İç göç veya dış göç 
yaşayan ergenlerin yaşadıkları psikolojik uyum problemleri sonucunda arkadaşları tarafından daha çok 
dışlandıkları bulunmuştur.  

İkinci sunum şu soruya yanıt aramaktadır: Daha zor yaşam koşullarına rağmen göçmen gençleri strese 
dayanıklı kılan nedir? Belçika’da alt sosyoekonomik kesimden göçmen ve yerli gençlerin yoğun olduğu meslek 
liselerinde bu iki grupla yürütülen bir anket çalışmasında, aile ilişkilerinin tüm gençlerde önemli bir dayanıklılık 
kaynağı olduğu, yerli katılımcıların psikolojik uyumu için yordayıcı olan okula aidiyet ve bireysel özerkliğin 
göçmenlerin psikolojik uyumunu da yordadığı, bu son iki kaynağın etkisinin anaakım kültüre yönelimi yüksek 
olan göçmenlerde daha güçlü olduğu saptanmıştır. 
Göç sürecindeki diğer önemli bir boyut, göçmen gençlerin eğitim deneyimleridir. Oturumumuzun 3. sunumunda 
sunulacak çalışma, öğretmenle ilişkili benlik kurgularındaki kültürel farklılıkları ve bunların okula uyumuna 
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etkisini kültürleşme süreçleri çerçevesinde incelemektedir. Sonuçlar, kültürleşme sürecinde bir yandan devam 
eden kültürel farklılıkları ve okula uyum sürecini, kültürel entegrasyona paralel benlik kurgularının katkısını öne 
çıkarmaktadır. 
Son sunumda göç süreçlerinin çalışılmasında mekansal göstergelerin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu 

sunumda, yeni bir yaklaşım önerisi olarak Çevre Psikolojisi, Türkiye’de farklı yerli ve göçmen grupların çeşitli 
mekânsal birimlerle (kamusal alan, mahalle ve kent ölçekleri) kurdukları ilişkiler konusunda, elde edilen bir dizi 
araştırma sonucundan hareketle tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: benlik saygısı, ayrımcılık, dayanıklılık, entegrasyon, mekansal göstergeler, göç 
 
 
Panel Sunumları 

1. 
Sunum 

İç ve Dış 
Göçün 
Ergenlerin 
Psikolojik 
Uyum Sürecine 
Etkileri 

İlk sunumda, iç göç (Türkiye’de) ve dış göç (Türkiye’den Avusturya’ya) deneyimi 
yaşayan ergenlerin yaşadıkları psikolojik ve sosyo-kültürel uyum süreci ve bu süreci 
etkileyen mekanizmalar incelenmiştir. Araştırma bulguları, Türkiye içinde göç eden ve 
Avusturya’ya göç eden 1. kuşak ergenlerin diğer gruplara kıyasla depresyon ve sosyal 
kaygı düzeylerinin daha yüksek ve benlik saygısı düzeylerinin ise daha düşük 
olduğunu göstermiştir. Grupların yalnızlık düzeyleri arasında bir farklılaşma 
bulunmamıştır. Ayrıca yapılan yapısal eşitlik modeli analizleri sonucuna göre iç göç 
veya dış göç yaşayan ergenlerin yaşadıkları psikolojik uyum problemleri sonucunda 
arkadaşları tarafından daha çok dışlandıkları bulunmuştur. 

2. 
Sunum 

Seni güçlü 
kılan ne? 
Göçmen 
gençlerin 
psikolojik 
dayanıklılığında 
sosyokültürel  
bağlam ve 
yönelimlerin 
rolü 

İkinci sunumda diğer önemli bir soruya yanıt aranmaktadır. Batı Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da birinci ve ikinci kuşak göçmen gençlerle yapılan çalışmalarda sosyo-
ekonomik zorlukların yanısıra ayrımcılık, düşük akademik beklenti ve farklı kültürel 
taleplerle başetmek durumunda kalan çoğu gencin yerli yaşıtlarıyla benzer düzeyde 
psikolojik uyum gösterdikleri bulunmuştur (göçmen paradoksu). Daha zor yaşam 
koşullarına rağmen göçmen gençleri strese dayanıklı kılan nedir? Belçika’da alt sosyo-
ekonomik kesimden göçmen (birinci ve ikinci nesil) ve yerli gençlerin yoğun olduğu 
meslek liselerinde bu iki grupla yürütülen bir anket çalışmasında, (a) aile ilişkilerinin 
tüm gençlerde önemli bir dayanıklılık kaynağı olduğu, (b) yerli katılımcıların psikolojik 
uyumu için yordayıcı olan okula aidiyet ve bireysel özerkliğin göçmenlerin psikolojik 
uyumunu da yordadığı, (c) ancak bu son iki kaynağın etkisinin anaakım kültüre 
yönelimi yüksek olan göçmenlerde daha güçlü olduğu saptanmıştır. 

