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Haidt’ın Beş Ahlaki Temelinin İçsel Dindarlık Düzeyleri Farklılaşan
Bireyler Üzerinde İncelenmesi

Ahsen Karakaş ,  Cemile Nur Polat  Boztaş

İstanbul  Ticaret  Üniversitesi

Öz:  Ahlak kuramları  k iş i ler in ahlaki  görüş  ve tutumlarının nelerden

etki lenerek oluştuğu,  var

olduğu düşünü len ahlaki  yargı lar ın  evrensel  mi  yoksa bağ lamsal  mı  olduğu,

insanın içsel  bir

ahlaki  yatkınl ık la  dünyaya gel ip gelmediğ i  gibi  konular  tart ış ı larak

oluşturulmaktadır .  Jonathan Haidt’a  göre ahlak sezgisel ,  doğuştan ve

kü l türe bağ l ı  o larak beş  ahlaki  temel  çerçevesinde gel işmektedir  (Cesur,

2018) .  Bu çal ışmanın temel  amacı  katı l ımcı lar ın  değ işen dindarl ık

düzeylerine göre hangi  ahlaki  temele daha çok ağ ı r l ık  verdiğ ini  ö lçmektir .

Bu çal ışmaya 105’ i  kadın,  52’si  erkek 157 kiş i  kat ı lmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  yaş

ortalaması  26.34’tür .  Bu çal ışma Ahlaki  Temeller  Ö lçeğ i  (Graham ve ark. ,

2011) ,  Sezgisel  Dini  İnanç  Ö lçeğ i  (Gervais  ve Norenzayan,  2012) ,  İç-

Güdümlü  Dinsel  İnanç  Ö lçeğ i  (Hoge,  1972)  ve Demografik  Form uygulanarak

yürütü lmüştür .  İçsel  dindarl ık  i le  ahlaki  temeller  arasındaki  i l işki ler

Pearson Korelasyon anal iz i  yöntemiyle incelenmiştir .  İçsel  dindarl ık  i le

adalet  ahlaki  temeli  arasında anlamlı  bir  i l işki  bulunmazken (r  =  . 132,  p  >

.05) ,  diğer dört  ahlaki  temelle pozit if  anlamlı  bir  i l işki  bulunmuştur

(Sadakat:  r  =  .254,  p  < .001 ;  Otorite:  r  =  .349,  p  < .001 ;  Kutsal l ık :  r  =  .559,  p

<.001 ;  Bakım:  r  =  .267,  p  <  001) .  Ahlaki  temeller  5  boyut yerine 2  boyut

olarak incelendiğ inde ise içsel  dindarl ık  i le  bağ lanım boyutu (r  =  .446,  p

<.001)  arasında anlamlı  orta düzey bir  pozit if  i l işki  varken,  bireysel leştir ici

boyutla  (r  =  .216,  p  <  .05)  anlamlı  düşük düzey pozit if  bir  i l işki  vardır .  Sonuç

olarak,  içsel  dindarl ık  artt ıkça bireylerin,  bağ layıc ı  ahlaki  temeller  i le

bakım ahlaki  temelini  daha çok benimsedikleri  görü lmüştür .  Bulgular  i lgi l i

l iteratür  çerçevesinde tart ış ı lacaktır .
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Mülteci Ve Sığınmacılara Yönelik Tutumlar İle 
Demografik Değişkenlerin İlişkisi

Alp Bal

İstanbul  Ticaret  Üniversitesi

Amaç :  Çal ışmada bireylerin Türkiye’de yaşayan mü l teci lere yönelik

tutumlarının demografik  değ işkenler  i le  i l işkisi  incelenmiştir .

Yöntem: Araşt ırma iç in  18-57 yaş  arası  194 yetişkin bireye (110 kadın,  84

erkek)  ulaş ı lmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  yaş  ortalaması  30.68 (SD =  10.57)

bulunmuştur .  Veri  toplama aşamasında Demografik  Bi lgi  formu,  Toplumsal

Cinsiyet  Algıs ı  Ö lçeğ i  (TCAÖ)  i le  Mü l teci lere Yönelik  Tutumlar  Ö lçeğ i

(MYTÖ)  kul lanı lmış  ve mil l iyetç i l ik  düzeyi  5  derecel i  bir  soru i le

değerlendir i lmiştir .

Bulgular :  Anal iz  sonuç lar ına göre katı l ımcı lar ın  mü l teci lere yönelik

tutumlarının cinsiyet,  sosyo-ekonomik durum, eğ it im düzeyi ,  anne eğ it im

durumu ve yakın çevrelerinde göçmen olup olmaması  değ işkenlerine göre

farkl ı laşmadığ ı  bulunmuştur  (p >  .05) .  Mü l teci lere yönelik  tutumlar  i le  yaş

ve toplumsal  cinsiyet  algıs ı  arasında anlamlı  bir  i l işki  bulunamazken

mil l iyetç i l ik  düzeyleri  arasında ise pozit if  yönde anlamlı  bir  i l işki

bulunmuştur  (r  =  .28,  p  <  .001) .

Tart ışma: Mü l teci lere yönelik  tutumların cinsiyet,  yaş ,  eğ it im düzeyi ,

sosyo-ekonomik düzey gibi  değ işkenlere göre farkl ı l ık  göstermediğ i

bulunmuştur .  Literatür  çal ışmasında istikrarsız  sonuç lar  veren bu

değ işkenlerin toplumun içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasal

ortamdan etki lendiğ i  düşünü lmektedir .  Mü l teci lere yönelik  tutumlar  i le

toplumsal  cinsiyet  algıs ı  arasında anlamlı  bir  i l işki  bulunmazken

mil l iyetç i l ik  düzeyi  i le  arasında pozit if  yönde anlamlı  bir  i l işki

bulunmuştur .  Buna göre bireylerin mil l iyetç i l ik  düzeyi  artt ıkça mü l teci lere

yönelik  tutumları  olumsuzlaşmaktadır .  Mü l teci lere yönelik  tutumların

ö lçü lmesi  iç in  kul lanı lan ö lçekte mü l teci lere tanınması  gereken insani

haklardan ziyade pol it ik  ve ekonomik haklar  üzerine daha fazla

durulmasının katı l ımcı lar ın  mü l teci lere karş ı  gel iştirdikleri  tehl ike algıs ını

güç lendirmiş  o labi leceğ i  düşünü lmektedir .
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Aşk, Din, ve Alışveriş, İntihara Karşı

Aslıhan Erdem, İ lyas GÖZ

Acıbadem Mehmet Ali  Aydınlar  Üniversitesi

Giriş :  Çoğu din intiharı  yasaklar  (örneğ in ,  Stack,   & Lester,  1991) ,  nitekim

daha dindarlar ın  intihar  eğ i l imi  daha düşük bulunmuştur  (örneğ in ,  Aydın,

2015;  Çevik,  2005)  ama dindarlar ın  intihar  eğ i l imini  daha yüksek bulanlar

da vardır  (örneğ in ,  Lawrence,  Brent,  Mann,  Burke,  Grunebaum, Galfalvy,  &

Oquendo,  2016) .  Yani ,  bulgular  uyumlu değ i ldir .  Öte yandan,  dinî  bir

kaynaktan gelen herhangi  bir  aç ık lamanın,  nötr  bir  kaynaktan gelene

kıyasla,  insanlar ı  daha fazla  etki lediğ i  (Burshman,  Busath,  Das,  Key ve

Ridge,  2006) bulgusu,  i lk  grubu destekler .  Eğer böyleyse,  insanlar ı  hayata

bağ layan aşk gibi  i l işki lere (örneğ in ,  Boergers,  Spir ito,  & Donaldson,  1998)

dair  dinî  kaynakl ı  aç ık lamalar ın  da intihar  içerikl i  dinî  aç ık lamalar ın  yaptığ ı

etkiyi  yapması  beklenir .

Amaç :   Bu beklentiyi  araşt ırarak Burshman ve arkadaş lar ının (2006)

bulgular ı  iç in  bir  dış  geçerl ik  testi  yapmaktır .

Yöntem: Örneklem, 18-27 yaş  aral ığ ında gönü l lü  90 kiş idir  (Ort :  20,7  ;  SS:

1 ,4) .  Üç  farkl ı  metin kul lanı lmışt ır :  İk isi  Kur’an’dan al ınmışt ır ;  bir is inde

intiharın yasaklandığ ı ,  diğerinde ise aşkın dindeki  yeri  anlat ı lmışt ır ;

kontrol  metninde ise Kara Cuma anlat ı lmışt ır .  Aynı  uzunluktaki  bu üç

metnin her  bir isi  30 kiş i l ik  bir  gruba okutulduktan sonra katı l ımcı lara Beck

İntihar  Düşüncesi  Envanteri  (BİDE) uygulanmışt ır .

Sonuç lar :  Gruplar ın  intihar  eğ i l imi  farkl ı  ç ıkmışt ır ;  F(2,87)  =  5 ,310;   p<0,05.

Post-Hoc teste göre,  aşk ve intihar  gruplar ının intihar  eğ i l imi  puanı ,

a l ışveriş  grubununkinden düşüktür ;  ve,  intihar  ve aşk gruplar ı  arasında

fark ç ıkmamışt ır  (p >  .05) .

Tart ışma: Her ikisi  de dinî  kaynakl ı  olan aşk ve intihar  gruplar ı  arasında

fark ç ıkmamış  o lmasının Burshman ve arkadaş lar ı  (2006) iç in  dış  geçerl iğ i

yükselttiğ i  söylenebi l ir .

Ama,  acaba aşk metni  dinî  değ i l  de nötr  kaynakl ı  olsaydı ,  sonuç  değ iş i r

miydi?  Bulgular ımıza göre cevap “Evet”tir  ve bu test  edi lebi l ir .  Ayr ıca,

intiharın aleyhine olan dinî  kaynakl ı  ve nötr  iki  metin karş ı laşt ır ı larak da

Burshman ve arkadaş lar ının (2006) bulgusu iç in  bir  başka dış  geçerl ik  testi

yapı labi l ir .
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Sosyal Medya Bağımlılığında Bilinçli Farkındalık ve Depresyon, 
Somatizasyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk Arasındaki İlişki

Atahan Karadağ ,  Berna Akç ınar

FMV Iş ık  Üniversitesi

Bu araşt ırmada 18-26 yaş  grubundaki  üniversite öğrenci lerinin,  sosyal

medya kul lanımı ,  ai le  tutumları  ve bi l inç l i  farkındal ık  düzeylerinin

depresyon,  obsesif  kompulsif  bozukluk (okb)  ve somatizasyon semptomları

arasındaki  yordayıcı  i l işki lerin ö lçü lmesi  amaç lamışt ır .  Çal ışma, çoğunlukla

İstanbul  olmak üzere,  Ankara,  Antalya ve çeş it l i  i l lerde üniversitede eğ it im

gören 291  öğrenci  i le  gerçekleştir i lmiştir .   Araşt ırmada sosyal  medya

ö lçeğ i  (α= .96) ,  sosyal  ortamlarda gel işmeleri  kaç ı rma korkusu ö lçeğ i

(α= .81) ,  k ısa semptom envanteri  depresyon,  somatizasyon ve obsesif

kompulsif  bozukluk alt  ö lçekleri  (α= .93) ,  bi l inç l i  farkındal ık  ö lçeğ i  (α= .80) ,

ve demografik  form katı l ımcı lara sunulmuştur .  Sonuç lar  göstermiştir  ki ,

katı l ımcı lar ın  %2’sinin yüksek,  %18’ inin orta ve %47’sinin de az  seviyede

sosyal  medya bağ ıml ıs ı  olduğu bel ir lenmiştir .  Öğrenci lerin sosyal  medya

bağ ıml ı l ık lar ı ,  a i le  tutumlarına göre farkl ı laşmaktadır .  Ai lesi  otoriter ,

i lgisiz ,  koruyucu olan üniversite öğrenci leri  s ırasıy la  demokratik  olanlara

göre daha fazla  sosyal  medya bağ ıml ı l ığ ı  göstermektedir .  Yapı lan anal iz ler

sonucunda,  ai le  tutumu,  sosyal  medya kul lanımı  ve bi l inç l i  farkındal ık

düzeylerinin,  öğrenci lerin depresyon,  okb ve somatizasyon semptomlarına

göre değ iştiğ i  gözlemlenmiştir .  Sosyal  medyayı  destek aracı  olarak gören

bireylerin psikolojik  semptomları  destek aracı  olarak görmeyenlere göre

daha yüksek bulunmuştur .  Sosyal  medya bağ ıml ı l ığ ı  yüksek,  bi l inç l i

farkındal ık  düzeyleri  düşük olan öğrenci lerde psikolojik  semptomlarının

yüksek olduğu bel ir lenmiştir .  Bu sonuç lar ,  sosyal  medya kul lanımının

yüksek olduğu günümüzde,  ai le  tutumun ve kiş i ler in farkındal ık lar ının

önemini  bir  kez daha vurgulamaktadır .
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Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Bilişsel Gelişimine Etkisi

Atakan Yücel

Girne Amerikan Üniversitesi

Bu araşt ırmanın amacı ,  ebeveyn tutumu eğ i l imleri  i le  bu ebeveynlerin

çocuklar ının bi l işsel  gel iş imi  arasında bir  i l işki  olup olmadığ ın ı

araşt ırmaktır .  Araşt ırmacının hipotezlerinden ikisi  otoriter  ve demokratik

ebeveyn tutumlarının bi l işsel  gel iş imi  olumlu yönde etki lediğ i

yönündeyken diğer iki  hipotez iz in  verici  ve aş ı r ı  koruyucu ebeveynl ik

tutumlarının da çocuklar ın  bi l işsel  gel iş imi  olumsuz yönde etki lediğ i

yönündedir .  Araşt ırmayı  gerçekleştirmek iç in  bir  anaokulundan 31  ebeveyn

ve bu ebeveynlerin 5-6 yaş  arasındaki  çocuklar ı  gerekl i  iz in  prosedür leri

gerçekleştirerek tamamen gönü l lü lük esasına dayal ı  o larak seç i lmiştir ,

olası l ık  dış ı  örnekleme yöntemi uygulanı lmak durumunda kal ınmışt ır .

Ebeveynlerle  bir l ikte Ebeveyn Tutum Ö lçeğ i  (Demir ,  2008) yanıt lanırken bu

ebeveynlerin çocuklar ı  hakkında bakım veren olarak s ınıf  öğretmenleriy le

Ankara Geliş im Tarama Envanteri  (Erol  & Sezgin & Savaş ı r ,  1994)

doldurulmuştur .  Araşt ırma sonuç lar ı  otoriter ,  demokratik  ve aş ı r ı  koruyucu

ebeveyn tutumlarıy la  çocuklar ın  bi l işsel  gel iş imi  arasında anlamlı  bir  i l işki

gözlenmezken iz in  verici  ebeveyn tutumuyla bi l işsel  gel iş im arasında

anlamlı  bir  ters  yönlü  i l işki  saptanmışt ır .  Bu konuda özel l ik le  Türkiye alan

yazında özel l ik le  son 10 y ı l  temel  a l ındığ ında neredeyse hiç  yeterl i  çal ışma

bulunmadığ ından,  devam araşt ırmalar ına yüksek oranda gereksinim

duyulmaktadır .  Anahtar  Kel imeler :  Ebeveyn Tutumları ,  bi l işsel  gel iş im,

demokratik ,  otoriter ,  aş ı r ı  koruyucu,  iz in  verici .
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Ders Başarısına Yönelik Atıflarla Adil Dünya İnancı ve 
Denetim Odağının İlişkisi

Aynur Çoksağ ı r ,  Esra İnaç ,  Betü lay  Karagü l ,  Aynur Kırmızıtaş

Nuh Naci  Yazgan Üniversitesi

ÖZET

Bireylerin genelde başarı l ı  o lduklar ı  durumları  kendi lerine,  başarıs ız

olduklar ı  durumları  ise çevrelerine atfetmeleri  beklenir .  Bu çal ışmada,  1 1 .

Sınıf  l ise öğrenci lerinin ders başarıs ına yönelik  at ıf lar la  adi l  dünya

inanç lar ı  ve denetim odağ ın ın  i l işkisi  incelenmiştir .  Ayr ıca katı l ımcı lar ın

başarı l ı  ve başarıs ız  olduklar ı  dersi  hangi  durumlara atfettikleri

araşt ır ı lmışt ır .  Bu amaç la ,  katı l ımcı lardan Adi l  Dünya İnancı  Ö lçeğ i ,  İç-Dış

Denetim Odağ ı  Ö lçeğ i ,  Nedensel l ik  Boyutu Ö lçeklerini  doldurmalar ı ,  ayr ıca

demografik  bi lgi  formunda kendi lerine veri len sorular ı  cevaplamalar ı

istenmiştir .  Araşt ırma sonucunda,   öğrenci lerin başarı l ı  o lduklar ı  dersi  içe

ve başarıs ız  olduklar ı  dersi  dışa atfettikleri  bulunmuştur .  Ayr ıca içten

denetimli  olanlar ın  adi l  dünya inancının yüksek olduğu sonucuna

ulaş ı lmışt ır .
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Üniversite Öğrencilerinin Aile İletişimleri ile Kişilik Özellikleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayşenur Balcı

KTO Karatay Üniversitesi

Amaç :  Araşt ırmada sosyal  psikolojinin önemli  konular ından bir i  olan ‘ai le ’

kavramı i le  psikolojinin tüm alt  a lanlar ı  iç in  önemi yadsınamayacak olan

‘kiş i l ik ’  kavramı ne derece i l işki l i ,  sorusunun cevabı  veri lmeye çal ış ı lmışt ır .