3. 
Sunum 

Benlik 
Kurgularında 
Kültürleşme ve 
Okula Uyum: 
Belçika’da 
Azınlık 
Öğrencilerinin  
Durumu 

Oturumumuzun 3. sunumunda, bu mesele üzerine çalışırken okul uyumuna kültürel 
psikoloji perspektifinden yaklaşan bir araştırmanın bulgularına yer verilecektir. Bu 
sunumda sonuçları tartışılacak çalışmalarda amaç, öğretmenle ilişkili benlik 
kurgularındaki kültürel farklılıkları ve bunların okula uyumuna etkisini kültürleşme 
süreçleri çerçevesinde incelemektir. Belçika’da 69 okulda, okul kültürüne aşinalığın 
(okuldaki fırsat yapıları ve Flemenkçe dil başarısının) Faslı ve Türkiyeli göçmenlerin 
çocuklarının ilişkisel ve özerk benlik kurgularıyla ilişkisi boylamsal olarak çalışılmıştır. 
Ayrıca Türkiyeli göçmenlerin çocuklarıyla Belçika kökenli ailelerin çocukları benlik 
kurguları açısından karşılaştırılmış ve benlik kurgularının hem duygusal hem de 
davranışsal okul uyumuna etkileri test edilmiştir. Sonuçlar, kültürleşme sürecinde bir 
yandan devam eden kültürel farklılıkları ve okula uyum sürecini, kültürel 
entegrasyona paralel benlik kurgularının katkısını öne çıkarmaktadır. 

4. 
Sunum 

Yere ilişkin 
anlamların 
benlik-çevre ve 
diğerleriyle 
ilişkiler 
temelinde 
incelenmesi 

Oturumun son sunumunda ise göç süreçlerinin çalışılmasında mekansal göstergelerin 
önemi üzerinde durulmaktadır. Çevre psikolojisi alanında göçmen grupların kültürel 
uyum pratikleri ile yeni fiziksel çevreye uyum süreçleri arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmalarda yer verilen başlıca kavramlar “yere bağlılık ve yer kimliği”dir. Bu 
sunumda, göç süreçlerinin çalışılmasında yeni bir yaklaşım önerisi olarak Çevre 
Psikolojisi yaklaşımı, Türkiye’de farklı yerli ve göçmen grupların çeşitli mekânsal 
birimlerle (kamusal alan, mahalle ve kent ölçekleri) kurdukları ilişkiler konusunda, 
yakın geçmişte elde edilen bir dizi araştırma sonucundan hareketle tartışılacaktır. 

 
 
 
 
 
 

 

[Özet:0656] 
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AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE PSİKOLOJİ: SON NE KADAR YAKIN? 
Serdar M Değirmencioğlu, Canani Kaygusuz

1
, Olga S. Hünler

2
 

1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

2
Bremen Üniversitesi 

 

 

Türkiye’de üniversiteler uzun süre baskı altında tutularak ciddi bir dönüşüme uğratılmıştır. Bu dönüşüm, 
geleneksel üniversite yapısını ve akademik özgürlük, kurumsal özerklik ve üniversite bileşenlerinin yönetime 
katılımı gibi süreçleri yok etmektedir. Üniversiteler adaletsizlik ve eşitsizliklerin yeniden üretimine araç olmaktan 
öteye geçerek, bir piyasa öznesine dönüştürülmektedir. 
Lima Bildirgesi’nde, “akademik topluluk üyelerinin araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, 

öğretme, anlatma veya yazma yoluyla bireysel ya da birlikte bilgi edinme, geliştirme ve aktarma özgürlüğü” 
olarak tanımlanan akademik özgürlük tümüyle yok olmak üzeredir. Üniversite içerisinde öğretim, öğrenim, 
araştırma yapan ve çalışan herkesi kapsayan akademik topluluk, bu dönüşüme karşı güçlü bir direniş 
sergileyememektedir. Yaşanan süreç, öğretim üyeleri arasında bir çözülmeye, hatta çürümeye neden olurken, 
üniversiteler artık reklam ve magazin haberlerde yer almaktadır. 
Bu dönüşümün psikoloji disiplinini nasıl etkilediği üzerinde ise hemen hiç durulmamaktadır. Son Psikoloji 
Kongresi’nde akademik özgürlük ve üniversiteler üzerinde durulmamıştır. Oysa üniversiteleri tehdit eden her 
süreç, kaçınılmaz olarak psikoloji bölümlerini ve psikolojinin bugününü ve geleceğini de etkilemektedir.  
İlk konuşmacı, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” Bildirisi’nin imzalanmasının ardından gelişen süreçteki deneyim ve 
değerlendirmeleri ele alacak; temel bir toplumsal sorun olan Kürt Sorunu özgülünde ortaya çıkan şiddet 
sarmalına akademinin verdiği tepkinin akademi içinde ve dışında yarattığı etkiyi tartışarak, akademik 
özgürlüğün işlevleri üzerinde duracaktır. İkinci konuşmacı, Bologna Protokolü’nün üniversitenin temel 
değerlerinden biri olan eleştiri ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkilerini ele alacaktır. Bologna süreci, araçsal ve 
faydacı pratikleri desteklemekte; ekonomik değeri olan projeler desteklenir ve makbul bulunurken, eleştirel 
sosyal bilimler değersizleştirilmektedir. Bu bağlamda, psikoloji eğitiminin “standardizasyonu” ile yaşanan ifade 
özgürlüğü kayıpları üzerinde durulması gerekmektedir. Üniversitelerin tanınamaz hâle getirilmeleri sürecinde 
güvencesiz çalışmanın dayatılması da önem taşımaktadır. Psikoloji bölümlerinde giderek eleştirel bilgi 
üretilmekten kaçınılmakta, öz-sansüre başvurulmaktadır. Son konuşmacı, bu süreci yaşanmış örneklerle (işten 
çıkarmalar, bölüm/programların içlerinin boşaltılması, yüksek lisans piyasasının oluşması, yetersiz tezlerin 
onaylanması) ele alacaktır. Genel tartışmada dönüşüm sürecinin durdurulması veya tersine çevirilebilmesinin 
koşulları ve üniversite bileşenlerinin yapabilecekleri üzerinde durulacaktır. 