Araşt ırmanın amacı ,  k iş i l ik  oluşumunda genetik  faktörünün yanı  s ıra ,

karş ı laşt ığ ı  i lk  kurum olan ai lenin ne derece etkisinin olduğunun

anlaş ı lmasıdır .  Çal ışmanın sonucunda elde edi len bulgular ın  kiş i l ik  üzerine

yapı lan çal ışmalar  aç ıs ından son derece önemli  olduğu düşünü lmektedir .

Yöntem: Çal ışma i l işkisel  tarama modeline dayal ı  o larak gerçekleştir i lmiş

olup “Revize Ai le  İ letiş im Kal ıplar ı  Ö lçeğ i”  ,  “Beş  Faktör  Kiş i l ik  Ö lçeğ i”  ve

kiş isel  bi lgi  formu kul lanı lmışt ır .  Araşt ırmanın örnekleminde 279 kadın,  74

erkek öğrenci  olmak üzere toplam 353 kiş i  Türkiye’de bulunan üniversite

öğrenci leri  arasından tesadüf i  küme örnekleme yöntemi i le  bel ir lenmiştir .

Veri ler  Google form çevrimiç i  anket üzerinden toplanmışt ır .  Veri lerin

anal iz inde SPSS programı kul lanı lmış  o lup;  t  testi ,  Anova ve pearson

testlerinden yararlanı lmışt ır .

Sonuç :  Araşt ırmanın sonucunda kiş i l ik  özel l ik leri  a lt  boyutlar ı ;

dışadönüklük,  yumuşak baş l ı l ık ,  öz  denetimli l ik ,  nörotikl ik ,  deneyime

aç ık l ık  i le  ai le  i letiş imi  a lt  boyutlar ı ;  diyalog ve uyum arasında anlamlı

düzeyde i l işki ler  elde edi lmiştir .   Ai le  i letiş im boyutlar ından diyalog

boyutu i le  yumuşak baş l ı l ık ,  d ışadönüklük,  öz  denetimli l ik  ve deneyime

aç ık l ık  arasında zayıf  ve pozit if  yönde anlamlı  bir  i l işki ;  uyum boyutu i le

yumuşak baş l ı l ık  ve öz denetimli l ik  arasında negatif  yönde,  nörotikl ik  i le

arasında pozit if  yönde zayıf  bir  i l işki  bulunmuştur .

Yorum: Sonuç lar  doğrultusunda ai le  i letiş iminin kiş i l ik  özel l ik leri  i le

i l işkisinden bahsedebil ir iz .  Elde edi len bulgular  sonucunda  ai lede

i letiş imin bir  boyutu olan diyalog  puanlar ı  yüksek ç ıkan bireylerin

çocukluklar ında f ikir  ve değer paylaş ımında bulunup,  konuşabi lecekleri  bir

ai leye sahip olduklar ından olumlu kiş i l ik  özel l ik leri  puanlar ı  fazla  ç ıkarken;

diğer bir  faktör  olan uyum puanlar ı  yüksek ç ıkan bireylerin çocukluklar ında

fikir  ve değerler  aç ıs ından baskı layıc ı  bir  ai leye sahip olduğundan i leriki

y ı l larda nörotikl ik  puanlar ı  i le  pozit if  yönde i l işki l i  ç ıkt ığ ı  görü lmektedir .
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Reddedilme Duyarlılığı ve Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkide 
Arkadaşlık Kalitesi ve Empatinin Rolü

Begüm Efeoğ lu ,  Iş ık  Üniversitesi

Celia  K.  Naivar  Şen,  Koç  Üniversitesi

ÖZET
Reddedilme duyarl ı l ığ ı  (RD),  bireylerde herhangi  muhtemel  bir  reddedi lme
durumuna karş ı  yoğun kaygı ,  öfke,  çökkünlük gibi  duygular ı  ortaya
ç ıkarmaktadır .  Aynı  zamanda karş ı  taraftan herhangi  bir  reddetme
davranış ı  sergi lenmese bi le  RD yüksek bireyler  bu sosyal  durumları  gerçek
bir  reddedi lme,  terk edi lme olarak algı lama eğ i l imindedir .  Reddedilme
duyarl ı l ığ ı  yüksek bireylerin diğerlerine göre daha fazla  depresif
semptomlar  sergi lediğ i  görü lmektedir .  Aynı  zamanda Sınır  Kiş i l ik
Bozukluğu tanıs ı  a lmış  bireylerde yüksek reddedilme duyarl ı l ığ ına bağ l ı
davranış lar  gözlenmektedir .  Bu araşt ırmada reddedilme duyarl ı l ığ ın  mental
iyi  oluş  üzerindeki  etki lerinin incelenmesi  amaç lanmışt ır .  Bu i l işkide
empati  ve arkadaş l ık  kal itesinin aracı  ve yordayıcı  rol leri  de incelenmiştir .
Arkadaş l ık  kal itesinin,  reddedi lme duyarl ı l ığ ın ın  mental  iy i  oluş  üzerindeki
negatif  etki lerini  konusunda hafif letici  bir  etki  yaratması  beklenmiştir .
Araşt ırma 19-30 yaş  arası ,  kadın-erkek üniversite öğrenci lerini  (N=108)
kapsamaktadır .  Gönü l lü lük esasına dayandır ı larak yürütü len bu
araşt ırmanın ö lçekleri  katı l ımcı lara dağ ı t ı l ı rken herhangi  bir  hedef grup
belir lenmemiştir .  Araşt ırma ö lçekleri ,  demografik  form,  Warwick-
Edinburgh Mental  İy i  Oluş  Ö lçeğ i ,  Toronto Empati  Ö lçeğ i ,  Reddedilme
Duyarl ı l ığ ı  Ö lçeğ i  ve McGil l  Arkadaş l ık  Anketinden oluşmuş  ve ö lçeklerin
tamamlanması  15-20 dk arası  sürmüştür .  Veri  anal iz inden sonra elde edi len
sonuç larda,  empatinin mental  iy i  oluş  i le  ve arkadaş l ık  kal itesiy le  negatif
bir  i l işkisi  olduğu;  reddedi lme duyarl ı l ığ ı  ve mental  iy i  oluş  arasındaki
i l işkide aracı  rolü  üstlendiğ i  görü lmüştür .  Modele arkadaş l ık  kal itesinin
düzenleyici  rolde eklenmesiyle,  empati  aracı  rolünü  kaybetmiştir .
Arkadaş l ık  kal itesinin,  RD ve mental  iy i  oluş  arasındaki  negatif  i l işkideki
düzenleyici  rolü  dikkat  çekici  sonuç lar  vermiştir .  Araşt ırma bulgular ına
bakı ldığ ında,  arkadaş l ık  kal itesinin RD ve mental  iy i  oluş  arasındaki
i l işkide bir  tampon görevi  gördüğü  bulunmuştur .  Reddedilme duyarl ı l ığ ı
yüksek bireylerin arkadaş l ık  kal itelerinin yüksek olması  hal inde,  RD’nin
mental  iy i  oluş  üzerindeki  negatif  etki lerinin hafif lediğ i  bulunmuştur .  Elde
edi len sonuç lar ,  k l inik  anlamda birçok patoloji  i le  bağ lantı l ı  o lan
reddedilme duyarl ı l ığ ın ın  mental  iy i  oluş  üzerindeki  zarar lar ını
indirgemeye yönelik  bir  müdahale ya da bir  koruma programı gel iştir i lmesi
konusunda yol  gösterici  bir  kaynak teşki l  etmiştir .  Ayr ıca,  empatinin
mental  iy i  oluş  ve arkadaş l ık  kal itesiy le  sağ ladığ ı  negatif  i l işki ler ,  gelecek
araşt ırmalar  iç in  bir  tart ışma konusu yaratmışt ır .
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Engelli Bireylerle Temas Eden ve Etmeyen Bireylerde 
Engelli Bireylere Yönelik Algılar Üzerine Nitel Bir İnceleme

Belkıs  Boydağ

Acıbadem Üniversitesi

Amaç :  Çal ışmanın temel  amacı ,  engel l i  o lmayan bireylerin engel l i  bireylere
yönelik  a lgı lar ını  ve duygular ını  engel l i  bireyler le  teması  olan ve olmayan
iki  farkl ı  grupta incelemek;  engel l i  bireylerin iş ,  eğ it im ve sosyal
hayatlar ının farkl ı  engel l i l ik  durumlarından nası l  etki lendiğ ine ve en çok
hangi  engel l i  grubun dezavantaj l ı  o lduğuna dair  düşüncelerini  nitel  bir
çal ışma i le  ortaya koymaktır .  Çal ışma kapsamında engel l i  bireylere yönelik
bi lgi  ve tecrübeleri  olan dernek çal ışanlar ı  i le  herhangi  bir  tecrübesi
olmayan üniversite öğrenci lerinin farkındal ık lar ı  konusundaki  farkl ı l ık lar
da incelenmiştir .  
Yöntem: Çal ışma kapsamında engel l i  bireyler le  i lgi l i  derneklerde
çal ışmakta olan 7  kiş i  ve engel l i  bireyler le  doğrudan deneyimi olmayan 7
üniversite öğrencisi ,  toplamda 14 kiş i  i le  yüz  yüze yar ı-yapı landır ı lmış
görüşmeler  yapı lmışt ır .  Görüşmeler  tematik  anal iz  yöntemi kul lanı larak
anal iz  edi lmiştir .  
Sonuç lar :  Anal iz lerde,  engel l i  bireye bakış ,  engel l i  bireye bakışta değ iş imi
sağ layan faktör ler ,  engel l i  bireylere yönelik  hissedi len duygular ,  olumsuz
toplumsal  etki lerin sorumlular ı ,  engel l i  bireylerin iş ,  eğ it im ve sosyal
hayatta karş ı laşt ığ ı  düşünü len zorluklar  gibi  kategori lerde ortaya ç ıkan
temalar  incelenmiştir .  Bulgulara göre,  engel l i  bireye bakışta her  iki
gruptaki  bireyler  ‘önyargı ,  k ıs ıt lanmış ,  dezavantaj l ı  grup’  gibi  olumsuz
ifadeler  tanımlamışt ır .
Engel l i lere yönelik  duygularda,  dernek çal ışanlar ıy la  öğrenci ler  arasında
bazı  farklar  göze çarpmaktadır .  Bu farklara göre,  sadece üniversite
öğrenci leri  ‘acıma,  üzüntü ,  endişe’  gibi  olumsuz kavramlar  bel irtmiştir .
Dernek çal ışanlar ı  ise ‘merak’  kavramını  bel irtmiş lerdir .  Ayr ıca,
katı l ımcı lar ın  çoğu engel l i  bireyin iş ,  eğ it im ve sosyal  hayatlar ındaki
problemlerin en çok toplumun bi l inçsiz  temasından kaynaklandığ ın ı
bel irtmiştir .  Ek olarak,  bireyler  en çok dış lanan engel l i  türünün ‘z ihinsel
engel l i ler ’  olduğunu bel irtmiş lerdir .  Yorum. Bulgulara göre engel l i
bireyler le  deneyimleri  olan ve olmayan gruplar  arasında öne ç ıkan
temalarla  i l işki l i  bazı  farklar  olsa da ikisinde de olumsuz algı lar  daha s ık
di le  getir i lmiştir .Bu durumda dezavantaj l ı  gruplar la  toplumsal  temasın ve
ortak deneyimlerin düşünce ve davranış  düzeyinde önyargı lar ı  tamamen
ortadan kaldırmadığ ı  sadece duygular ın  değ iştiğ i  söylenebi l ir .  Sonuç lar ,
l iteratürdeki  bi lgi ler  doğrultusunda tart ış ı lmış ,  engel l i  bireylere yönelik
olumsuz algı lar ın  nası l  aş ı labi leceğ ine dair  öneri ler  veri lmiştir .
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Konformite: İnsan vs. Yapay Zeka

Ömer Ceylan,  Ayşenur Düzgün,  Deniz  Eren,  Betü l  İset,  Uğur Can Ş i r in,  Bel is

Tanyeri ,   Gelengü l  Uğurlu,  H.  Mert  Yeş i lyurt  Uzm. Turan Gündüz ve

 Prof.  Dr.  Hakan Çetinkaya

Ankara Üniversitesi

AMAÇ
Konformite (uyum),   bir  kiş inin tutum ve davranış lar ını  diğerlerinin görüş ler ine
uyacak şeki lde değ iştirmesiyle karakterize olan bir  sosyal  etki  türüdür .  Bununla
bir l ikte,  günümüz  bi lgisayar  çağ ında,  yapay zekanın ya da bi lgisayar  tepki lerinin
bireylerin uyma davranış lar ı  üzerindeki  etkisi  ve bunun gerçek insanlardan nası l
farkl ı laşt ığ ı  sorusu önemli  görünmektedir .  Bu doğrultuda çal ışmanın amacı  uyum
gösteri lmesi  beklenen grubun ( insan- yapay zeka)  bireylerin uyma davranış lar ı
üzerindeki  etkisini  incelemektir .  Uymanın “sosyal”  bir  etki  türü  o lması ,  sosyal  bir
var l ık  olan insan iç in  gerçek diğerlerine uymanın adaptif  fonksiyonlar ı   bir  arada
düşünü ldüğünde,  insanlar ın  kararlar ına gösteri len uyumun yapay zekanın kararlar ına
gösteri len uyumdan daha yüksek olacağ ı  beklenmiştir .
YÖNTEM
Çal ışma, yaş lar ı  18  i le  28 arasında değ işen toplam 95 kiş i  (61  kadın,  34 erkek)  i le
yürütü lmüştür .  Yapay zekânın ya da diğer insanlar ın  verdikleri  tepki lere gösteri len
uyum davranış lar ı ,  SuperLab programı i le  tasarlanmış  bir  çember eş l iğ i  saptama
oyununda veri len tepki ler  üzerinden ö lçü lmüştür .  Hazır lanan oyunda katı l ımcı lara,
öncelik le  bir  çember hedef olarak sunulmuştur .  Daha sonra sunulan bu çemberin bir
sonraki  ekranda gelen 3 çemberden hangisine eş  o lduğu sorulmuştur .   İnsan
koşulunda katı l ımcı lar ,  oyunu,  oyun baş lamadan hemen önce tanışt ık lar ı  5  farkl ı
kiş iy le  bir l ikte oynadıklar ını  düşünürken,  yapay zeka koşulunda,  katı l ımcı lara,  oyunun
5 farkl ı  yapay zeka i le  bir l ikte oynadıklar ı  bel irt i lmiştir .  Deneysel  koşul larda
katı l ımcı lar  sözde kura sonucu tepki lerini  her  zaman diğerlerinin tepki lerinden sonra
vermiş lerdir .  Kontrol  koşulundaki  katı l ımcı lar  ise aynı  görevi  diğerleri  olmadan tek
baş lar ına yerine getirmiş lerdir .  Diğer tüm faktör ler(geçen süre gibi)  sabit
tutulmuştur .  Güven sağ lamak adına deneysel  koşul larda i lk  birkaç  denemede ve
i ler leyen denemelerin arasında  diğer katı l ımcı lar  doğru tepki ler  vermiş lerdir .  Bunun
dış ındaki  denemelerde ise diğerleri  tutarl ı  bir  biç imde yanl ış  cevap vermiş lerdir .
Uyum davranış ı  bu krit ik  denemelerde katı l ımcı lar ın  verdiğ i  tepki ler  üzerinden
ö lçü lmüştür .
SONUÇ
Analiz  sonuç lar ı  çal ışmanın ası l  amacı  olan,  insan ve yapay zeka koşulu alt ında
gözlenen uyma oranlar ının anlamlı  bir  şeki lde farkl ı laşt ığ ın ı  göstermiştir  t(49.445)=
2.815,  p= .007.   Buna göre,  görevi  diğer insanlar la  bir l ikte oynadığ ın ı  düşünen grubun
uyma oranının,  yapay zeka i le  bir l ikte oynadığ ın ı  düşünen gruptan daha yüksek olduğu
gözlenmiştir .  Aynı  zamanda çal ışma doğrultusunda toplam hata oranlar ı  da
incelenmiş  ve üç  koşul  arasında beklenen doğrultuda anlamlı  bir  fark bulunmuştur
F(2,94)  =  6 .685,  p=  .002.  İnsan koşulundaki  toplam hata oranı  kontrol  koşulundan
anlamlı  olarak yüksekken,  yapay zeka koşulunda gözlenen hata oranı  kontrol  koşulu ve
insan koşulundaki  toplam hata oranlar ından anlamlı  olarak farkl ı laşmamışt ır .  Ayr ıca
krit ik  olmayan denemelerde (diğerlerinin doğru cevabı  verdiğ i )  yapı lan hata
oranlar ının da beklendiğ i  gibi  anlamlı  düzeyde farkl ı laşmadığ ı  gözlenmiştir  (p>.05) .  
YORUM/TARTIŞMA
Çal ışma bulgular ı  uyumun normatif  etkisi  aç ıs ından tart ış ı lmışt ır .  Sosyal  bir  var l ık
olan bireyler   iç in  diğerlerine uyma,   onlar  taraf ından kabul  görmeyi ,  sevi lmeyi
mümkün kı lar  ve bu durum da bireyler  iç in  oldukça adaptift ir .  Aksi  halde dış lanma ve
kabul  görmeme durumu bireyler  iç in  olumsuz sonuç lar  doğurma kapasitesine sahiptir .
Diğer taraftan yapay zekaya uymanın ya da uymamanın bireyler  iç in  bir  getir is inin ya
da götürüsünün olması  durumu tart ışmalıdır .   Dolayıs ıy la  uyum daha çok sosyal  bir
bağ lamda çal ış ıyor  gibi  görünmektedir .
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Hakem Devam Dedi: Karanlık Kişilik Özellikleri ve 
Futbol Üzerine Bir Araştırma

Merve Bakar,  Büşra Ediş ,  Betü l  Tiryaki ,  İ rem Tiryaki ,  Savaş  Ceylan

Hacettepe Üniversitesi

Karanl ık  üç lü  (makyavel izm,  psikopati ,  narsisizm) l iteratürü  birçok farkl ı  a landa

çal ış ı lmaktadır .  Spor takımlar ının örgüt  olduğu düşünü ldüğünde karanl ık  üç lü

özel l ik leri  i le  karş ı laş ı labi leceğ i  (oyuncunun gol  sevincini  bireysel  yaşaması ,  e l

i le  penalt ı  atmak)  düşünü lmektedir .  Araşt ırmanın temel  amacı  kiş inin karanl ık

üç lü  k iş i l ik  özel l ik leri  i le  futbol  müsabakalar ında sporcular ın  sergi lediğ i  karanl ık

üç lü  davranış lar ını  ne kadar kabul  edi lebi l ir  bulduğunu araşt ırmaktır .