Panel hakkında gerekli diğer bilgiler şöyledir: Canani Kaygusuz – Akademi-Siyaset İlişkisini "Barış İmzacıları" 
Bağlamında Yeniden Düşünmek Olga S. Hünler – Psikoloji Eğitiminin Standartlaştırılması ve Standartlaşmanın 
Akademik Özgürlüklere Etkisi Serdar M. Değirmencioğlu – Akademik Özgürlük Yok Olursa Psikoloji Var Olabilir 
mi? Panel başkanı: Serdar M. Değirmencioğlu 
 
Anahtar Kelimeler: Akademik özgürlük, barış, direniş, güvencesizlik, Bologna Protokolü 
 

 

 

 

 

[Özet:0662] 

SAVAŞ VE ÇATIŞMA ŞİDDETİNİN KAYIP GRUBU 
Umut Sezgin

1
, Bilge Selçuk

2
, Yudit Namer 

1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü  

 

 
1. Başlık: Çatışma Ortamında Kadın – Ufuk Sezgin 
2. Başlık: Çatışma Ortamında Çocuk – Bilge Selçuk 
3. Başlık: Çatışma Ortamında LGBTİler – Yudit Namer 
 

Toplumun tüm kesimlerinde görülen cinsiyet sorunları sosyal, politik, ekonomik bağlamı ne olursa olsun politik 
şiddet ve silahlı çatışma ortamlarında da farklılık göstermez. Savaş ortamında cinsiyet konusu tartışmaları kadın 
ve çocukları savaşın mağduru erkekleri ise saldırganı olarak sunar. 
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Panelde savaş ve çatışma gibi olağanüstü durumlarda insanlık dışı eylemlerin sıklıkla mağduru olan, çok ağır 
zararlara uğrayan ihmal edilen kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin sıkıntıları,  çatışmaların bu grupların günlük 
yaşamındaki etkileri ve barış oluşmasındaki rolleri ele alınacaktır. 
Savaşların hem öznesi hem ganimeti olan kadınlar bu ortamlarda genellikle rolleri, statüleri, etnik kökenleri gibi 

nedenlerle cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kalmaktadır. Kadın patriarkanın kendisine biçtiği 
rolü kabul edip eril davranış kalıplarını benimseyip savaşarak savaşın destekçisi de olabilmektedirler. Barışın 
inşa edilmesi sürecinde öncelikle kadının şiddet nedeniyle oluşan zararlarını gidermek ve topluma katılımını 
artırabilmek için toplumsal cinsiyet temelli bakış açısı geliştirmek gerekmekte. Kadınların barışın inşa edilmesi 
konusunda karar alma süreçlerine dâhil edilmesi gerekmektedir.  
Küresel barışın inşası için barış sağlanması gereken öncelikli gruplardan biri LGBTİ bireylerdir. Ancak gündelik 
hayatta bile göz ardı edilen LGBTİ bireylerin sorunları savaş ve çatışma söz konusu olduğunda iyice 
değersizleştirilmekte ve hatta ortamdan beslenen nefretten LGBTİ bireyler de payını almaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Çocuk, LGBTİ Bireyler, Çatışma 
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Çalıştay Sunumları 
 

 

[Özet:0225] 

TERAPİST HATALARI: BİR DANIŞANI KAYBETMENİN BİN BİR 

YOLU 
Şevket Emre Konuk, Zeynep Zat 
Davranış Bilimleri Enstitüsü 
 

 

Araştırmalara göre %20 ile %57 oranında danışanlar ilk seanstan sonra terapiyi bırakıyor ve diğer %37 ile %45 

oranı ise sadece iki seansa geliyor. Terapistler danışanların terapiye devam etmemesini genellikle danışanların 
direnç gösterdiğine yorarlar. Bu terapist ile danışan arasındaki ilişkiden çok, danışanın kendi içsel sürecine 
dayanan bir açıklamadır. Danışanların terapiyi bırakma oranını azaltmaya yardım etmek için yürütülmüş olan 
araştırmalar ve klinik deneyimlerimiz vardır. Pek çoğundan terapi kitaplarında kısaca bahsedilmiştir, pek çoğu 
da süpervizyonlarda tartışılmıştır. Ancak çok az kısmının güvenirliği bulunmuştur. Bazılarını uygulamak çok 
kolaydır: sadece telefon ile danışanı arayıp ilk randevuyu teyit etmek seansa gelmekten vazgeçmelerin %66’ya 
kadar azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu tekniklerin ruh sağlığı alanındaki kişilerce bilinmesi ve uygulanması, 
terapi eğitimlerinde daha çok vurgulanmasını ve hatta daha çok süpervizyonu gerektirir. Tartışılabilecek 
konular; nasıl ittifak kurulur, vaka formülasyonu ve planlamanın önemi, çok erken ya da acemice müdahalelerin 
tehlikeleri, teknik üzerinde çok fazla durmak, teori ve teknik arasındaki bağ üzerinde durmamak, geçmişle 
uğraşıp durmak, seansı yönetmek, seans sırasında duyguları yönetmek, gizlilik ilkeleri ve daha fazlası. Bu 
Çalışma Grubu terapistlere ve geleceğin terapist adaylarına danışanların terapiyi bırakmasına neden olabilen 
sebepleri azaltmalarına ya da ortadan kaldırmalarına yardımcı olacak ipuçlarını, teknikleri, stratejileri ve 
müdahaleleri kazanmalarını ve klinik çalışmalarında iyi sonuçlar elde etmelerini sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Terapi performansı, danışan kaybı, terapist hataları 
 
 
 
 
 
 

[Özet:0287] 

GÖKKUŞAĞININ RENKLERİ: LGBTİ BİREYLERLE PSİKOLOJİK 
HİZMETLERDE TEMEL İLKELER 
Yudit Namer, Tarık Gandur

1
 

1
Adnan Menderes Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Aydın 

 

 

Süre: 90 dk.  

 
Katılıma Koşulları:  
 
Çalışmaya psikoloji bölümünde okuyan 4. sınıf öğrencileri ve psikoloji mezunları katılabilir. Bireysel veya grup 
ortamında danışmanlık yapan veya yapmayı planlayan meslektaşlarımızın katılımı amaçlanmaktadır.  
 
 
Çalışma Grubunun Amacı: 
 
Bu çalışma grubunun amacı psikologların, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet gibi kavramlar ve 
LGBTİ bireylerin deneyimleri ile ilgili bilgilerini arttırmaktır. Özellikle, psikolojik danışmanlık ve/veya psikososyal 
hizmet veren meslek elemanlarının bu konudaki bilgilerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir. 
 
Çalışma Grubunun İçeriği:  
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• Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel ve toplumsal cinsiyet gibi kavramlar detaylı bir şekilde 
tanımlanacaktır. Bu kavramların yanlış anlaşılması ve yanlış kullanımının ne gibi sıkıntılara yol açtığına 
değinilecektir.  
• LGBTİ bireylerin psikolojik hizmet verenlerden talep ve beklentileri, ve destek çalışmalarında kullanılan dile 

dair dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde farkındalık kazanma çalışmaları yapılacaktır.  
• Türkiye’deki LGBTİ ve aileleri ile ilgili çalışmalar yapan hak temelli örgütler ve LGBTİ bireyler ile çalışırken bu 
örgütlerle nasıl işbirliği kurulabileceği üzerinde durulacaktır.  
• Destek süreçlerinde gerek duyulduğunda ne şekilde süpervizyon alınabileceği; yönlendirme ihtiyacı 
duyulduğunda nerelere yönlendirme yapılabileceği konuşulacaktır. 
 
Çalışma Grubunun İşleyişi 
 
Çalışma grubu, öncelikle, katılımcıların konu ile ilgili mevcut bilgilerinin ve bakış açılarının konuşulması ile 
başlayacaktır. Ardından bu bilgiler ışığında eğitimciler yukarıda bahsi geçen konu başlıkları ile ilgili tartışmayı 
yöneteceklerdir.  
Çalışma gurubuna katılacak meslektaşlarımızın, görüş ve soruları ile etkileşimsel bir grup yürütülmesi 
planlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: lgbti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, psikolojik hizmet, psikososyal 
destek 
 
 
 
 
 
 

[Özet:0325] 

OKULLARDA BARIŞ OLSUN <İ>AKRAN ZORBALIĞINI 

ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
Füsun Gökkaya 
Meb, Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, İzmir 
 

 