Çal ışmamızın diğer amacı  bu i l işkide kiş inin takımla özdeş leşme düzeyinin,  v ideo

hakem uygulamasının güveni l ir  a lgı lanma düzeyinin ve  adalet  algıs ının

düzenleyici  rolünü  incelemektir .

Çal ışmada,  kolay örnekleme yöntemi kul lanı larak yaş lar ı  18-62 arasında değ işen

(Ort.  =  26,94,  S =  8 ,8) ,  344 katı l ımcı  ( 144 kadın,  198 erkek,  2  cinsiyetini

bel irtmeyen) i le  çal ış ı lmışt ır .  Sporcular ın  sergi lediğ i  karanl ık  üç lü  davranış lar ını

ö lçmek amacıyla  futbol  maç lar ı  iz lenmiş ,  futbolcular ın  gösterdikleri  karanl ık  üç lü

özel l ik leri  içeren senaryolar  yazı lmış  ve  pi lot  çal ışması  yapı lmışt ır .  Bu amaç la

Karanl ık  Üç lü  Ö lçeğ i ,  Takımla Özdeş leşme Ö lçeğ i ,  Adalet  Algıs ı  Ö lçeğ i  ve

oluşturulan 11  senaryo kul lanı lmışt ır .

Senaryolara veri len yanıt lar  i le  karanl ık  üç lü  k iş i l ik  özel l ik leri  arasındaki  i l işki

hiyerarş ik  regresyon anal iz i  kul lanı larak incelenmiştir .  Anal iz  sonucunda futbolda

sporcular ın  sergi lediğ i  karanl ık  kiş i l ik  özel l ik lerini  yansıtan davranış lar ın  kabul

edi lmesinin karanl ık  kiş i l ik  özel l ik lerinden narsisizm ve psikopatiden ziyade

makyavel izm i le  i l işki l i  o lduğu bulunmuştur .  Alternatif  hipotezleri  test  etmek

amacıyla  karanl ık  üç lü  k iş i l ik  özel l ik leri  i le  l igin ne kadar adaletl i  a lgı landığ ı ,

kat ı l ımcı lar ın  taraftar l ık  derecesi ,  v ideo hakem uygulamasının güvenir l iğ ine

i l işkin değ işkenler  eklenerek hiyerarş ik  regresyon anal iz i  yapı lmışt ır .  Anal iz ler

sonucunda makyavel izm kiş i l ik  özel l iğ inin i l işkisinin anlamlı  olduğu diğer

değ işkenlerin i l işkisinin anlamlı  olmadığ ı  bulunmuştur .

Araşt ırmanın doğası  gereğ i  kendini  bi ldir im yöntemi kul lanı lması  araşt ırmanın

sınır l ı l ığ ı  o larak düşünü lmektedir .  İncelendiğ i  kadarıy la  futbolda karanl ık  üç lü

kiş i l ik  davranış lar ını  bunun yanında taraftar l ık  derecesini ,  adalet  algıs ını  ve video

hakem uygulamasını  Türkiye’de araşt ıran i lk  çal ışma olması  araşt ırmamızın özgün

yanı  olarak düşünü lmektedir .  Çal ışma futbol  ve kiş i l ik  arasındaki  i l işkiyi

inceleyen ve devam etmekte olan büyük bir  projenin bir  k ısmını  oluşturmaktadır .
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Sözel Söylemlerdeki Duygunun Tanınması:
Kelime Anlamı ve Ses Tonu Farklı Olduğu Durumlarda

Büşra Tel l i ,  Reyyan Bi lge

İstanbul  Şehir  Üniversitesi

Amaç
Sözsel  konuşmalardaki  anlam,  hem söylemin kel ime anlamıyla  hem de yüz ifadesi
ve ses tonu i le  kavranabi l ir .  Bu çal ışmanın amacı ,  sözsel  bir  konuşmadaki  kel ime
anlamındaki  ve ses tonundaki  duygu birbir i  i le  uyumlu olmadığ ında,  konuşmanın
iç indeki  duygunun kavranmasının bu durumdan etki lenip etki lenmediğ ini
incelemektir .  Bizim hipotezimize göre,  bu şeki lde bir  uyumsuzluk durumu,  söylem
iç indeki  duyguyu kavrama kısmında hem duygunun doğru tespitinde hem de cevap
verme süresinde olumsuz yönde etki l i  o lacaktır .
Yöntem
Katı l ımcı lar ı  Toronto Aleksit imi  Ö lçeğ i  kul lanarak aleksit imi  seviyelerine göre
deneye aldık .  Sifenos taraf ından 1973’de ortaya at ı lan aleksit imi  kavramı,  kiş inin
kendi  duygular ını  ve başkalar ının duygular ını  anlamada,  i fade etmede ve
duygular ı  birbir inden ayırt  etmede zorlanması  olarak tanımlanmışt ır .  İstanbul
Şehir  Üniversitesi ,  l isans öğrenci lerinden 62 (29 Aleksit imik;  33 Aleksit imik
olmayan)  kiş i  deneye katı ldı .  Deney düzeneğ inde dört  duygu kul lanı ldı  (mutluluk,
hüzün,  öfke ve şaşkınl ık) .  Birbir inden farkl ı  toplam kırksekiz  tane üçer cümleden
oluşan duygu yüklü  o laylar  kel ime anlamı ve ses tonu uyumlu (örnek:mutluluk-
mutluluk)  ve uyumsuz (örnek:mutluluk-hüzün) şeki lde katı l ımcı lara E-prime
kul lanı larak bi lgisayar  üzerinde dinleti ldi .  Katı l ımcı lardan olayın içerdiğ i  duyguyu
seçmeleri  istendi .  Doğru cevap olarak kel ime anlamı kodlandı .  Fakat anal iz
kısmında,  sadece kel ime anlamının doğru kabul  edi ldiğ i  ve hem kel ime hem ses
tonundaki  anlamın doğru kabul  edi ldiğ i  şeki lde iki  farkl ı  anal iz  yapı ldı .
Sonuç
Anlatı lan olaylarda kel ime anlamındaki  ve ses tonundaki  duygu birbir i  i le  uyumlu
olmadığ ında,  katı l ımcı lar ın  cevaplama süre artt ı  ve daha az doğu cevap verdi ler .
Duygular ı  ayr ı  ayr ı  gruplar  (mutluluk-hüzün;  hüzün-mutluluk ve şaşkınl ık-öfke;
öfke-şaşkınl ık)  ve doğru cevabı  iki  farkl ı  şeki lde (sadece kel ime anlamını  doğru;
hem kel imedeki  hem ses tonundaki  anlam doğru)  şekl inde incelediğ imizde,
aleksit imik bireylerin ve aleksit imik olmayan bireylerin uyumlu (örnek:  kel ime
anlamı mutluluk-ses tonu mutluluk)  ve uyumsuz (örnek:  mutluluk-hüzün)
durumlarlar  iç in  verdikleri  cevaplardaki  doğruluk seviyesi  ve cevaplama süreleri
arasında daha anlamlı  farklar  bulduk.
Yorum
Daha önce yapmış  o lduğumuz çal ışmadaki  sonuç lardan faydalanarak yapmış
olduğumuz bu çal ışma, özel l ik le  bel ir l i  duygular  üzerinden bir  çal ışmaya gidi lmesi
gerektiğ i  f ikr ini  vermiştir .  İ ler ideki  çal ışmamızda,  özel l ik le  öfke duygusunu daha
merkeze taş ıyarak,  duygular ın  birbir leriy le  etki leş imini  de iş in  iç ine katarak bir
deney yürütmeyi  planlamaktayız .
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Sigara Bağımlılarında Yoksun Bırakılmanın Dikkat ve 
İleriye Dönük Bellek Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Ceren Özerbi l

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÖZET
Çal ışmanın temel  amacı ,  s igara bağ ıml ı lar ında yoksun bırakı lmanın i leriye
dönük bel lek performansı  üzerindeki  etkisini  incelemektir .  Çal ışmadaki
ikinci l  hedefler  ise i leriye dönük bel lek görevi  olarak kabul  edi len Sanal
Hafta Görevi ’  nin (Rendel l  ve Henry,  2009) ü lkemiz kü l türüne uyarlamak,bu
görevin genç ler  üzerindeki  iş leyiş ini  test  etmek ve Stroop Testi
uygulanarak katı l ımcı lar ın  yoksun bırakı lmalar ının dikkat performanslar ını
nası l  etki leyeceğ ini  test  etmektir .Bu amaç la  Sanal  Hafta Görevi ,s igara
bağ ıml ı l ık  düzeyi  yüksek olan (15)  ve bağ ıml ı l ık  düzeyi  yüksek olmayan (15)
katı l ımcıya uygulanmışt ır .  Toplamda 30 kiş iden oluşan ve Adnan Menderes
Üniversitesi  öğrencisi  olan katı l ımcı lar ,koşul lara tesadüf i  olarak
atanmışt ır .Diğer yandan Sanal  Hafta görevi , 1  deneme günü  ve 30 i leriye
dönük bel lek görevinden oluşan 3 sanal  günden oluşmaktadır .Her sanal
günün sonunda Tanıma Testi  uygulanmış  bu sayede katı l ımcı lar ın  i leriye
dönük bel lek performanslar ı  ö lçü lmüştür .Çal ışmanın deseni  2  (Yoksunluk:
Yoksun olan ve Yoksun olmayan katı l ımcı lar)  X 2  (Görev düzenl i l iğ i :  Düzenl i
ve Düzensiz)  X 2(Görev Türü  :Olay bazl ı  ve Zaman Bazl ı )  son iki  faktörde
tekrarlayan Karma ANOVA’ dan oluşmaktadır .  Çal ışmada yoksunluk,  iki
koşul  arasında ve görev düzenl i l iğ i  ve görev türü  Sanal  Hafta Görevi  iç inde
manipü le  edi lmiştir .Veri lerin çözümlenmesinde gruplar  arası  farkl ı l ığ ın
görü lebi lmesi  adına T-Testi  uygulanmışt ır .Her iki  gruptaki  katı l ımcı lar ın
görevlerdeki  doğru yanıt  sayı lar ı  ve görevleri  tamamlama süreleri
karş ı laşt ır ı lmışt ır .Sonuç lar ,çal ışmanın hipotezleri  i le  paralel  şeki lde
yoksun bırakı lmanın i leriye dönük bel lek performansı  üzerinde olumsuz
etkisi  olduğunu göstermiştir .Ek olarak görev düzenl i l iğ i  ve görev türü  i le
i lgi l i  bulgular ,  İ ler iye Dönük Bel lek Çok İş lemli  Teorisi ’ni  ve Hazır l ık l ı
Dikkat ve Hafıza Süreç ler i  Teorisi ’ni  desteklemiştir .Genel  anlamda elde
edi len bulgular ,Sanal  Hafta Görevi ’nin,sigara bağ ıml ıs ı  genç  yetişkinlerde
i leriye dönük bel lek performansını  değerlendirmek iç in  güveni l ir  bir  ö lçüm
aracı  olduğunu göstermiştir .
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Yüz En Boy Oranı ve Algılanan Saldırganlık İlişkisi:
Görseller ve Senaryolar ile Ölçüm

Ceren Özerbi l

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÖZET
Çal ışmanın temel  amacı ,  s igara bağ ıml ı lar ında yoksun bırakı lmanın i leriye
dönük bel lek performansı  üzerindeki  etkisini  incelemektir .  Çal ışmadaki
ikinci l  hedefler  ise i leriye dönük bel lek görevi  olarak kabul  edi len Sanal
Hafta Görevi ’  nin (Rendel l  ve Henry,  2009) ü lkemiz kü l türüne uyarlamak,bu
görevin genç ler  üzerindeki  iş leyiş ini  test  etmek ve Stroop Testi
uygulanarak katı l ımcı lar ın  yoksun bırakı lmalar ının dikkat performanslar ını
nası l  etki leyeceğ ini  test  etmektir .Bu amaç la  Sanal  Hafta Görevi ,s igara
bağ ıml ı l ık  düzeyi  yüksek olan (15)  ve bağ ıml ı l ık  düzeyi  yüksek olmayan (15)
katı l ımcıya uygulanmışt ır .  Toplamda 30 kiş iden oluşan ve Adnan Menderes
Üniversitesi  öğrencisi  olan katı l ımcı lar ,koşul lara tesadüf i  olarak
atanmışt ır .Diğer yandan Sanal  Hafta görevi , 1  deneme günü  ve 30 i leriye
dönük bel lek görevinden oluşan 3 sanal  günden oluşmaktadır .Her sanal
günün sonunda Tanıma Testi  uygulanmış  bu sayede katı l ımcı lar ın  i leriye
dönük bel lek performanslar ı  ö lçü lmüştür .Çal ışmanın deseni  2  (Yoksunluk:
Yoksun olan ve Yoksun olmayan katı l ımcı lar)  X 2  (Görev düzenl i l iğ i :  Düzenl i
ve Düzensiz)  X 2(Görev Türü  :Olay bazl ı  ve Zaman Bazl ı )  son iki  faktörde
tekrarlayan Karma ANOVA’ dan oluşmaktadır .  Çal ışmada yoksunluk,  iki
koşul  arasında ve görev düzenl i l iğ i  ve görev türü  Sanal  Hafta Görevi  iç inde
manipü le  edi lmiştir .Veri lerin çözümlenmesinde gruplar  arası  farkl ı l ığ ın
görü lebi lmesi  adına T-Testi  uygulanmışt ır .Her iki  gruptaki  katı l ımcı lar ın
görevlerdeki  doğru yanıt  sayı lar ı  ve görevleri  tamamlama süreleri
karş ı laşt ır ı lmışt ır .Sonuç lar ,çal ışmanın hipotezleri  i le  paralel  şeki lde
yoksun bırakı lmanın i leriye dönük bel lek performansı  üzerinde olumsuz
etkisi  olduğunu göstermiştir .Ek olarak görev düzenl i l iğ i  ve görev türü  i le
i lgi l i  bulgular ,  İ ler iye Dönük Bel lek Çok İş lemli  Teorisi ’ni  ve Hazır l ık l ı
Dikkat ve Hafıza Süreç ler i  Teorisi ’ni  desteklemiştir .Genel  anlamda elde
edi len bulgular ,Sanal  Hafta Görevi ’nin,sigara bağ ıml ıs ı  genç  yetişkinlerde
i leriye dönük bel lek performansını  değerlendirmek iç in  güveni l ir  bir  ö lçüm
aracı  olduğunu göstermiştir .
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İstanbul’da Yaşayan Genç Yetişkin Bireylerin Duygusal Zeka 
Seviyelerinin Stresle Başa Çikma Stratejileri Üzerindeki Etkisi

Cihan Yı lmaz,  Osman Kaya

FMV Iş ık  Üniversitesi

Amaç :  Bu araşt ırma İstanbul  i l inde yaşayan 18-25 yaş  arasındaki  genç
yetişkin bireylerin duygusal  zeka seviyelerinin stresle baş  etme
strateji leri  üzerine etkisini  incelemek iç in  yapı lmışt ır .
Yöntem: 52 kadın ve 49 erkek katı l ımcı  olmak üzere 101  katı l ımcıyla
yapı lmışt ır .  Katı l ımcı lar  18-25 yaş  İstanbul  i l inde yaşayan bireylerden
oluşacaktır .  Katı l ımcı lar  kartopu yöntemi i le  seçkisiz  olarak atanacaktır .
Veri ler  On-l ine Survey üzerinden toplanacaktır .  Buradan al ınan veri lerin
iş lenmesi  iç in  SPSS paket programı kul lanı lacaktır .  İstanbul  i l inin
seç i lmesinin sebebi  nüfus bakımından yoğun bir  şehir  ,  Türkiye’de en fazla
üniversitenin bulunduğu bir  şehir  ve diğer şehir lerden çok fazla  göç  a lan
bir  yer  olduğu iç in  seç i ldi .
Araşt ırmada katı l ımcı lara bi lgi lendir i lmiş  onam formu ve demografik  bi lgi
formu olarak iki  form sunulacaktır .  Katı l ımcı lara ‘ ’Stresle Başa Ç ıkma
Tarzlar ı ’ ’  ve ‘ ’  Schutte Duygusal  Zekâ Ö lçeğ i ’ ’  o lmak üzere iki  ö lçek
uygulanacaktır .  İk i  ö lçekte 5’ l i  l ikert  ö lçeklerden oluşmaktadır .  Schutte
Duygusal  Zekâ Ö lçeğ i ,Austin ve arkadaş lar ı  taraf ından ç ıkar ı lan ö lçek
Tatar  ve arkadaş lar ı  taraf ından Türkçe’ye uyarlanmışt ır(2011) .  Ö lçek 41
maddeden oluşmaktadır .  Ö lçeğ in  üç  tane alt  boyutu bulunmaktadır .
İy imserl ik/Ruh hal inin düzenlenmesi ,Duygular ın  kul lanımı ,Duygular ın
değerlendir i lmesinden oluşmaktadır .  Stresle başa ç ıkma tarzlar ı
ö lçeğ i ,Folman ve Lazarus taraf ından (1980) gel iştir i lmiştir .Ö lçek
Türkiye’de  i lk  kez Siva(1988)  taraf ından kul lanı lmışt ır .Kısalt ı lmış  formu ise
Şahin ve Durak(1995)  taraf ından çal ış ı lmışt ır .Ö lçek 30 maddeden
oluşmaktadır .  Ö lçek beş  a lt  boyuttan oluşmaktadır .Kendine Güvenl i
Yaklaş ım(7 madde),Sosyal  Destek Arama(4 madde), İy imser Yaklaş ım(5
madde) ,Çaresiz  Yaklaş ım(8 madde),Boyun Eğ ic i  Yaklaş ım(6 madde)
şekl indedir .Ö lçeğ in  Cronbach’s  Alpha değeri  .79 olarak bulunmuştur .
Bulgular  ve Tart ışma: Araşt ırmanın sonucunda elde edi len veri lere göre i lk
hipotezimiz olan kadınlar ın  duygusal  zeka seviyeleri  erkeklerin duygusal
zeka seviyelerine göre daha yüksek bulunmuştur . İkinci  hipotezimiz olan
eğ it im düzeyleri  yüksek olan ebeveynlerin çocuklar ının baş  etme
strateji leri  daha etki l idir  hipotezimiz anlamsız  ç ıkmışt ır .
Son hipotezimiz olan duygusal  zeka seviyeleri  stresle baş  etme
strateji lerini  yordamaktadır  olan hipotezimiz de anlamlı  ç ıkmışt ır .
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Psikoloji Bölüm Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük 
Düzeylerinin, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentilerinin ve Mesleki Sonuç