Akran zorbalığı, “bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka öğrenciyi/öğrencileri tekrarlayan bir şekilde birden çok 

kez olumsuz etkilere maruz bırakması” şeklinde tanımlanmaktadır (Olweus, 2004). Araştırmalar okullarda 
yaşanan zorba davranışlardan öğrencilerin yaklaşık % 15-20’sinin etkilendiğini göstermektedir (Batsche ve 
Knoff, 1994). Çalışmalar, akran zorbalığının, hem zorba hem de kurban çocuklar için pek çok kısa ve uzun 
vadeli olumsuz sonucunun olduğunu ortaya koymuştur (Menesini, Modena ve Tani, 2009). Bir şeklide tüm 
öğrencileri etkilemesi nedeniyle akran zorbalığı önlenmesi gereken güncel bir sorun haline gelmiştir. Akran 
zorbalığını önlenmek ve azaltmak amacıyla, tüm okul sistemine yönelik önleyici programlar ya da farklı zorbalık 
statülerine yönelik grup müdahale girişimleri yapılmaktadır. Bütüncül okul yaklaşımına göre düzenlenen 
programlarda, çocukların konuyla ilgili farkındalıklarını arttırıcı psikoeğitim çalışmaları, ailelerin ve okul 
personelinin katıldığı bilgilendirici seminerler bulunmakta, zorba/ kurban gibi hedef öğrencilere yönelik beceri 
geliştirici eğitim grupları düzenlenmekte ve zorbalar ve aileleri ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Gruplarla 
yapılan müdahale çalışmaları, kurban ya da zorba öğrenciler için iyileştirme çalışmalarını veya hem zorba hem 
de kurban öğrencilerin beraber veya izleyici durumunda olan öğrencilerin eğitimini, kapsamaktadır. Müdahale 
programları genellikle sosyal bilişsel düzeyde yeterliliklere odaklanan terapi ve grupla psikolojik danışma 
uygulamalarını içermektedir. 
Planlanan çalışma grubunda amaç okul psikologlarının konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve okullarda 
uygulanan önleyici çalışmalar ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
Çalışmanın başlangıcında konuyla ilgili kuramsal bilgiler verilecek, önleme ve müdahale programlarının içerikleri 
tanıtılacaktır. İkinci aşamada ise katılımcılar gruplara ayrılarak okullarında akran zorbalığını önlemeye yönelik 
uygulayabilecekleri çalışmaları planlayacaklar, çeşitli dökümanlar hazırlayıp, öğrenci, veli ve okul personeliyle 
yapılacak psikoeğitim çalışmaları, broşürler, el ilanları ve afişler tasarlayacaklardır. Son aşama ise, yapılan 
hazırlıkların paylaşımını içerecektir. Çalışma sonunda katılımcılar akran zorbalığı hakkında hem farkındalık 
kazanacak hem de okullarında uygulayabilecekleri önleyici bir program taslağına sahip olacaklardır. 
Çalışma grubuna katılım için okulda çalışıyor olmak ya da çalışmayı istemek gerekmektedir. Çalışma 90 
dakikalık iki oturum halinde olacaktır. Katılımcıların diz üstü bilgisayarla çalışma grubuna gelmeleri 
beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, akran zorbalığına müdahale programları, akran zorbalığını önleme, okul 
psikoloğu 
 
Kaynakça: Batsche, G. M., & Knoff, H. M. (1994). Bullies and their victims: understanding a pervasive problem 
in the schools, School Psychology Review, 23, 165-175. Menesini, E., Modena, M., & Tani, F. (2009). Bullying 
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and victimization in adolescence: concurrent and stable roles and psychological health symptoms. The Journal 
of Genetic Psychology, 170 (2), 115–133. Olweus, D. (2004). Bullying at school, 9. Baskı. UK: Blackwell. 
 
 

 
 
 

[Özet:0347] 

ÇOCUKLAR FARKINDA OLMAYABİLİR YA SİZ NE KADAR 

FARKINDASINIZ?: ÇOCUKLUK DÖNEMİ İHMAL VE İSTİSMARI 
Özge Şahi n 

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

 

Günümüzde ülkemizde ve dünyada birçok çocuk şiddetin türleri olan ihmale, istismara ve sömürüye maruz 

kalmaktadır. İhmal, istismar ve sömürünün tanımlamalarının net yapılması önem taşımaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre çocuk istismarı ve ihmali, çocuğun ebeveyni, çocuğa bakmakla yükümlü olan başka kişiler ya da 
başka erişkinler tarafından çocuğa uygulanan ve çocuğun gelişimine hasar verici ya da gelişimini engelleyici 
olan eylem ya da eylemsizlikler olarak tanımlanmaktadır. Çocuğa yönelik ihmal ve istismar durumu sadece 
çocuğun bakımından sorumlu bireylerden değil, toplumun kendisi ya da devlet organları tarafından da 
gerçekleştirilebilmektedir. Maruz kalınan bu şiddet sonucunda çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal 
gelişimleri kısa ve uzun vadede etkilenebilmektedir (Taner ve Gökler, 2004). 
 
Çocuk ihmal, istismar ya da sömürüsüne ilişkin önleyici ve koruyucu birçok çalışma yapılmaktadır. Önleyici 
çalışmaların en başında ailelere, çocuklara ve uzmanlara yönelik farkındalık çalışmaları yer almaktadır. Bu 
nedenle çalışma hayatında çocukluk dönemi ihmal ve istismarıyla karşılaşma olasılığı bulunan meslek 
elemanlarının konuya ilişkin bilgilendirilmeleri oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı psikologların ya 
da psikolog adaylarının ihmal istismar ve sömürüye ilişkin tanımlamaları, risk faktörlerini, olası sonuçlarına 
ilişkin kuramsal bilgiyi ve böyle bir durumla karşılaştıklarında nerelere başvurabileceklerini, kimlerle temas 
etmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlamaktır. İlk 90 dakikada konuya ilişkin kuramsal bilgi aktarıldıktan sonra 
vaka çalışmalarına başlanması, ikinci kısımda ise vaka çalışmaları tamamlanıp grup tartışması yapıldıktan sonra 
psikodrama teknikleri kullanılarak vaka canlandırılması yapılması planlanmaktadır. Böylelikle ilk oturumda 
alınan kuramsal bilgiyi vaka çalışmaları ile pekiştirme ve bunun sonucunda yapılacak grup tartışmasında varsa 
yanlış edinilen bilgiyi düzeltme imkânı sağlanacaktır.  
Çalışma grubunda en az 10 en fazla 20 kişinin olması ve çalışmaya lisans 4’te olan öğrencilerin ve mezun olan 
psikologların katılması uygulama yapılması ve konunun içselleştirilebilmesi açısından uygun olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: çocuk, ihmal, istismar, farkındalık 
 
 
 
 
 
 

[Özet:0409] 

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNDE GENOGRAM KULLANIMI 
Gizem Erdem, Didem Doğan, Yudum Akyıl, Eda Arduman 
Çift ve Aile Terapileri Derneği 
 

 

Genogram, aile üyelerinin sosyo-demografik bilgilerini ve kuşaklar boyu birbirleriyle olan ilişki dinamiklerini 
görsel olarak ortaya koyan ve aile terapisinde yaygın olarak kullanılan bir araçtır (McGoldrick & Gerson, 1985). 
Bu çalışma grubunda, genogramın terapide ölçme, değerlendirme ve terapötik müdahale alanlarındaki rolü 
üzerinde durulacak ve farklı aile terapisi yaklaşımlarında kullanımı tartışılacaktır. Çalışma grubunun sonunda 
terapistlerin genogram çizme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
Çalışma grubu üç ayrı bölüm olarak planlanmıştır. İlk bölümde, genogram sembolleri tanıtılacak ve Sistemik Aile 
Teorisinin (Nichols, 2010; Whitchurch & Constantine, 1993) temel kavramları anlatılacaktır. Katılımcılara kısa 
bir vaka örneği verilecek ve bu vaka üzerinden örnek bir genogram çizimi yapılacaktır. 
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İkinci bölümde ise katılımcılar dört ayrı gruba ayrılacak ve daha uzun ve kapsamlı bir vaka örneği üzerinde 
çalışarak genogram çizeceklerdir. Her grubun başında bir eğitimci yer alacak ve grubu genogram çizimi 
konusunda yönlendirecek ve katılımcıların sorularını cevaplayacaktır. Grupların çizimleri bittikten sonra 
genogram tartışmaya açılacaktır.  

 
Çalışma grubunun son bölümü, genogramların yorumlanmasına ayrılacaktır. Her eğitmen, kendi yönelimi ve ilgi 
alanları doğrultusunda vakanın formülasyonunu tartışacaktır ve çalışma grubu soru-cevap şeklinde 
ilerleyecektir. Tartışılacak yaklaşımlar Bağlamsal Terapi ve İlişkisel Etik (Gizem Erdem), Travma Çalışmalarında 
Aile Terapisinin Entegrasyonu (Didem Doğan), Öyküsel Yaklaşım (Yudum Akyıl) ve Psikodinamik ve 
Psikobiyolojik yaklaşım (Eda Arduman) olarak sıralanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Genogram, aile terapisi, vaka formulasyonu 
 
Kaynakça: Boszormenyi-Nagy, I., & Krasner, B. (1987). Between give and take: An introduction to contextual 
therapy. New York: Brunner/Mazel. Herman, J. L. (2007). Travma ve İyileşme. Şiddetin Sonuçları. Ev İçi 
İstismardan Siyasi Teröre. İstanbul: Literatür Yayıncılık. McGoldrick, M. & Gerson, R. (1985). Genograms in 
Family Assessment. NY, Norton. Nichols, M. P. (2010). Family Therapy. Boston. Pearson Education Inc. 
Whitchurch, G. & Constantine, L. (1993). Systems Theory. Sourcebook of Family Theories and Methods: A 
Contextual Approach, ed. P. Boss, W. Doherty, R. LaRossa, W. Schumm, and S. Steinmetz. New York: Plenum 
Press. White, M. K. (2000). Reflections on narrative practice: Essays and interviews. Dulwich Centre 
Publications. 
 