Beklentilerinin İncelenmesi (Genişletilmiş)

Çekdar AYTİMUR

Bingö l  Üniversitesi

ÖZET           
Araşt ırma konular ı  olan kariyer  ve meslek olgular ı  günümüzde daha da
önemli  bir  role bürünmüştür .  Bireylerin bel ir lediğ i  a landaki  kariyer
yetkinl ik  beklenti leri  ve mesleki  sonuç  beklenti leri  çeş it l i  değ işkenlere
göre farkl ı l ık  göstermektedir .  Bu araşt ırmanın amacı  Psikoloji  bö lüm
öğrenci lerinin bel irsiz l iğe tahammü lsüzlük düzeylerinin kariyer  karar ı
yetkinl ik  beklenti lerini  ve mesleki  sonuç  beklenti lerini  ne derecede
yordamakta olduğunu ve cinsiyet,  başarı  ortalaması ,  s ınıf  düzeyi  ve
bireysel  maddi  durum gibi  değ işkenler  bağ lamında incelemektir .
Araşt ırmanın ana hipotezi  psikoloji  bö lüm öğrenci lerinin bel irsiz l iğe
tahammü lsüzlük düzeylerinin,  kariyer  karar ı  yetkinl ik  beklenti lerini  ve
mesleki  sonuç  beklenti lerini  yordadığ ı  yönündedir .  Bu amaç la  2018-2019
eğ it im yı l ında Bingö l  Üniversitesi  Psikoloji  Bö lüm öğrenci lerine
Belirsiz l iğe Tahammü lsüzlük Ö lçeğ i  (BTÖ) ,  Kariyer  Kararı  Yetkinl ik
Beklentisi  Ö lçeğ i  (KKYBÖ)  ve Mesleki  Sonuç  Beklentisi  Ö lçeğ i  (MSBÖ)
uygulanmışt ır .  Araşt ırmanın çal ışma grubunu Bingö l  Üniversitesi  Fen
Edebiyat  Fakü l tesi  Psikoloji  Bö lümünde,  2018-2019 eğ it im-öğretim yı l ında
öğrenim gören toplam 183 (95 kadın)  öğrenci  oluşturmaktadır .  Araşt ırmada
Kariyer  Karar  Yetkinl ik  Beklenti  Ö lçeğ i  a lt  boyutlar ı  (Kendini  Doğru Bir
Şeki lde Değerlendirme,  Meslekler le  İ lgi l i  Bi lgi  Toplama,  Hedef Bel ir leme,
Plan Yapma,  Problem Çözme) i le  Bel irsiz l iğe Tahammü lsüzlük Ö lçeğ i  a lt
boyutlar ı  ( İ leriye Yönelik  Kaygı ,  Engel leyici  Kaygı)  arasındaki  i l işki ler  de
incelenmiştir .  Varyans anal iz i  sonucunda psikoloji  bö lüm öğrenci lerinin
sınıf  düzeyine göre kariyer  karar ı  yetkinl ik  beklenti leri  farkl ı l ık
göstermemiş  o lup,  mesleki  sonuç  beklenti leri  farkl ı l ık  göstermiştir .
Yapı lan Multiple Linear  Regression anal iz i  sonuç lar ına göre psikoloji
bö lüm öğrenci lerinin bel irsiz l iğe tahammü lsüzlük düzeyleri ,  kariyer  karar ı
yetkinl ik  beklenti lerini  istatiksel  olarak anlamlı  derecede yordamaktadır .
Psikoloji  bö lüm öğrenci lerinin i leriye yönelik  kaygı  düzeyleri  i le  kariyer
kararı  yetkinl ik  beklentisi  a lt  boyutlar ı  olan kendini  doğru değerlendirme,
meslekler le  i lgi l i  bi lgi  toplama,  plan yapma ve problem çözme arasında
istatiksel  olarak ters  yönde bir  i l işki  vardır .  Veri ler  SPSS istatistik  paket
programıyla  anal iz  edi lmiştir .
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Duygu Düzenleme Güçlüğünün Sıkıntıya Dayanma Üzerindeki 
Etkisinin İncelenmesi

Ç iğdem Gezici

İstanbul  Ticaret  Üniversitesi

Amaç :  Mevcut çal ışmada,  yetişkin s ık ınt ıya dayanma üzerinde duygu
düzenleme güç lüğünün yordayıcı  etki lerinin incelenmesi  amaç lanmışt ır .
Yöntem: Çal ışmanın örneklemini  57’si  kadın (%39,9) ,  86’s ı  erkek (%60,1)
olmak üzere toplam 143 kiş i  o luşturmaktadır .  Katı l ımcı lar ın  yaş  ortalaması
25.5 (  S=6.33 )  olarak bel ir lenmiştir .  Çal ışmada veri  toplama amacı  olarak
Demografik  Bi lgi  Formu,  Duygu Düzenleme Güç lükleri  Ö lçeğ i  –  Kısa Form
(DDGÖ-16)  ve Sıkınt ıya Dayanma Ö lçeğ i  (SDÖ-15)   kul lanı lmışt ır .
Bulgular :  Anal iz  sonuç lar ına göre,  s ık ınt ıya dayanma (SDÖ)  kapasitesi  i le
katı l ımcı lar ın  yaş ı  arasında pozit if  yönde korelasyon olduğu (r  =  . 18 ,  p  <
.05) ;  ancak demografik  değ işkenlerden cinsiyet,  eğ it im ve sosyo-ekonomik
aç ıdan anlamlı  bir  farkl ı laşma olmadığ ı  bulunmuştur .  Araşt ırmanın temel
amacı  doğrultusunda gerçekleştir i len Regresyon anal iz i  sonucunda,  DDGÖ
strateji ler  a lt  boyutunun SDÖ  üzerinde negatif  yordayıcı  güce sahip
olduğu bulunmuştur  (  β  =  - .49,  t  =  -4.07,  p  <  .01  ) .
Tart ışma: Mevcut çal ışmada DDGÖ  strateji ler  a lt  boyutunun sık ınt ıya
dayanma üzerinde anlamlı  yordayıcı  etkisi  olduğu görü lmüştür .   Bulgular
duygu düzenleme süreç ler ini  stres ve başa ç ıkma temelinde inceleyen
araşt ırmalar  i le  uyumludur.  Ancak s ık ınt ıya dayanma özel inde DDGÖ
inceleyen az sayıda çal ışma olduğu görü lmekte,  dolayıs ıy la  bu çal ışmanın
i lgi l i  a lanyazına katkı  sağ layacağ ı  düşünü lmektedir .
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Emekli Özel Harekât Polisleri Örneğinde Psikolojik Sağlamlık

Araş .  Gör .  Damla Tufan,  Hacettepe Üniversitesi

Prof.  Dr.  Şennur Tutarel  Kış lak,  Ankara Üniversitesi

ÖZET
Psikolojik  sağ lamlık ,  bireylerin r iskl i ,  zor lu,  traj ik  bir  durum ya da olayla
karş ı laşt ık lar ında,  bu olumsuzluğun üstesinden gelebi lme ve iy i  adapte
olabi lme iş levi  olarak tanımlanmaktadır .  Alanyazında psikolojik
sağ lamlıktan bahsedebilmek iç in  r iskl i  bir  durumun varl ığ ı ,  koruyucu
faktör lerin bulunması  ve olumlu ç ıkt ı lar ın  olmasından bahsedi lmektedir .
Özel l ik le  r iskl i  yaşam olaylar ıy la  karş ı laşma düzeyi  yüksek mesleklerde
çal ışanlar ın  psikolojik  olarak sağ lam olmalar ı  önemlidir .  Ayr ıca emekli
bireylerin mesleki  tecrübelerine bağ l ı  o larak yeni  baş layan meslektaş lar ına
bırakacaklar ı  bi lgi  bir ikiminin kaydedi lmesi  de bir  diğer önemli  konudur.
Amaç :  Çal ışmanın i lk  amacı  psikolojik  sağ lamlık  kavramını  emekli  Özel
Harekât Pol is leri  üzerinde incelemek ve emekli  Özel  Harekat Pol is lerinin
psikolojik  sağ lamlık  düzeylerini ,  onlar ın  çeş it l i  demografik  özel l ik leri ,
benl ik  saygıs ı ,  k iş i l ik  özel l ik leri ,  travma yaşantıs ı  ve öfke değ işkenleri
aç ıs ından değerlendirmektir .  Yöntem: Çal ışmanın örneklemini  Ankara,
İstanbul ,  İzmir ,  Kayseri ,  Konya,  Bursa,  Antalya ve Kırşehir  i l ler inde
yaşayan,  araşt ırmaya gönü l lü  kat ı lan emekli  bireyler  oluşturmaktadır .
Kartopu örneklem yoluyla  toplam 100 emekli  bireye ulaş ı lmış  ve 98
katı l ımcının veri leri  anal iz  edi lmiştir .  Çal ışmada Rosenberg Benlik  Saygısı
Ö lçeğ i ,  S ıfat lara Dayal ı  Kiş i l ik  Testi ,  Psikolojik  Sağ lamlık  Ö lçeğ i ,  Olay
Etkisi  Ö lçeğ i  ve Sürekl i  Öfke ve Öfke İfade Etme Ö lçeğ i  kul lanı lmışt ır .
Veri lerin anal iz inde,  tüm değ işkenlerin psikolojik  sağ lamlığ ı  ne ö lçüde
yordadığ ın ı  incelemek amacıyla  hiyerarş ik  regresyon anal iz i  yapı lmışt ır .
Sonuç :  Emekli  Özel  Harekat Pol is lerinin psikolojik  sağ lamlık  düzeylerinin
en güç lü  yordayıcı lar ı ;  emekli l ik  y ı l ı ,  öfke kontrolü  ve gel iş ime aç ık l ık
olarak bulunmuştur  ve tüm bu değ işkenler  bireylerin psikolojik  sağ lamlık
düzeylerinin %32’sini  aç ık lamışt ır .  Tart ışma: Pol is l ik  mesleğ inin spesif ik
bir  kanadı  olan Özel  Harekat Pol is l iğ i ’ne seç i lecek adaylar ın  öfke kontrolü
ve gel iş ime aç ık  olma kiş i l ik  özel l ik leri  aç ıs ından değerlendir i lmesi  ve
meslek süresince bireylerin psikolojik  sağ lamlık  eğ it imleri  a lması
önemlidir .  Ayr ıca alanyazında psikolojik  sağ lamlık  kavramı aç ıs ından farkl ı
gruplar la  yapı lacak araşt ırmalara ihtiyaç  o lduğu düşünü lmektedir .
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Mart 2019 Yerel Seçim Kampanyasında Kullanılan Tanıtım 
Videolarında Kadın ve Erkek Temsili: Eleştirel Söylem Analizi ile

Çözümlenmesi

Dilan Uçar

Çağ  Üniversitesi

ÖZET

Bir  toplumun sosyal  yapıs ını ,  o lgulara bakış ın ı  ve toplumsal  davranış lar ını

anlayabi lmek iç in  toplumsal  olgular ın  incelenmesi  gerekmektedir .

Toplumsal  olgulardan bir i  olan,  demokrasinin temel  unsurlar ından bir i  de

seç imlerdir .  Seç im döneminde,  adaylar  seçmenlerine medya aracı l ığ ıy la

ulaşmakta.  Medya üzerinden yapı lan seç im öncesi  kampanyalar ın  hem

geleneksel  hem de daha yeni  yaklaş ımlar ında göz  ardı  edi len ya da ihmal

edi len en bel irgin özel l ik lerinden bir i ,  basında ya da televizyonda haber

yayınlar ının özel  bir  söylem türü  o luşturmasıdır .  Genel  olarak medya

söylemleri  ve özel l ik le  de seç im tanıt ımlar ı ,  kendi  di l lerinde,  örneğ in

bel ir l i  di l  kul lanımı  veya metin tür leri  ve bel ir l i  sosyokü l türel  uygulama

tür leri  olarak ele al ınmal ıdır .  Örneğ in ,  basında ç ıkan haber baş l ık lar ı  veya

haber baş l ık lar ının yapı lar ını  ve metinsel  iş levlerini ,  ayr ıca bu tür  medya

öykü ler inin sti l ini ,  düzenini  ve tematik  organizasyonunu tanımlamak,  bu

tür  söylemlerin temelinde yatan ideoloji leri  görmemizi  sağ lar .

Teknolojinin gel iş imi  i le  bir l ikte,  seç im öncesi  seçmenlere yönelik

çal ışmalar  sadece televizyon ve gazete aracı l ığ ıy la  değ i l ,  özel l ik le  genç ler

arasında çok popü ler  olan sosyal  medya üzerinden de yapı lmaktadır .  Bu

çal ışmanın amacı ,  Mart  2019 yerel  seç imlerine yönelik  siyasi  parti lerin

hazır lamış  o lduklar ı  tanıt ım videolar ı  incelemek,  baş l ık ,  bağ lam ve metin

içerisinde kadın ve erkek temsi l lerine yönelik  kurgulanan ideoloji leri

tespit  etmektir .  Eleştirel  Söylem Anal iz i  i le  yapı lan çal ışmada,  incelenen

videolarda,  kadınlar ın  öteki  olarak kurgulandığ ı  tespit  edi lmiştir .

Geleneksel ,  c insiyetç i  toplumsal  cinsiyet  algıs ının seç im videolar ında da

temel  ideoloji  olduğu görü lmüştür .
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Bireylerin Aleksitimi Düzeyleri ile Davranışsal İnhibisyon ve Davranışsal
Aktivasyon Sistemi Düzeylerinin Kişilerarası İlişki Tarzlarına Etkisi

Dilanur ZONTUL,  Dr.  Öğr .  Üyesi  Gizem CESUR SOYSAL

İstanbul  Ticaret  Üniversitesi

Amaç :  Bu çal ışmanın temel  amacı ,  bireylerin aleksit imi  i le  davranışsal
inhibisyon ve davranışsal  aktivasyon sistemi (DİS/DAS) düzeylerinin
kiş i lerarası  i l işki  tarzlar ı  (besleyici  ve ketleyici)  üzerindeki  yordayıcı
etkisini  araşt ırmaktır .
Yöntem: Çal ışmanın örneklemini  yaş  ortalaması  24.14 (ss  =  5 .01)  olan 11 1
kadın ve 76 erkek olmak üzere toplam 187 katı l ımcı  oluşturmaktadır .  Veri
toplama araç lar ı  olarak Demografik  Bi lgi  Formu,  Toronto Aleksit imi  Ö lçeğ i
(TAÖ-20),  Davranışsal  İnhibisyon ve Aktivasyon Ö lçeğ i  (DİS/DAS) ve
Kiş i lerarası  İ l işki  Tarzlar ı  Ö lçeğ i  (KİTÖ)  kul lanı lmışt ır .
Bulgular :  Kiş i lerarası  i l işki  tarzlar ını  yordayan değ işkenleri  bel ir lemek
amacıyla  yürütü len regresyon anal iz i  sonucunda besleyici  tarz  puanlar ını
TAÖ-20 dışadönük düşünme ve davranışsal  inhibisyon negatif ;  ödü le
duyarl ı l ık  ise pozit if  yönde yordamaktadır .  Ketleyici  tarz  puanlar ını  ise
TAÖ-20 duygular ı  tanımada güç lük pozit if ,  davranışsal  inhibisyon ve ödü le
duyarl ı l ık  negatif  yönde yordamaktadır .  Katı l ımcı lar ın  besleyici  ve
ketleyici  tarz  puanlar ının cinsiyete,  üniversitede öğrenim görü len bö lüme
ve romantik  i l işki  durumuna göre anlamlı  bir  şeki lde farkl ı l ık  gösterdiğ i
görü lmüştür .
Sonuç :  Araşt ırmadan elde edi len bulgular ,  a leksit imi ,  DİS/DAS ve
kiş i lerarası  i l işki  tarzlar ının birbir iy le  yakından i l işki l i  o lduğunu ortaya
koymuştur .  Alanyazında kiş i lerarası  i l işki  tarzlar ı  i le  a leksit imiyi  ve
DİS/DAS’ ı  bir l ikte ele alan bir  çal ışmaya rastlanmamışt ır .  Dolayıs ıy la
mevcut araşt ırmanın l iteratüre katkı  sağ layacağ ı  düşünü lmektedir .
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Instagram Kullanıcısı Annelerde Ebeveyn Yeterliliği ve 
Psikolojik Semptomlar: Sosyal Karşılaştırmanın Rolü

Dr.  Öğr .  Üyesi  Ezgi  Tuna,  Fatma Tekneli ,  Öykü  Caferoğ lu

Çankaya Üniversitesi

ÖZET
Sosyal  medya üzerinde yapı lan sosyal  karş ı laşt ırmanın kiş i ler  üzerinde
olumsuz psikolojik  etki leri  olabi leceğ i  bi l inmektedir .  Okul  öncesi  yaşta
çocuğu olan anneler  s ık  s ık  sosyal  medya platformlarını  kul lanarak
anneliğe dair  deneyimlerini  paylaşmakta ve dahi l  olduklar ı  onl ine
kıyaslamalar ın annelerin yeterl ik  hissini  ve psikolojik  iy i l ik  hal ini  nası l
etki lediğ i  ise tam olarak bi l inmemektedir .  
Amaç :  Türkiye’de okul  öncesi  çocuğu olan kadınlar ın  Instagram üzerinde
yaptığ ı  onl ine sosyal  karş ı laşt ırmanın benl ik  saygıs ı ,  ebeveyn yeterl i l iğ i  ve
psikolojik  bel irt i ler  arasındaki  i l işkideki  rolünü  incelemektir .
Yöntem: Çal ışmanın örneklemi,  0-6 yaş  arası  çocuğu olan Instagram
kul lanıcıs ı  264 kadından oluşmaktadır .  Çal ışma kapsamında,  Sosyal
Karş ı laşt ırma Ö lçeğ i ,  Anneler  İç in  Ebeveyn Yetkinl iğ i  Ö lçeğ i ,  Rosenberg
Benlik  Saygısı  Ö lçeğ i ,  Sürekl i  Kaygı  Ö lçeğ i  ve Beck Depresyon Envanteri
kul lanı lmışt ır .  Veri ler  onl ine bir  anket i le  toplanmış  ve yapısal  eş it l ik
modeli  kul lanı larak anal iz  edi lmiştir .  
Sonuç :  Düşük seviyedeki  benl ik  saygıs ının Instagram üzerinde sosyal
kıyaslamalar ı  artt ırdığ ın ı  ve ebeveyn yeterl i l iğ ini  düşürdüğünü
göstermiştir .  Ayr ıca,  Instagram üzerinde sosyal  k ıyaslama yapmanın
ebeveyn yeterl i l iğ i  üzerinde olumsuz etkisi  görü lmüştür .  Düşük seviyedeki
ebeveyn yeterl i l iğ inin ise depresyon ve kaygı  bel irt i lerini  artt ırdığ ı
bulunmuştur .
Yorum: Bu çal ışma, Türkiye’deki  annelerde sosyal  medya üzerindeki  sosyal
karş ı laşt ırmanın ruh sağ l ığ ı  üzerindeki  etkisini  inceleyen i lk  çal ışmadır .
Bulgular  a lanyazın çerçevesinde tart ış ı larak sosyal  medya kul lanıcıs ı
annelerle  çal ış ı rken kul lanı labi lecek kl inik  öneri ler  sunulacaktır .
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Çalışan Bireylerde İş Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Elif  GÖK 

Hacettepe Üniversitesi

Amaç
Çal ışan bireylerin iş  doyumlarının bel ir lenmesi  amacıyla  gel iştir i len ö lçek,
Herzberg’ in  Ç i ft  Etmen Kuramı’na dayal ı  gel iştir i lmiştir .  Ç i ft  Etmen Kuramı’na
göre,  iş  doyumunu bel ir leyen iki  temel  etmen tanımlanmışt ır .  Bu etmenler ,  içsel
ve dışsal  etmenler  olarak adlandır ı labi l ir  (Davis ’ten aktaran,  Akman,  Kelecioğ lu
ve Bi lge,  2006).  Dışsal  etmenlerden olan çal ışma koşul lar ının yetersiz  olması ,
ücretin emeğ i  karş ı lamaması  gibi  faktör ler ,  iş  doyumsuzluğunu ortaya
ç ıkarmaktadır .  Ancak iş  doyumsuzluğuna sebep olan etmenlerin tersine
çevri lmesi  doyumsuzluğu ortadan kaldırsa da iş  doyumunu sağ lamamaktadır
(Dugguh ve Dennis,  2014) .  
Yöntem
Çal ışmanın örneklemini ,  Ankara i l inde bir  devlet  hastanesinde çal ışan 281  birey
oluşturmaktadır .  Katı l ımcı lar ın  188’ i  (%66,9)  kadın ve 93’ü  (%33,1)  erkektir .
Katı l ımcı lar ın  234’ü  (%83,3)  kamu çal ışanı ,  41 ’ i  (%14,6)  özel  sektör  çal ışanı  ve 6’s ı
(%2,1)  serbest meslek çal ışanıdır .  
Toplanan verinin geçerl ik  çal ışmaları ,  ik i  yol la  yapı lmışt ır .  Geçerl iğ in  s ınanması
adına i lk  olarak uzman görüşüne başvurulmuştur .  İk inci  olarak Çal ışan Bireylerde
İş  Doyumu Ö lçeğ inin yapı  kavram geçerl iğ ini  incelemek amacıyla  aç ık layıc ı  faktör
anal iz i  yapı lmışt ır .  Güvenir l ik  çal ışması  ise,  Croanbach Alfa yöntemi i le
yapı lmışt ır .  
Bulgular
Aç ık layıc ı  faktör  anal iz i  sonucunda kalan 14 madde,  3  faktörden oluşmaktadır .  Bu
faktör ler ;  Örgüt  Yönetime Dayal ı ,  Örgüt  İk l imine Dayal ı  ve Örgüt  Ortamına Dayal ı
İş  Doyumu olarak adlandır ı lmışt ır .  
“Örgüt  Yönetimine Dayal ı”  faktörde bulunan 6 madde,  toplam varyansın
%25,29’unu ve “Örgüt  Ortamına Dayal ı”  faktörde bulunan 4 madde toplam
varyansın %18,47’sini  aç ık lamaktadır .  “Örgüt  İk l imine Dayal ı”  faktörde bulunan 4
madde ise,  toplam varyansın %18,46’s ını  aç ık lamaktadır .  Üç  faktörün ö lçeğe
i l işkin aç ık ladıklar ı  toplam varyans %62,23’tür .
Aç ık layıc ı  faktör  anal iz inden geriye kalan 14 maddenin Cronbach Alfa değeri ,
,952’dir .
Sonuç  ve Öneri ler
Çal ışan Bireylerde İş  Doyumu Ö lçeğ i ,  14  maddeden oluşan ve kul lanı labi l ir  bir
ö lçektir .  İ ler iki  çal ışmalar  iç in  madde havuzu oluşturulurken içsel  etmenlere
yönelik  maddelerin ters  madde olarak yazı lması  öneri lmektedir .  Ayr ıca,  çal ışan
bireylerin iş  doyumlarını  bel ir lemeye yönelik  yapı lacak bir  ö lçek gel iştirme
çal ışmasında al ınan örneklemin meslek grubuna da dikkat edi lmesi
öneri lmektedir  (Akman,  Kelecioğ lu  ve Bi lge,  2006 ;  Alkış ,  2008 ;  Dunnette,
Campbel l  ve Hakel ,  1967) .
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Üniversite Öğrencilerinde Depresyonun Bölüm Memnuniyeti, 
Aylık Gelir ve Benzeri Değişkenler Açısından İncelenmesi

Elif  Tiryaki ,  Al i  Akbulut

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi

Amaç
Bu çal ışmada üniversite öğrenci lerinin depresyon düzeyleri ,  etki  edebi lecek
faktör ler  olan barınma,  ayl ık  gel ir ,  c insiyet  ve bö lüm memnuniyeti  kapsamında
incelenmiş  o lup öğrenci lerin depresyon düzeylerinin değ iş ip  değ işmediğ i
saptanmaya çal ış ı lmışt ır .
Yöntem
Bu araşt ırma uygun örneklem yöntemi i le  12  farkl ı  üniversiteden 191  kadın 97
erkek olmak üzere toplam 288 öğrenci  i le  yapı lmışt ır .  Araşt ırmada katı l ımcı lar ın
depresyon düzeylerini  ö lçmek iç in  geçerl i l ik  ve güveni l ir l ik  çal ışmaları  Hisl i
( 1989)  taraf ından yapı lan Beck Depresyon Ö lçeğ i  i le  kiş isel  bi lgi  formu
kul lanı lmışt ır .  E lde edi len veri ler  bi lgisayar  ortamında SPSS 22 programı i le
anal iz  edi lmiştir .  Araşt ırmada değerlendir i len bağ ımsız  değ işkenlerin her  bir i  iç in
veri lerin normal  dağ ı l ım gösterip göstermediğ i  incelenmiş  ve bu araşt ırmada
veri lerin normal  dağ ı l ım göstermediğ i  saptanmışt ır .  Buna bağ l ı  o larak da
nonparemetrik  istatistik  yöntemleri  tercih edi lmiştir .
Sonuç  ve Yorum
Araşt ırmanın i lk  a lt  problemi katı l ımcı lar ın  depresyon düzeylerinin cinsiyete göre
farkl ı laş ıp  farkl ı laşmadığ ıd ır .  Bu çal ışmada kadın ve erkek öğrenci ler  arasında
anlamlı  bir  farkl ı l ık  bulunamamışt ır .  Bir  diğer alt  problemimiz ise katı l ımcı lar ın
depresyon düzeylerinin barındıklar ı  yere göre değ işkenlik  gösterip
göstermediğ idir .  Veri lerin anal iz i  sonucunda barını lan yerin katı l ımcı lar  üzerinde
anlamlı  bir  etkisi  ç ıkmamışt ır .  Diğer bir  a lt  problem üniversite öğrenci lerinin
ayl ık  gel ir inin depresyon düzeylerine etkisidir .  Burada da araşt ırma bulgular ında
istatiksel  olarak anlamlı  bir  fark bulunamamışt ır .  Son alt  problem ise bö lüm
memnuniyetinin depresyon düzeylerine etki  edip etmeyeceğ idir .  Katı l ımcı lar
bel ir l i  bir  üniversiteden ya da bel ir l i  bö lümlerden katı lan öğrenci ler  değ i l ,  12
farkl ı  üniversiteden ve an az  20 farkl ı  bö lümden katı lan öğrenci lerdir .  Bulgulara
göre 165 kiş i  bö lümünden memnun,  101  kiş i  bö lümünden kısmen memnun 22 kiş i
ise bö lümünden memnun değ i ldir .  Bulgulara göre katı l ımcı lar ın  bö lüm
memnuniyetlerinin depresyon düzeyine bir  etkisi  vardır  ancak istatistiksel  olarak
anlamlı  değ i ldir  (x ²=34,771 ;  sd=2;  0.5) .
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18-25 Yaş Arası İstanbul’da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Karşı Cins
Ebeveynleriyle Olan İlişkileri ve Romantik İlişki Tutumları

Ebru DEMİRTAŞ ,  Emre SEFER

FMV Iş ık  Üniversitesi

ÖZET
Çocuk ve ebeveyn i l işkisi  insan hayatında büyük önem taş ımaktadır .  Çocuğun
doğumundan gel iş imine ve bel l i  bir  olgunluk seviyesine ulaş ıncaya kadar
ebeveyniyle olan i l işkisi ,  çocuğun hayatındaki  pek çok olay ve olguda kendini
göstermektedir .  Yeni  doğan bebeklerde ve i lk  çocukluk evresine kadar olan
süreçte bir inci l  bakım verenle,  i ler iki  yaş larda arkadaş  çevresinde ve ergenlik le
beraber genç  yetişkinl ik  döneminde romantik  bir  i l işki  ve partner arayış ı  bireyin
yaşantıs ında hal ihazırda ortaya ç ıkan temel  dönüm noktalar ıdır .  Bu dönemlerin
her bir inde,  gel iş imin temel  basamağ ı  a i le  faktörü  önemli  yer  tutmaktadır .   
Bu araşt ırmada bireylerin romantik  i l işki lere yönelik  tutumların cinsiyete,  karş ı
c ins ebeveyn tutumlarına,  ai le  yapı lar ına göre incelenmesi  amaç lanmışt ır .
Araşt ırmada kadın öğrenci lerin babalar ıy la ,  erkek öğrenci lerin ise anneleriy le
olan i l işki lerinin,  romantik  i l işki  tutumlarıy la  arasında anlamlı  bir  i l işki  olup
olmadığ ına bakı lmışt ır .  Ardından cinsiyetler  arasındaki  farklar  gözden geç i r i l ip
ai le  yapı lar ının romantik  tutumlarla  olan i l işkisi  incelenmiştir .  Araşt ırmaya
istanbul ’da yaşayan 18-25 yaş  arasındaki  51  kadın ve 50 erkek olmak üzere,  toplam
101  heteroseksüel  üniversite öğrencisi  katı lmışt ır .  Katı l ımcı lara Demografik  Bi lgi
Formu,   Aşka İ l işkin Tutumlar  Ö lçeğ i  ve Ana-Baba Tutum Ö lçeğ i  uygulanmış ,  
veri lerin anal iz i  SPSS paket  programıyla  gerçekleştir i lmiştir .  Kadın ve erkek
öğrenci lerin karş ı  c ins ebeveynlerine olan tutumlarının romantik  i l işki ler le
i l işkisini  incelemek üzere Korelasyon,  ai le  tür lerine göre ai le  ve romantik  i l işki
tutumlarının farkl ı l ık lar ının incelemek üzere MANOVA testi  uygulanmışt ır .  Kadın
öğrenci lerin  partnerlerine i l işkin tutumları ,  babalar ına yönelik  tutumlarıy la ; ,
erkek öğrenci lerin partnerlerine i l işkin tutumlarının annelerine yönelik
tutumlarıy la  i l işki l i  o lduğu bulgulanmışt ır .  Erkek öğrenci lerde bulgulanan
değerlerin  kadın öğrenci lere göre daha yüksek olduğu elde edi lmiştir .   Ai le
tür lerinin (geleneksel/modern)  farkl ı laşması  öğrenci lerde ai leye ve romantik
i l işkiye olan tutumu değ iştirmektedir .  Elde edi len sonuç lara göre,  bireylerin
romantik  i l işkiye yönelik  tutumlarında ai le  önemli  bir  etmendir .  Partner
i l işki lerinin ai le  i l işki leriy le  yakından i lgi l i  o lduğu söylenebi l ir .
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Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Tutumları ve 
Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Esra Akkuş  ve Büşra Efe

Lefke Avrupa Üniversitesi

Öz
Cinsiyet,  kadın ve erkeğ i  biyolojik ,  f izyolojik  ve genetik  olarak birbir inden
farkl ı laşt ıran bir  kavramdır .  Cinsiyet  rolü ,  toplum içerisinde cinsiyet  bağ lamında
dışa vuran davranış lar ın  görünümüne sahiptir .  Toplumsal  cinsiyet  rol lerini ,  sosyal
normlar  çerçevesinde kadın ve erkeğe üstlendir i lmiş  o lunan sorumluluklar  ve
kiş i l ik  özel l ik leri  oluşturmaktadır .  Benl ik  kavramı bireyin kim olduğuna i l işkin
fikrini  i fade eder.  Benl ik  saygıs ı  ise bireyin kendisini  nası l  a lgı ladığ ı  ve kabul
edi lme veya reddedilme beklenti lerinin bir  sonucudur ve bireyin kendini  değerl i
bulup bulmadığ ı  ya  da ne derece değerl i  bulduğunu ifade eden bir  kavramdır .
Çal ışmanın ası l  amacı  psikoloji  bö lümünde öğrenim gören üniversite
öğrenci lerinin toplumsal  cinsiyet  tutumları  i le  benl ik  saygıs ı  düzeylerinin
incelenmesindir .   Cinsiyet,  yaş  ve s ınıf  değ işkenleri  aç ıs ından i l işki lerinin
incelenmesi  ise alt  amacı  oluşturmaktadır .  Çal ışmanın amacına uygun olarak
betimsel  tarama modeli  kul lanı lmışt ır .  Çal ışmanın kapsamı dahi l inde basit
tesadüf i  örnekleme yöntemi kul lanı lmışt ır .  Araşt ırmanın çal ışma grubunu 2018-
2019 eğ it im öğretim yı l ında farkl ı  üniversitelerde öğrenim gören 178 (%78,07)
kadın ve 50 (%21,92)  erkek olmak üzere toplamda 228 psikoloji  öğrencisi
oluşturmaktadır .  Veri ler  “Toplumsal  Cinsiyet  Rol leri  Tutum Ö lçeğ i”  ,  “Rosenberg
Benlik  Saygısı  Ö lçeğ i”  ve “Kiş isel  Bi lgi  Formu” kul lanı larak toplanmışt ır .  Veri ler
Bağ ımsız  Örneklem t  Testi ,  Pearson Momentler  Çarpımı  Korelasyon Katsayıs ı
Anal iz  Tekniğ i  ve Betimsel  İstatistikler  kul lanı larak çözümlenmiştir .  Anal iz
sonuç lar ına göre psikoloji  bö lümü  öğrenci lerinin toplumsal  cinsiyet  tutumları
genel  olarak ortalamanın üzerinde olduğu tespit  edi lmiştir  (  X=96).  Psikoloji
bö lümü  öğrenci lerinin toplumsal  cinsiyet  tutumları  puanlar ının cinsiyet  değ işkeni
aç ıs ından anlamlı  bir  farkl ı l ık  oluşturmadığ ı  saptanmışt ır  (p>0.05) .  Psikoloji
bö lümü  öğrenci lerinin toplumsal  cinsiyet  tutumları  i le  benl ik  saygıs ı  düzeyleri
arasında da istatiksel  olarak anlamlı  bir  fark bulunamamışt ır  (r= .063,  p>0.05) .
Toplumsal  cinsiyet  tutumları  i le  yaş  ve s ınıf  değ işkenleri  arasında istatiksel
olarak anlamlı  bir  i l işkinin bulunmadığ ı  saptanmışt ır  (r= .051 ,  p>0.05;  r= .002,
p>0.05) .
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Toplumsal Kabul: Suriye Mülteciler Örneği