 
 
 
 

[Özet:0414] 

UZUN DÖNEMDE TRAVMA ÇALIŞMAK 
Tuba Akyüz 
Bilgi Üniversitesi, BATE Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü, İstanbul 
 

 
Amaç: Bu atölye çalışmasında travma terapisinin; uzun dönemde nasıl ele alınacağı ve terapi sürecinde hangi 
noktaların üzerinde durulması gerektiği entegratif bir perspektif üzerinden paylaşılacaktır.  

İçerik: Çalışmada öncelikli olarak, terapötik ilişkinin önemi ve nasıl inşa edileceği, terapi çerçevesinin ve 
kontratının oluşturulması, travma odaklı anamnez alma ve değerlendirmenin yapılandırılması, travma 
çalışmasında psikoeğitimin önemi üzerinde durulacaktır. Travmanın nörobiyolojisi, travma sonrası gözlemlenen 
klinik tablonun içeriğinin (fiziksel, duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyal olarak nasıl göründüğünün) 
paylaşılmasının ardından, travma çalışmasındaki üç temel aşama tanıtılacaktır.  
İlk aşamada, stabilizasyon ve güvenliğin sağlanması, 
İkinci aşamada travmatik malzemenin işlenmesi ve ortaya çıkabilecek dissosiyatif belirtilerin tanınması ve 
çalışılması,  
Üçüncü aşamada ise bütünleştirme ve yeniden güçlendirmenin sağlanması detaylı bir şekilde vaka örnekleriyle 
anlatılacaktır.  
Bu çalıştayın içeriği John Briere, Ph.D, Judith Herman, Ph.D. ve Bessel Van Der Kolk, Ph.D.’un travma terapisi 
modelleri temel alınarak oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Travma, Uzun dönem, travma terapisi 
 
 
 
 
 
 

[Özet:0415] 

GENÇ YETİŞKİNLERDE ÖZ FARKINDALIK VE HAYAT 

BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: YÖNTEM DAĞARCIĞI 

OLUŞTURMA, PROGRAM TASARLAMA VE UYGULAMA 
SÜREÇLERİ 
Pınar Özbek 
Koç Üniversitesi, Akademik Başarı ve Hayat Becerileri Programı, Öğrenci Dekanlığı, İstanbul 
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Bu çalışmaya katılacak meslektaşlarımız: 

- bireysel olarak veya grup halinde genç yetişkinlere farkındalık ve beceri kazandırma yöntemleriyle ilgili 
yetkinlik kazanacak, 
- üniversite öğrencilerinin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik programlarla ilgili bilgi sahibi olacak, 
- öz farkındalık ve yaşam becerileri odaklı program geliştirme ve müfredat oluşturma konusunda fikirler 
geliştirecektir. 
 
2009 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde tüm öğrencilere sunulan Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 
100) dersi ve bu dersin içerik ve yöntemlerinin kitaplaştırıldığı Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler İçin Hayat 
Becerileri kaynağı ekseninde, öğrencilere yaşam becerileri kazandırma süreci ayrıntılı olarak irdelenecektir. 
Öğrencilerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleme, program oluşturma, programın sunulması ve etkililiğinin 
değerlendirilmesi süreçleri aktarılacaktır. Üniversite öğrencilerinin akademik, sosyal ve profesyonel hayatta 
ihtiyaç duydukları, psikolojik iyilik hali ve akademik başarıyla bağlantısı kanıtlanmış şu konularda nasıl 
farkındalık yaratılabileceği ve bu becerilerin nasıl kazandırılabileceği konusunda yöntemler (yaşantısal 
egzersizler, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar…) örneklerle paylaşılacaktır: öz farkındalık, hedef belirleme, 
zaman yönetimi, iletişim, ilişki yönetimi, stresle etkili başa çıkma, topluluk önünde konuşma, sunum teknikleri 
ve kurumdaşlık. Her bir konunun üzerinde ayrı ayrı durularak bu konularda geliştirilmesi amaçlanan özel 
beceriler, kullanılan egzersizler, öğrencilerden alınan geri bildirimler ve öğrenci değerlendirme süreçleri 
irdelenecektir. Son olarak program geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası uygulamalar, Güney Carolina 
Üniversitesi bünyesindeki İlk Yıl Deneyimi ve Geçiş Dönemindeki Öğrenciler İçin Ulusal Kaynak Merkezi’nin ve 
diğer uluslararası üniversitelerin sunduğu kaynaklar paylaşılacaktır. 
 
Çalışmanın Katılımcılarıyla İlgili Koşullar: Bu çalışma genç yetişkinlerle çalışan meslektaşlara yöneliktir. 
Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde veya klinik ortamda genç yetişkinlerle çalışan, 
öğrencilere akademik veya kişisel konularda danışmanlık yapan, öğrencilerin hayatına herhangi bir bağlamda 
etki eden tüm meslektaşlarımız bu çalışmadan faydalanacaktır.  
 