Esra Canpolat

Iş ık  Üniversitesi

Suriye’de yaşanan savaş ,  Türkiye’ye göç  eden mü l teci  sayıs ında art ışa neden
olmuş  ve bu durum azınl ık  ve çoğunluk gruplar  arasındaki  i l işki lerin
düzenlenmesini  ve uyum sürecinde bir  takım zorluklar  yaşayan mü l teci  grubun
psikolojik  iy i  oluş  hal lerini  artt ırabi lmenin muhtemel  bir  aracı  olan gruplararası
temasın etki  mekanizmasının anlaş ı lmasını  bir  gerekl i l ik  hal ine getirmiştir .  Bu
makalenin amacı ,  Suriyel i  mü l teci lerin Türkler le  temasının psikolojik  iy i  oluş lar ını
nası l  etki lediğ ini  ve bu i l işkide gruplararası  kaygı ,  iç  grupla özdeş leşme ve
toplumsal  kabul leni lme gibi  değ işkenlerin aracı  rolünü  aç ık lamaktır .  Araşt ırma,
Ağustos ve Ekim aylar ı  arasında Şanl ıurfa i l inde yaşayan 163 Suriyel i  mü l teci
katı l ımcı  (88 kadın,  75 erkek)  i le  yürütü lmüştür .  Katı l ımcı lar ın  yaş lar ı  18  i le  71
arasında değ işmektedir  (Ort .  =  36.43;  SS =  12 .67) .  Gruplararası  temas,
gruplararası  kaygı ,  içgrup kimlikle özdeş leşme, toplumsal  kabul leni lme ve
psikolojik  iy i  oluş  değ işkenlerini  ö lçen anket sorular ı  ve bi lgi lendir i lmiş  onam
formu öncelik le  Suriyel i  uzman bir  çevirmen taraf ından çevri lmiş ,  daha sonra
eğ it imli  ve uzman bir  başka Suriyel i  k iş i  taraf ından ö lçekler  Arapça ve İngi l izceye
geri  çevri lmiştir .  Araşt ırmanın sonucunda,  olumlu temasın gruplararası  kaygıyı
olumsuz yönde etki lediğ ine ve toplumsal  kabul lenmeyi  olumlu yönde etki lediğ ine
dair  bulgular  elde edi lmiştir .  Gruplararası  temas ve psikolojik  iy i  oluş  i l işkisi
doğrudan anlamlı  değ i lken,  toplumsal  kabul leni lme ve iç  grupla özdeş leşme i le
olumlu ve anlamlı ,  gruplararası  kaygı  i le  olumsuz ve anlamlı  olarak bulunmuştur .
Çal ışma, mü l teci lerin psikolojik  iy i  oluş lar ında gruplararası  temasın rolünün
gösteri lmesi  i le  mü l teci lerin Türkiye’ye entegrasyonunu sağ lamak amacıyla
uygulanacak müdahale programlarına destek olabi lme nitel iğ i  taş ıması  ve olumlu
temasın psikolojik  iy i  oluş  üzerindeki  etkisinin vurgulaması  aç ıs ından önemlidir .
Çal ışmanın en önemli  k ıs ıt l ı l ık lar ı  ise di l  problemi ve korelasyonel  veri ler
içermesi  sebebiyle nedensel l ik  i l işkisinin kurulamamasıdır .
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Filantropik Eğilim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Esra ÇEVİK

Ankara Yı ldır ım Beyazıt  Üniversitesi

Bildir i  Özeti

Fi lantropi  kavramı Yunancadan gelmekte olup saf  insan sevgisi  ve buna i l işkin

yapı lan yardımları  kapsamaktadır .  Bu çal ışma i le  l iteratürde çok az yer  edinen

fi lantropi  kavramını  tanımlamak ve kiş i ler in f i lantropi  a lanındaki  eğ i l imlerini  ve

algı lar ını  geçerl i  ve güveni l ir  olarak bel ir lemeye olanak tanıyan bir  ö lçek

geliştirmek amaç lanmaktadır .  Bu amaç la ,  i lk  olarak 30 kiş iy le  derinlemesine

görüşmeler  yapı lmış  ve 75 maddelik  bir  ö lçek taslağ ı  o luşturulmuştur .  İk inci

aşamada madde havuzu bir  uzmanın görüşüne sunulmuş ,  25 madde uzman görüşü

i le  ç ıkar ı ldıktan sonra 50 maddelik  ö lçek formuyla geçerl ik  ve güvenir l ik

anal iz lerini  yapmak üzere uygulama yapı lmışt ır .  Çal ışmadaki  veri ler ,  etik  kurul

onayı  a l ındıktan sonra 347 öğrenciden elde edi lmiş  ve alt  faktör ler  arasındaki

i l işkiyi  incelemek amacıyla  Pearson Korelasyon Katsayıs ı ,  Aç ımlayıcı  Faktör

Anal iz i ,  Cronbach’s  Alfa  Katsayıs ı  i le  incelenmiştir .  Ö lçeğ in ,  35 madde ve insan

sevgisi  ( 15  madde),  fedakarl ık  ( 1 1  madde) ve ç ıkarcı l ık  (9  madde) olmak üzere 3

faktörden oluştuğu,  aç ık lanan toplam varyansın % 32.85 olduğu saptanmışt ır .

Yapı lan güvenir l ik  anal iz i  sonucunda,  ö lçeğ in  Cronbach’s  Alfa  katsayıs ı  0.85

olarak hesaplanmışt ır .  Ö lçeğ in  a lt  boyutlar ı  incelendiğ inde “insan sevgisi”  a lt

boyutunun güvenir l ik  katsayıs ı  0.80,  “fedakârl ık”  a lt  boyutunun 0.74,  ve

“ç ıkarcı l ık”  a lt  boyutunun 0.68 olduğu görü lmüştür .  Sonuç  o larak,  yapı lan geçerl ik

ve güvenir l ik  anal iz leri  yeni  gel iştir i lmiş  o lan bu ö lçeğ in  f i lantropi  a lanındaki

çal ışmalarda kul lanı labi lecek güveni l ir  ve geçerl i  bir  ö lçme aracı  olduğunu ortaya

koymuştur .  
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Kırsalda ve Kentte Yaşayan Bı̇reylerı̇n Evlı̇lı̇k Doyumunun ve 
Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının İncelenmesı̇

Esra Pehlivanl ı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi

Bu çal ışmanın amacı  yaşanı lan yerin ve erken dönem uyumsuz şemaların evl i

bireylerin evl i l ik  doyumu üzerindeki  etkisini  incelemektir .  Araşt ırmanın

örneklemi,  18-65 arası  268 evl i  bireyden oluşmaktadır .  Örneklemdeki  120 birey

kırsal  bö lgelerde;  148 birey ise kent merkezlerinde yaşayanlardan seç i lmiştir .

Katı l ımcı lara,  s ırasıy la  Demografik  Bi lgi  Formu,  Young Şema Ö lçeğ i -Kısa Form 3

ve Ç i ft  Uyum Ö lçeğ i  uygulanmışt ır .  Bulgular ,  k ırsaldaki  evl i  bireylerin evl i l ik

doyumunun kentte yaşayanlara kıyasla  daha yüksek olduğu göstermiştir .  Kırsalda

ve kentte yaşayanlarda evl i l ik  doyumunu farkl ı  erken dönem uyumsuz şemalar ın

yordadığ ı  görü lmüştür .
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Geri Dönüşüm Kutusu ve Çöp Kutusu Arasındaki Mesafenin
Değişimlenmesinin Atıkları Ayrıştırma Davranışı 

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Eylem İ .  Morkoç ,  Sümeyya Selim

Hacettepe Üniversitesi

Amaç
Araşt ırmada geri  dönüşüm ve çöp kutusu arasındaki  mesafenin
değ iş imlenmesinin at ık lar ı  ayr ışt ırma davranış ı  üzerindeki  etkisi  incelenmiştir .  
Yöntem
Çöp ve geri  dönüşüm kutular ı  arasındaki  mesafe;  1 )  “mesafe yok”,  2)  “mesafe
var/geri  dönüşüm kutusu yakın”  ve 3)  “mesafe var/çöp kutusu yakın”  şekl inde
değ iş imlenmiştir .
1 .koşulda,  1  çöp kutusu ve 1  geri  dönüşüm kutusu;  araşt ırmanın yürütü ldüğü
koridorun A ve B gir iş ler ine eş it  mesafede olacak şeki lde yan yana
yerleştir i lmiştir .
2 .koşulda koridorun gir iş ler ine geri  dönüşüm kutular ı  yer leştir i lmiştir .  Çöp
kutusu iki  geri  dönüşüm kutusuna eş it  mesafede yerleştir i lmiştir .  Koridorun iki
taraf ından gelen kiş i ler  önce geri  dönüşüm kutusunu sonra çöp kutusunu
görmüştür .
3 .  koşulda koridorun gir iş ler ine çöp kutular ı  yer leştir i lmiştir .  Geri  dönüşüm
kutusu iki  çöp kutusuna da eş it  mesafede yerleştir i lmiştir .  Koridorun iki
taraf ından gelen kiş i ler  önce çöp kutusunu sonra geri  dönüşüm kutusunu
görmüş lerdir .
Atıklar ı  ayr ışt ırma davranış ı ;  geri  dönüştürü lebi l ir  at ık lar ın  çöp kutusuna,  geri
dönüştürü lemez at ık lar ın  geri  dönüşüm kutusuna at ı lması  “1=yanl ış” ,  geri
dönüştürü lebi l ir  at ık lar ın  geri  dönüşüm kutusuna,  geri  dönüştürü lemez at ık lar ın
çöp kutusuna at ı lması  davranış ı  “2=doğru”  olarak kodlanarak ö lçü lmüştür .
Her koşulda 12  saat  olmak üzere toplamda 36 saat veri  toplanmışt ır .  Koridorun A
giriş inde bulunan oturma yerlerinde gözlem yapı lmışt ır .
Bulgular
Ki-Kare anal iz i  sonucunda;  mesafenin at ık lar ın  ayr ışt ır ı lmasında etkisinin
anlamsız  olduğu (X2=2.52;  p>.05)  bulunmuştur .  Betimsel  anal iz lere göre,  at ık lar ın
%82.95’ i  çöpe,  %17.05’ i  geri  dönüşüm kutusuna at ı lmışt ır .  Tüm koşul larda çöp
kutusu daha fazla  kul lanı lmışt ır .
Tart ışma
Bulgular  katı l ımcı lar ın  at ık lar ı  ayr ışt ırmadığ ın ı  göstermektedir .  Austin,  Hatfield,
Grindle ve Bai ley (1993)  çal ışmalarında çöp ve geri  dönüşüm kutular ının üzerine
hangi  at ık lar ın  at ı labi leceğ i  yazı l ınca,  geri  dönüşümde art ış  bulmuş lardır .  Yapı lan
araşt ırmada hangi  at ık lar ın  ayr ışt ır ı lacağ ın ın  bi l inmemesi ,  at ık lar ın
ayr ışt ır ı lmamasının nedeni  olabi l ir .  Tok,  Sarı  ve Tüfek’ in  (2014)  çal ışmasında,
örneklemin %75’ inin çöpün geri  dönüştürü lebi l ir  olduğunu düşünmediğ i
bulunmuştur .  Yapı lan araşt ırmada çöp kutusunun daha fazla  kul lanı lması  at ık lar ın
ayr ışt ır ı lmasının öneminin bi l inmemesinden kaynaklanıyor  olabi l ir .
Temel  düzeyde geri  dönüşüm davranış ın ın  ö lçü lmemesi ;  gözlem yöntemi
kul lanı lması  sonucunda ortaya ç ıkabi lecek sosyal  beğenir l ik/psikolojik
tepkisel l iğ in  kontrol  edi lmemesi ,  geri  dönüştürü lebi l ir  at ık lar ın  hepsi  iç in  tek bir
geri  dönüşüm kutusunun kul lanı lması  araşt ırmanın s ınır l ı l ık lar ındandır .
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Suicide Bereavement and Coping

Eylü l  Kozol

Koç  Üniversitesi

Introduction:  “The person who commits suicide puts his  psychological  skeleton
in the survivor 's  emotional  c loset”  says Shneidman (1972)  and as it  appears that
there are 1  mil l ion people getting affected by someone's  suicide every year .
Method:  An extensive l iterature review was conducted.  Common themes in
suicide bereavement and coping methods were examined.  Experiences of
parents,  chi ldren,  s ibl ings and spouses who were victims of  suicide seperately
were investigated.  Results :  People go through feel ings of  shame,  stigma,  gui lt ,
responsibi l ity ,  rejection,  lonel iness,  distress,  trauma,  depression and anxiety as
they bereave.  People bereaved by suicide go through al l  these feel ings in  an
enhanced manner and experience additional  problems.  Their  levels  of  shame,
blame and gui lt  increases due to the “preventabi l ity”  of  suicide.  They face the
stigma that there must be something wrong in their  family  and they feel
responsible.  They f ind themselves unable to talk  with others freely  fearing
rejection and stigma,  they choose to isolate themselves and feel  incapable of
asking for  any kind of  help.  Their  probabi l ity  of  engaging in  suicidal  behavior
increase.  Chi ldren who lost  their  parents to suicide are left  a lone since adults
don't  know how to approach the situation.  Their  “unconditional  parental  love”
assumption gets shattered and they have to grow up faster  than al l  their  fr iends.
They go through anxiety,  depression,  complicated grief  and SUDs as a  coping
mechanism.  Parents aren't  a l lowed to talk  about their  chi ld,  they faced trauma,
distress and marital  dissatisfaction.  Sibl ings are cal led “the forgotten bereaved”
since they are being forgotten by their  famil ies and by the health-care services.
They are expected to take their  s ibl ing's  role,  be strong for  their  famil ies and
even take care of  their  bereaved parents.  They face depression,  anxiety,  PTSD as
wel l  as  feel ings of  blame,  stigma,  anger and gui lt .  Spouses are more prone to
suicidal  behavior  since their  wi l l  to l ive was lost .  Discussion:  Suicide bereavers
are left  to deal  with many scarring emotions and health-care directed at  these
highly  vulnerable group of  people suffering from the suicide of  a  loved one are
reported to be far  from being competent and adequate.  Immediate action should
be taken to educate the public  on suicide and suicide bereavement as wel l  as
working on health-care services.  I t  is  evident that  people are in  no condition to
ask for  any help and that some of  the groups that are also suffering are
forgotten by many.  There must be some changes in  the support  system offered
to these people suffering from such an event.
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Geleneksel Zorbalığa Maruz Kalmanın 
Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde Ebeveyn İzlemesinin Aracı Rolü

Fadime Çağ lar  

Hacettepe Üniversitesi

Özet 

Araşt ırmada i lk  ve orta ergenlik  dönemindeki  ergenlerin geleneksel  zorbal ığa

maruz kalma davranış lar ıy la  yaşam doyumları  arasındaki  i l işkiyi  inceleyip,  bu

bağ lamda ebeveyn iz lemesinin aracı  etkisini  araşt ırmak amaç lanmışt ır .  Araşt ırma

dahi l inde 2010 y ı l ında;  Ankara,  Gaziantep,  Hatay,  İstanbul ,  Malatya ve

Mersin’deki  Mil l i  Eğ it im Bakanl ığ ına bağ l ı  devlet  okul lar ındaki  ve özel  okul lardaki

i lköğretim ikinci  kademe (6,  7  ve 8.  s ınıf)  ve l ise (9,10,11  ve 12 .  s ınıf)

öğrenci lerinden toplanan veri ler  kul lanı lmışt ır .  Araşt ırmanın örneklemi 664’ü

erkek,  735’u kadın olmak üzere toplam 1399 katı l ımcıdan oluşmaktadır .  Veri

toplarken geleneksel  akran zorbal ığ ı  ö lçeğ i ,  öğrenci ler  iç in  çok boyutlu yaşam

doyumu ö lçeğ i  ve ebeveyn iz lemesi  ö lçeğ i  kul lanı lmışt ır .  Veri ler  SPSS 20.0 paket

program ve ROCESS makro v3.3 aracı l ığ ıy la  model  4 kul lanı larak anal iz  edi lmiştir .

Anal iz  sonuç lar ında kurulan model ler  anlamlı  bulunmuş  ve ebeveyn iz lemesinin

geleneksel  zorbal ığa maruz kalma ve yaşam doyumu arasındaki  i l işkiye aracı l ık

ettiğ i  (CI  =  .99,  Boot SE =  . 15 ,  BootLICI  =  - . 12 ,   BootLICI  =  - .05)    bulunmuştur .
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Evli Çiftlerde Değerlerin Uyuşması ile Evlilik Uyumunun İlişkisi

Fatma Tuğçe Eker,  Hacer Harlak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÖZET

Bu çal ışmanın amacı  evl i  ç i ft lerin değerlerinin uyuşmasının evl i l ik  uyumları  i le

olan i l işkisini  incelemektir .  Araşt ırma İzmir ’de yaşayan 60 evl i  ç i ft  i le

yürütü lmüştür .  Katı l ımcı lar ın  yaş  ortalaması  40,07 (kadın 40,38,  erkek 43,75)  ve

evl i l ik  süresi  en az  1 ,  en çok 40 yı ldır .  Veri  toplama aracı  olarak sosyo-demografik

bi lgi  formunun yanı  s ıra  Evl i l ik  Uyumu Ö lçeğ i  ve Schwartz  Değerler  Listesi

kul lanı lmışt ır .  Veri ler ,  ö lçek puanlar ının hesaplanmasının ardından grup

karş ı laşt ırmalar ı  yapı larak ve istatistiksel  i l işki  testleri  kul lanı larak anal iz

edi lmiştir .  Bulgular  ç i ft lerin güç ,  geleneksel l ik  ve uyarı l ım değerlerine daha az;

evrenselci l ik ,  iy i l ikseverl ik ,  uyma ve güvenl ik  değerlerinde ise daha fazla  önem

verdiklerini  ortaya koymuştur .  Ayr ıca erkeklerin kadınlara göre başarı  değerine

anlamlı  ö lçüde daha fazla  önem verdiğ i  bulunmuştur .  Bulgulara göre ç i ft lerin

evl i l ik  uyum düzeyleri  birbir ine benzer ve yüksektir .  Kadınlar ın  özyönelim ve

iyi l ikseverl ik  değerlerine verdikleri  önem artt ıkça evl i l ik  uyumları  da anlamlı

ö lçüde artmaktadır .  Ç i ft lerin değer yönelimlerindeki  benzerl ik  i le  evl i l ik  uyumları

arasında anlamlı  bir  i l işki  bulunmamışt ır .  Bunun yanı  s ıra  korelasyon anal iz leri

hem kadınlar ın  hem de erkeklerin evl i l ik  süreleri  ve sahip olduklar ı  çocuk sayıs ı

artt ıkça evl i l ik  uyumlarının anlamlı  ö lçüde azaldığ ın ı  göstermiştir .  Eğ it im

düzeyine göre kadınlar ın  evl i l ik  uyumlarında anlamlı  farkl ı laşma bulunmazken;

erkeklerin eğ it im düzeyleri  artt ıkça evl i l ik  uyumlarının yüksek olduğu

görü lmüştür .  Araşt ırmanın sonuç lar ı  değer benzerl iğ i  i le  evl i l ik  uyumu arasında

pozitif  i l işki  bulunacağ ı  yönündeki  temel  çal ışma hipotezi  doğrulamamışt ır .  Alan

yazınla  uyuşmayan bu bulgu araşt ırma katı l ımcı lar ının sayıca s ınır l ı  o lmasına ve

değerler  bakımından farkl ı l ık  göstermemelerine bağ lanabi l ir .  Ç i ft ler  arasında

farkl ı laşma bulunan tek değer başarıdır .  Değerlerin bu düzeyde benzer bulunması

araşt ırmanın katı l ımcı lar ının kü l türel  arka planlar ının benzerl iğ iy le  i l işki l i

olabi l ir .  Gelecekte farkl ı  kü l türel  geçmiş ler i  olan daha büyük örneklemlerle

yapı lacak çal ışmalarla  eş ler  arasında değer farkl ı l ık lar ı  incelenerek olası  farklar ın

evl i l ik  uyumu i le  i l işkisi  sorgulanabi l ir .
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Ergenlerin Okula Dair Algıları ve Akranlarına Dair Algıları 
Arasındaki İlişkide Zorbalığa Maruz Kalmanın Aracı Etkisi

Funda AKBAYIR,  Fadime ÇAĞLAR

Hacettepe Üniversitesi

ÖZET

Amaç

Bu araşt ırmanın amacı  2010 y ı l ında ortaokul  ve l isede okuyan ergenlerin okul

sosyal  ik l imi  ö lçeğ inin okul  a lt  boyutundan aldığ ı  puanla genel lenmiş  akran algıs ı

ö lçeğ inden aldığ ı  puan arasındaki  i l işkiye aracı l ık  eden geleneksel  zorbal ık  ö lçeğ i

puanını  ve aracı l ık  ettiğ i  i l işkiyi  incelemektir .

Yöntem

Araşt ırmada kul lanı lmış  o lan veri  toplama araç lar ı  Ankara,  Gaziantep,  Hatay,

İstanbul ,  Malatya ve Mersin’de devlet  okul lar ında ve özel  okul larda eğ it imlerine

devam etmekte olan 1263 ergene uygulanmış  o lan Genel lenmiş  Akran Algıs ı

Ö lçeğ i  (Crombach Alfa iç  tutar l ı l ık  katsayıs ı :  .90)  Okul  Sosyal  İk l imi  Ö lçeğ i

(Cronmbach Alfa iç  tutar l ı l ık  katsayıs ı :  .90)  ve Geleneksel  Akran Algıs ı  Ö lçeğ inin

kurban alt  boyutudur (Cronmbach Alfa iç  tutar l ı l ık  katsayıs ı :  .90) .  veri leri  anal iz

ederken tanımlayıcı  istatistikler  kul lanı lmış  ve aracı  etki  SPSS PROCESS macro

v3.3 uzantıs ıy la  incelenmiş  o lup model  4 kul lanı lmışt ır .   

Sonuç lar

 Yapı lan anal iz ler  sonucunda modelin anlamlı  olduğu F(1 ,  1262)  =  84.22,  p  =  .000

bulunmuştur .  Buna göre geleneksel  zorbal ık  davranış lar ı  ergenelerin algı ladıklar ı

okul  sosyal  ik l imi  ve akran al ıgıs ı  arasındaki  i l işkiye anlamlı  düzeyde (  CI  =  .99,

BootLICI  =  - .012,  BootULCI  =  - .004,   Boot Se =  .002)  aracı l ık  etmiştir .  Geleneksel

zorbal ık  davranış lar ı  okul  sosyal  ik l imine bağ l ı  o larak artmakta ve geleneksel

zorbal ığa bağ l ı  o larak da akran algıs ı  azalmaktadır .  

Yorum
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LGBT Bireylerde Homofobi, Sosyal Yaşam ve 
Açılım Sürecinin İncelenmesi

Gizem EREN Beyza TETİK M.  Göksu COŞKUN

Bü lent  Ecevit  Üniversitesi

Özet

Bu araşt ırmanın amacı ;  lezbiyen,  gey biseksüel ,  transseksüel  (LGBT) bireylerin

toplumsal  cinsiyet  kal ıp  yargı lar ı  nedeni  i le  karş ı laşt ık lar ı  homofobinin,  ve

homofobik tutumların tanımlanmasıdır .  Bunun yanında bireylerin barınma,  eğ it im,

sağ l ık ,  iş  o lanaklar ı  gibi  insan haklar ı  bi ldirgesinde yer  alan baş l ık lar

çerçevesinde çeş it l i  hizmetlerden ne derece yararlanabi ldikleri  ve bu alanlarda

hizmet veren kiş i ler in LGBT bireylere karş ı  o lan tutumlarını  incelemektir .  Ayr ıca

LGBT bireylerin aç ı l ım ve sosyal  destek olgusunun ai le ,  akran,  akraba gibi  yakın

i l işki lerde bulunduğu bireyler le  olan i l işkisini  ve bu bireylerin tutumlarını

incelemektedir .  Bu bağ lamda LGBT,  homofobi ,  eşcinsel l ik ,  transseksüel l ik ,  yakın

i l işki ler ,  sözel ,  ve f iz iksel  zorbal ık ,  sosyal  iy i l ik  hal i  gibi  çeş it l i  derleme ve

araşt ırma makaleleri  incelenmiş ;  yapı lan çal ışmalar  değerlendir i lmiştir .  LGBT

bireylerin toplumda var  olduğunun kabul  edi lmesi ,  toplumun bu konuda

bi lgi lendir i lmesi ,  bu bireylerin sosyal  iy i l ik  hal inin korunması  iç in  önem arz

etmektedir .  Bu yüzden bu konuya daha fazla  dikkat çekmek gerekirken toplumun

bu konudaki  eğ it imlerinin yetersiz  olması  ciddi  homofobik tutumlarla

karş ı laş ı lmasına neden olmaktadır .  Sonuç  o larak bu konuya karş ı  farkındal ığ ı

artt ırmak adına yukarıda sayı lan konu baş l ık lar ına değ ini lmiş  ve çözüm öneri leri

sunulmuştur .
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Engelli Bireylere Yönelik Önyargının 
Adil Dünya İnancı ve Özgecilikle İlişkisi

Gizem ÖZKOL,  Cennet AYDIN,  

Arş .  Gör .  Dr.  Pınar  Elmas ÇELEBİ,  Prof.  Dr.  Hacer HARLAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 

Amaç :  Önyargı ;  bir  olay,  insan,  durum veya sosyal  gruplar  vb.  konusunda yeterl i

bi lgiye sahip olmaksız ın  oluşturulan bir  kanı  ya da tutumdur.  Önyargının tutum

nesnesi  ise genel l ik le  bir  sosyal  gruptur  ve önyargının özünü  temelde bel l i  bir

gruba dair  negatif  değerlendirmeler  oluşturur .  Alanyazın incelendiğ inde engel l i

bireylere yönelik  önyargı lar  dış lanmış l ık ,  tutumlar ,  sosyal  baskınl ık  yönelimi  ve

tolerans yönünden incelendiğ i  görü lmüştür .  Buradan hareketle çal ışmanın amacı

adi l  dünya inancı  ve özgeci l ik  değ işkenlerinin engel l i  bireylere yönelik  önyargı  i le

i l işkisini  incelemektir .  Yöntem: Araşt ırmanın örneklemini  Aydın Adnan Menderes

Üniversitesinde okumakta olan yaş lar ı  18  i le  29 arasında değ işen tesadüf i

örnekleme yöntemiyle seç i lmiş  138 (86 Kadın/  52 Erkek)  birey oluşturmaktadır .

Çal ışmada veri  toplama aracı  olarak Demografik  Bi lgi  Formu,  Adi l  Dünya İnancı

Ö lçeğ i ,  Özgeci l ik  Ö lçeğ i  ve Engel l i lere Yönelik  Tutum Ö lçeğ i  kul lanmışt ır .  

Bulgular :  Araşt ırmanın bulgular ına göre engel l i  bireylere yönelik  önyargının

yaklaş ık  %11 ’ i  özgeci l ik  ve adi l  dünya inancı  taraf ından aç ık lanmaktadır  Ayr ıca

sonuç lar  engel l i  bireylere yönelik  önyargıy ı  özgeci l ik  davranış ın ın  anlamlı  ve

negatif  yönde yordadığ ı  ve özgeci l ik  davranış ı  artt ıkça önyargının azaldığ ın ı

göstermektedir .  Adi l  dünya inancı  ve engel l i  bireylere yönelik  önyargı  arasında

anlamlı  bir  i l işki  bulunmamışt ır .  Tart ışma: Bulgulara göre bireylerde özgeci l ik

düzeylerinin artmasıyla  önyargı lar ının azaldığ ı  görü lmektedir .  Literatürde

özgeci l ik  düzeyi  yüksek olan bireylerin aynı  zamanda yüksek empati  düzeyine

sahip olduklar ı  bi l inmektedir  bu bulgu ış ığ ında empati  düzeyi  yüksek olan

bireylerin,  engel l i  bireyleri  daha iyi  anlayabi ldiklerinin düşünü lmesiyle onlara

karş ı  daha olumlu tutumlar  sergi leyecekleri  ve önyargıs ız  olacaklar ı  sonucunu

düşündürmektedir .  Adi l  dünya inancı  i le  engel l i  bireylere yönelik  önyargının ise

çal ışmada birbir leriy le  i l işki l i  o lmadıklar ı  bulunmuştur .  Çal ışmanın s ınır l ı l ık  ve

güç lü  yanlar ı  i lgi l i  l i teratür  aç ıs ından tart ış ı lmışt ır .
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Aleksitimi ve Duygusal Bellek İlişkisi: 
Duygusal Yük Kullanımının Aleksitimi Düzeyleri Farklılaşan Bireylerde 

Örtük ve Açık Bellek Performansına Etkisi

Gizem ÖZKOL,  Arş .  Gör .  Dr.  Gün PAKYÜREK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Amaç :  Aleksit imi  kavramı temelde kiş i ler in duygular ını  fark etmede,  ayırt  etmede
ve söze dökmede yaşadıklar ı  güç lükleri  i fade etmektedir .  Alanyazın
incelendiğ inde aleksit iminin genel l ik le  k l inik  ağ ı r l ık l ı  betimsel  çal ışmalarda
çal ış ı ld ığ ı  görü lmüştür .  Duygusal  süreç ler in  bel lek performanslar ına etkisi  ise
alanyazında gösteri lmiştir .  Buradan hareketle çal ışmanın amacı  duygusal  yük
içeren kel imeler  kul lanı larak aleksit imi  düzeyi  düşük ve yüksek olarak farkl ı laşan
bireylerin kel imeleri  hatır lamada aç ık  ve örtük bel lek performanslar ına etkisinin
incelenmesidir .  Yöntem: Araşt ırmaya i lk  olarak aleksit imi  düzeyi  düşük ve yüksek
katı l ımcı lar ı  bel ir lemek amacıyla  381  üniversite öğrencisinden 26 soruluk Toronto
Aleksit imi  ö lçeğ i  kul lanı larak baş lanmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  aleksit imi  ö lçeğ inden
aldıklar ı  puanlara göre ortalamanın bir  standart  sapma alt ı  ve üstü  o lmak üzere
düşük ve yüksek düzeyden oluşan iki  grup oluşturulduktan sonra dahi l  olma
kriter lerini  sağ layan bireylere ulaş ı larak araşt ırmaya davet edi lmiştir .
Katı l ımcı lar ,  (aç ık  bel lek grubu;  düşük:  27,  yüksek:  24,  örtük bel lek grubu;  düşük:
26,  yüksek:  18)  seçkisiz  olarak gruplara atanmışt ır .  Aç ık  bel lek performansını
ö lçen serbest hatır lama görevinde katı l ımcı lardan bi lgisayar  ekranında okutulan
kel imelerin hatır lanması  istenmiş ,  örtük bel lek performansını  ö lçen kel ime kökü
tamamlama görevinde ise bi lgisayar  ekranından okutulan kel imelerden sonra
veri len formda harf leri  eksik  veri len kel imeleri  akı l lar ına gelen i lk  kel imeyle
tamamlamalar ı  istenmiştir .  Bulgular :  Aç ık  bel lek testinde aleksit imi  düzeyi
aç ıs ından anlamlı  fark bulunmuştur .  Aleksit imi  düzeyi  yüksek katı l ımcı lar  düşük
katı l ımcı lara göre daha az kel ime hatır lamışt ır .  Duygusal  yük içeren kel imeleri
hatır lamada aleksit imi  düzeyi  yüksek grupta olumlu,  olumsuz ve nötr  kel imeleri
hatır lamada anlamlı  fark bulunmazken düşük grup olumlu ve olumsuz kel imeleri
nötr  kel imelere göre daha çok hatır lamışt ır .  Örtük bel lek performansı  aç ıs ından
aleksit imi  düzeyi  ve kel imelerin duygusal  yükü  aç ıs ından anlamlı  farkl ı l ık
bulunmamışt ır .  Tart ışma: Bulgulara göre aleksit imi  düzeyinin aç ık  bel lek üzerinde
bir  bozulmaya yol  açt ığ ı  fakat  örtük bel lek üzerinde bir  bozulmaya yol  açmadığ ı
görü lmüştür .  Bu bulgu aleksit imi  düzeyinin bel lek üzerinde etki l i  bir  değ işken
olduğunu düşündürmektedir .  Duygu yüklü  kel imeleri  hatır lamada ise yüksek
grupta bir  fark ç ıkmaması ,  düşük grupta olumlu ve olumsuz kel imelerin daha fazla
hatır lanması  bel lek art ır ım etkisi  ve alanyazın ış ığ ında tart ış ı lmışt ır .