Çalışmanın yürütülmesi için gerekli kişi sayısı: Alt veya üst sınır yoktur. 
 
Çalışmanın Süresi: 90’ar dakikalık 2 oturum 
 
Katılımcıların ön hazırlık için okuyabilecekleri kaynakların listesi: Tuncer, E., Özgen, M.I., Işık, R., Özbek, P. ve 
Kılıç, B. (2015). Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler için Hayat Becerileri. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 
 
Anahtar Kelimeler: genç yetişkinler, öz farkındalık, üniversite öğrencileri, yaşam becerileri 
 
Kaynakça: Tuncer, E., Özgen, M.I., Işık, R., Özbek, P. ve Kılıç, B. (2015). Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler 
için Hayat Becerileri. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 
 
 
 
 
 

[Özet:0499] 

MAĞDUR ÇOCUKLARLA YAPILAN ADLİ AMAÇLI GÖRÜŞMELER 
VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Dilek Çelik

1
, Altay İltan Aktürk

2
 

1
Süleyman Şah Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

2
Süleyman Şah Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

 

 

Ülkemizde psikoloji mezunlarının çalıştığı alanlardan biri de adli birimlerdir. Çalıştayın temel amacı, ileride adli 
psikoloji alanına yönlenmek isteyen adayların özellikle cinsel istismar vakalarına ilişkin sevk ve idare becerilerini 
arttırmak, konuya ilişkin hukuki düzenlemelere ilişkin bilgi vermek ve adli amaçlı görüşmelerin nasıl 
yürütülebileceğine ilişkin temel becerileri kazandırmaktır. 

Mağdur çocuk ile yapılan adli amaçlı görüşmelerde temel hedef, çocuğun yüksek yararı gözetilerek ve ikincil 
travmatizasyonlara karşı gerekli önlemler alınarak, doğru görüşme teknikleri ile veri kontamisyonuna yol 
açmadan adli süreçte rol oynayacak maksimum veriye ulaşmaktır. 
Cinsel istismar iddiası olan olgularda diğer görgü tanıklarının olma ihtimalinin azlığı, çocuğa ait psikolojik 
bulgular ile olay arasında illiyet bağını kurmakta yaşanan güçlükler, çocuk ifadelerinin güvenilirliğinin tespitine 
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ilişkin yöntemler geliştirme çabasını ön plana çıkarmıştır.  
Adli süreçte çocuğun korunabilmesi için, elde edilen bilgiler ışığında, derin ve ayrıntılı gözlem yapıp bunları 
detaylı bir şekilde raporlayarak, ilk ruhsal desteği sağlayıp, olası tepkilere karşı sosyal çevreye müdahale ederek 
doğru makamlara yönlendirme yapabilmek çok önemlidir. 

Mağdur çocukla yapılan adli amaçlı görüşmelerde, tanışma ve temas kurma, görüşme kurallarının anlatılması, 
görüşmenin amacına yönlendirme, istismar olgusuna dair serbest öykülenim, açık uçlu soruların yönlendirilmesi 
ve görüşmeyi sonlandırma gibi bazı temel aşamalardan oluşmaktadır. 
Görüşme boyunca çocuğun gelişimsel düzeyine uygun hareket edilmeli, ve olası ruhsal ve davranışsal tepkiler 
dikkatlice gözlemlenmelidir.  
Geçmişten bu yana mağdur çocukla adli amaçlı görüşmeler için oluşturulmuş pek çok protokol bulunmaktadır. 
Çalıştay kapsamında, NICHD (International Evidence-Based Investigative Interviewing of Children- Uluslararası 
Çocuklar için Kanıta Dayalı Adli Görüşme Protokolü) (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, & Horowitz, 2007) gibi 
yarı yapılandırılmış metne dayalı protokollerden yaralanılarak görüşme uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca konuya 
ilişkin yasal düzenlemeler ve adli bildirim yükümlülüğüne ilişkin bilgi verilecektir. 
 
Çalıştay en az 4. sınıf olan lisans psikoloji öğrencileri ve mezunlarına yöneliktir ve katılımcılardan kaynakları 
okuyabilecek ingilizce seviyesinde olması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adli Bildirim Yükümlülüğü, Adli Amaçlı Görüşme, Cinsel İstismar, Çocuk 
 
Kaynakça: Dağlı, T., & İnanıcı, M. A. (2010). Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El 
Kitabı. Fersa Ofset Matbaacılık, Ankara. Hershkowitz, I., Fisher, S., Lamb, M. E., & Horowitz, D. (2007). 
Improving credibility assessment in child sexual abuse allegations: The role of the NICHD investigative 
interview protocol. Child Abuse & Neglect, 31(2), 99-110. Lamb, M., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P., & 
Horowitz, D. (2007). A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of 
investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. 
Child Abuse & Neglect, 31, 1201–31. http://nichdprotocol.com/NICHDProtocol2.pdf 
 

 