23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Algılanan Anne Baba Tutumu ve 
Yaşam Pozisyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gizem UYMAZ,  Ezginur KAYA ve Cansu SÜNBÜL

 Mersin Üniversitesi ,  Koç  Üniversitesi

ÖZET
 Eric  Berne (1996)  taraf ından ortaya konulan Transaksiyonel  Anal iz ,  değ iş im ve
geliş imi  temel  alarak insanın psikolojik  yapıs ını ,  çevresindeki ler  i le  i letiş imini  ve
geliş imini  kapsayan çok yönlü  bir  kuramdır .Kuramın temel  kavramlarından bir i
olan yaşam pozisyonlar ı  bireyin kendisi  ve başkalar ı  hakkındaki  temel  algıs ıdır
(Akkoyun,  2007).  Bireylerin kendi lerine ve başkalar ına yönelik  düşüncelerinin,
ebeveynl ik  tutumları  i le  i l işki l i  o lduğu düşünü lmektedir .  Erken çocukluktan
itibaren ai le  i l işki leri ,  özel l ik le  de ebeveynl ik  ve ebeveynler  arasındaki  i l işki ,
çocuklar ın  duygu ve davranış lar ını  düzenleme kapasitelerini  ve kiş i lerarası
i l işki lerin anlamı hakkındaki  beklenti lerini  etki ler .  Duyarl ı  şeki lde bakım almış
çocuklar ,  ihtiyaç lar ının kiş i lerarası  i l işki lerde karş ı lanacağ ına dair  beklenti leri
gel iştir ir  ve olumsuz duygular la  daha uyumlu bir  şeki lde baş  edebi l ir ler .Bu
çal ışmanın amacı ;  a lgı lanan ebeveyn tutumlarıve yaşam pozisyonlar ı  arasındaki
i l işkiyi  araşt ırmaktır .  
Çal ışmanın örneklemini  18-40 yaş  arası  248 katı l ımcı  oluşturmaktadır .
Katı l ımcı lar ın  %59.7’si  kadın ve katı l ımcı lar ın  yaş  ortalaması  24,4’tür  (S=5.81) .
Katı l ımcı lara “Demografik  Bi lgi  Formu”,  a lgı lanan ebeveynl ik  tutumlarını
bel ir lemek amacıyla  “Kısalt ı lmış  Algı lanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu”,
çocukluk çağ ı  o lumsuz yaşantı lar ını  bel ir lemek amacıyla  “Çocukluk Çağ ı  Olumsuz
Yaşantı lar  Ö lçeğ i”  ve son olarak yaşam pozisonlar ının değerlendir i lmesi  amacıyla
“Yaşam Pozisyonlar ı  Ö lçeğ i”  uygulanmışt ır .
Yapı lan anal iz lerdesıcak anne ve s ıcak baba tutumları  içeren ebeveynl iğ in ,  k iş inin
Ben Okey’ im Sen Okey’sin yaşam pozisyonu i le  anlamlı  şeki lde pozit if  yönde
i l işki l i  o lduğu bulunmuştur .  Reddedici  baba tutumlarının,  kiş inin Ben Okey
Değ i l im Sen Okey Değ i ls in  yaşam pozisyonu i le  pozit if  yönde anlamlı  şeki lde
i l işki l i  o lduğu bulunmuştur .
Bireyin kendisine ve çevresindeki lere yönelik  a lgıs ı  yaşam pozisyonlar ı  iç in
bel ir leyicidir .  Ebeveyn reddi  ya da kötü  muameleye maruz kalmış  çocuklar
kendi lerini  ve dünyayı  iy i  değ i lve güvensiz  olarak değerlendirme eğ i l imindedir  ve
bu da bireylerin kiş i lerarası  i l işki lerine ve ruh sağ l ık lar ına zarar  verebi lmektedir .



23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Öğrencilerinde 
Karar Vermeyi Erteleme Davranışının  Toplumsal Cinsiyet Rollerine ve 

Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gökhan Karabulut

Ufuk Üniversitesi

ÖZET

Araşt ırma;  katı l ımcının not ortalaması ,  a lgı lanan SED ve eğ it im düzeyi  i le  anne-

baba medeni  durumu,  anne baba eğ it im durumu gibi  demografik  değ işkenler  i le

toplumsal  cinsiyet  rolüne göre karar  vermeyi  erteleme davranış ında fark olup

olmadığ ın ı  incelmeyi  amaç lamışt ır .Araşt ırmanın örneklemeni  çeş it l i

üniversitelerde okuyan yaş lar ı  18  i le  33 arasında değ işen 220 üniversite öğrencisi

(144 Kadın,  76 Erkek)  oluşturmaktadır .  Örneklemim yaş  ortalaması  21 .5 ’t ir

(SS=2.30) .Veri  toplama araç lar ı  olarak Demografik  Bi lgi  Formu,  Bem Cinsiyet  Rolü

Envanteri  (BCRE) ve Mann Karar  Vermeyi  Erteleme Ö lçeğ i  kul lanı lmışt ır .Yapı lan

Pearson’s  Momentler  Korelasyon anal iz i  sonucunda karar  vermeyi  erteleme

davranış  puanı  i le  not ortalaması  arasında düşük düzeyde pozit if  bir  i l işki   

a lgı lanan not ortalaması  i le  karar  vermeyi  erteleme davranış ı  arasında da yine

düşük düzeyde pozit if  bir  i l işki  bulunmuştur .  Algı lanan ekonomik durum i le  karar

vermeyi  erteleme davranış ı  arasında bir  fark olup olmadığ ın ı  incelemek iç in  tek

yönlü  ANOVA testi  yapı lmışt ır .  Sonuç lar  a lgı lanan ekonomik durum i le  karar

vermeyi  erteleme arasında anlamlı  bir  fark olduğunu göstermiştir .  Posthoc icin

yapı lan Scheffe anal iz  sonucuna göre SES’i  düşük olan katı l ımcı lar  i le  orta düzey

olan katı l ımcı lar  arasında karar  vermeyi  erteleme davranış  puanlar ı  arasında

anlamlı  fark vardır .  Yapı lan t-testi  sonucunda cinsiyet  i le  karar  vermeyi  erteleme

arasında bir  fark bulunamamışt ır .  Toplumsal  cinsiyet  rol leri  i le  karar  vermeyi

erteleme davranış ı  skorlar ını  karş ı laşt ırmak iç in  tek yönlü  ANOVA testi

yapı lmışt ır .  Bulgular ,  feminen i le  maskü len ve maskü len i le  ayr ışmamış  bireyler

arasında karar  vermeyi  erteleme davranış ı  arasında anlamlı  bir  fark olduğunu

göstermiştir .  Yapı lan Scheffe anal iz  sonucuna göre,  farkın feminen ve maskü len

cinsiyetrol leri  arasında ve ayr ıca maskü len  i le  ayr ışmamış  c insiyet  rol lerine

sahip katı l ımcı lar  arasında olduğu görü lmüştür .Çal ışma cinsiyete göre değ i l  ama

cinsiyet  rol lerine göre karar  vermeyi  erteleme davranış ın ın  farkl ı laşt ığ ına işaret

etmesi  nedeni  i le  l iteratürdeki  çal ışmalara yön verebi lecek bir  bulgu sunmuştur .
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Televizyonun Okul Öncesi Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve 
Ebeveyn Tutumları

Gü lsün Tuncer,  Beyza Yüksel ,  Rabiya Evin,Gü lsüm Kanel ,  

Melis  Keskin,  Elç in  Gündoğdu Aktürk

Zonguldak Bü lent  Ecevit  Üniversitesi

Amaç
Bu çal ışmanın amacı  okul  öncesi  çocuk ve televizyon i l işkisini  aynı  zamanda
ebeveyn tutumlarını  incelemek,  televizyonun çocuklar ın  hayatlar ındaki  etki lerine
değ inmektir .  
Yöntem
Bu çal ışma bir  derleme çal ışması  olup konuyla i lgi l i  birden çok makale,  kitap ve
haber yazıs ı  gibi  farkl ı  kaynaklar  incelenmiştir .  Bu çal ışmalarda televizyonun
olumsuz etki lerine dair  tespit  edi len problemler  ve bu problemlere i l işkinr  bir
araya getir i lmiştir .
Sonuç
İncelenen makalelerde ç izgi  f i lmler  ve çocuklar  iç in  hazır lanan eğ it ici
programlardan ve bu programların çocuklar  üzerindeki  rol  model  a lma ve
özdeş leştirme etkisinden bahsedi lmiştir .  Çocuklar ın  televizyon iz leme sürelerine
ve televizyona maruz kalma nedenlerine değ ini lmiştir .  Çocuklar ın  televizyona
maruz kalmalar ında ebeveynlerin çocuklar ına aktivite üretememesi ,  her  iki
ebeveynin de çal ışma hayatına girmesi ,  ebevenin iş ler ini  daha rahat yapabi lmek
amacıyla  çocuğu kendinden uzaklaşt ırması  faktör leri  etki l idir .  Bu durumda
televizyon çocuklar  iç in  bir  oyalayıc ı  görevi  görmektedir  ve i ler leyen süreçte
televizyon üçüncü  ebeveyn konumuna gelmektedir .  Çocuğun televizyon iz leme
süresini  yayın çeş it leri ,  yayın saatleri ,  ebeyenlerin eğ it im düzeyi ,  ebeveyn
tutumları  gibi  faktör ler  etki lemektedir .  Buna bağ l ı  o larak ebeveynlerin televizyon
izletme tutumlarındaki  farkl ı  strateji  tür leri  (k ıs ıt layıc ı ,  ortaklaşa iz leme ve
eğ it ici  yönlendirme) aç ık lanmış  ve ebeveynlerin bu tutumlarının eğ it im
seviyesinin bel ir lediğ ini  hatta eğ it im seviyesinin farkl ı  tutumları  (demoktarik ,
baskıcı  ve serbest)  ortaya ç ıkardığ ından söz edi lmiştir .
Yorum 
Araşt ırmalardan ç ıkar ı lan sonuç lara göre şu öneri leri  s ıralayabi l ir iz :  Ç izgi  f i lm ve
çocuk programları  uzmanlar  taraf ından daha çok kontrol  edi lmeli ,  bu konuda
ai leler  hem program seç iminde hem de süre tayininde daha dikkatl i  olmal ı ,
televizyon çocuğa bir  ödü l  ya  da ceza olarak sunulmamalı ,  özel l ik le  ai leler
çocuklar ın  i lgisini  çeken ç izgi  f i lm ve programlardaki  karakterlere dikkat etmeli ,  
programın düzeyinin çocuğun yaş ı  ve z ihinsel  gel iş imi  iç in  uygun olup olmadığ ı
kontrol  edi lmeli  ve program seç i l i rken çocuğun f ikir lerine önem gösteri lmeli ,  son
olarak çocukla geç i r i len zamanın televizyonla geç i r i len zamandan uzun olmasına
dikkat edi lmesi  gerektiğ i  düşünü lmektedir .
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Dram ve Komedi Türü Film Kesitleri ile Yapılan 
Olumlu-Olumsuz Duygudurum Değişimlemesinin 

Seçici Dikkat Üzerindeki Etkisi

Berivan BAHADIR,  Havva COP,  Rumeysa KOÇER,  

Gizem TEZCAN, Cenk YILDIZLI

Hacettepe Üniversitesi

ÖZET
Araşt ırmanın amacı  dram ve komedi  türündeki  f i lm kesit leri  i le  yapı lan
duygudurum değ iş imlemesinin seç ic i  dikkat üzerindeki  etkisini  incelemektir .  Bu
amaç  doğrultusunda çal ışmanın örneklemi Hacettepe Üniversitesi  öğrencisi  olan
18-25 yaş  aral ığ ındaki  60 kiş iden oluşmaktadır .  Olumsuz duygudurum
değ iş imlemesi  yapı lan deney grubunda 16,  olumlu duygudurum değ iş imlemesi
yapı lan deney grubunda 14,   basit  bi l işsel  görev veri len kontrol  grubunda 15  ve
görev veri lmeyen kontrol  grubunda 15  kiş i  o lmak üzere 2  kontrol  grubu 2 deney
grubu elde edi lmiştir .  Olumsuz duygudurum değ iş imlemesi  koşulundaki  deney
grubuna olumsuz duygu içeren My Sister 's  Keeper (Kız  Kardeş imin Hikayesi ,
2009) f i lminden bir  kesit  iz letip Stroop Testi  uygulanmışt ır .  Olumlu duygudurum 
değ iş imlemesi  koşulundaki  deney grubuna olumlu duygu içeren Scary Movie
(Korkunç  Bir  Fi lm,  2000) f i lminden bir  kesit  iz letip Stroop Testi  uygulanmışt ır .
Fi lm kesit lerinden önce ve f i lm kesit ini  iz ledikten sonra duygudurum
değ iş i lmemesinin yapı l ıp  yapı lmadığ ın ı  kontrol  etmek amacıyla  PANAS ö lçeğ i
kul lanı lmışt ır .  Bir inci  kontrol  grubuna basit  bi l işsel  görev olarak veri len WISC-
Ş i freleme alt  testinden sonra Stroop Testi  uygulanmış  ik inci  kontrol  grubuna ise
hiçbir  görev vermeden Stroop Testi  uygulanmışt ır .   Bu değerlendirme sonucunda
olumlu duygudurum değ iş imlemesi  koşulunda değ iş imlemenin gerçekleştiğ ini ,
olumsuz duygudurum değ iş imlemesi  koşulunda ise değ iş imlemenin
gerçekleşmediğ ini  bulgulanmışt ır .  Duygudurum değ iş imlemesinin sağ landığ ı
o lumlu duygudurum koşulundaki  katı l ımcı lar  i le  basit  bi l işsel  görev veri len bir inci
kontrol  grubu ve görev veri lmeyen ikinci  kontrol  grubu arasında Stroop Testi ’ni
bit irme süreleri  bakımından anlamlı  bir  fark bulunmamışt ır .  Araşt ırmanın
bulgular ı  neticesinde istenen duygudurum değ iş imlemesinin yapı lamamasının
nedenlerinden bazı lar ı ;  a lanyazında f i lm kesit leri  i le  yapı lan duygudurum
değ iş imlemesine dair  s ınır l ı  sayıda çal ışma olması ,  daha önce pi lot  çal ışma i le
duygudurum değ iş imlemesi  yapı ldığ ı  bel irt i len f i lmlerin katı l ımcı larda gerekl i
duyguyu verememesi ,  seç i len f i lmlerin yabancı  olması  ve son olarak da
duygudurum değ iş imlemesinin kontrolü  iç in  kul lanı lan PANAS ö lçeğ inin çok fazla
duygu ifadesi  içermesi  de katı l ımcı lar ın  dikkatini  dağ ı tmış  o labi l ir .  Bu çal ışma
bireylerin bi lgiyi  iş lemelerinde bireylerin duygudurumunun etkisini  bel irtmesi
aç ıs ından önemlidir .  Araşt ırmamızın sonuç lar ının bu alanda gerçekleştir i lecek
bi l imsel  veriye dayal ı  çal ışmalara katkı  sunmasını  umuyoruz.
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Engelli Çocuğa Sahip Annelerin, Algıladıkları Sosyal Destek ve
Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Ayşe Aydoğan,  Hi lal  Aslan,  Dr.  Akif  Avcu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Amaç
Bu araşt ırmanın amacı ,  Gaziantep’te engel l i  çocuğa sahip annelerin,  ‘ ’Algı lanan
Sosyal  Destek’ ’  ve ‘ ’Umutsuzluk’ ’  düzeyleri  arasındaki  i l işkiyi  incelemektir .
Yöntem
Araşt ırma grubunu Gaziantep’te 2  farkl ı  rehabi l itasyon merkezinde öğrenim
gören 30 öğrencinin anneleri  oluşturmaktadır .  Araşt ırmaya katı lan kiş i ler in,
tamamını  kadınlar  oluşturmaktadır .  Katı l ımcı lar ın  yaş lar ı  25 i le  43 arasında
değ işmekte olup yaş  ortalaması  32.07’dir  (S=1 .26) .  Katı l ımcı lar ın  26’s ının (%76,5)
hala evl i ,  4 ’ünün (%11 ,8)  ise şuan eş inden ayr ı  olduğu görü lmektedir .  Bu
araşt ırmada annelerin umutsuzluk düzeyini  bel ir lemek iç in  ‘ ’Beck Umutsuzluk
Envanteri ’ ’  ve algı lanan sosyal  destek ö lçümü  iç in  ‘ ’Algı lanan Sosyal  Destek
Ö lçeğ i ’ ’  kul lanı lmışt ır .  Ayr ıca araşt ırma grubuna ‘ ’Kiş isel  Bi lgi  Formu’ ’  veri lmiştir .
Veri lerin toplanması  iş lemi bitt ikten sonra elde edi len veri ler  SPSS paket
programında anal ize tabi  tutulmuştur .  Veri lerin anal iz inde öncelik le  varyanslar ın
homojenliğ i  test  edi lmiştir .  Ayr ıca çoklu adımsal  regresyon anal iz i  kul lanı lmışt ır .
Bağ ımsız  değ işkenler  arasında çoklu bağ lantı  olup olmadığ ın ı  bel ir lemek amacıyla
değ işkenler  arasında korelasyon anal iz i  yapı lmışt ır .  Araşt ırma kapsamında
anal iz ler  0.05 anlamlı l ık  düzeyinde test  edi lmiştir .
Sonuç
Bulgulara göre algı lanan sosyal  destek,  umutsuzluk varyansının %46’sını
aç ık lamaktadır .  Bu değ işken umutsuzluk i le  negatif  bir  i l işki  göstermektedir .
Eğ it im durumu i lkokul  olan annelerin umutsuzluk ortalaması  diğer annelerden
daha yüksek bulunmuştur .  Diğer yandan yaş  değ işkeni  i le  a lgı lanan sosyal  destek
arasında anlamlı  i l işki  bulunamamışt ır .
Yorum
Bu araşt ırma bulgular ından yola ç ık ı ldığ ında engel l i  çocuğa sahip annelerin
algı ladıklar ı  sosyal  destek gibi  bazı  değerlerin umutsuzluk düzeyleri  i le  anlamlı
bir  i l işkisi  olduğunu söyleyebi l ir iz .  Eğ it im durumu boyutlar ının umutsuzlukla  ters
i l işki  iç inde olduğu sonucuna dayal ı  o larak annelerin bu kazanımlarını  artt ırmaya
dönük çal ışmalar  öneri lebi l ir .  Annelerin aynı  zamanda çeş it l i  boyutlarda
kendi lerini  gel iştirmelerinin üzerinde önemle durulması  gerekmektedir .  Çünkü
yapı lan araşt ırma özgür lüğün,  umutsuzluğun önemli  bir  k ısmını  negatif  olarak
aç ık ladığ ın ı  göstermektedir .
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Medyada Sosyal Gruplar: Kalıpyargı İçeriği Modeli’ne Dayalı 
Bir İçerik Analizi Araştırması

İsminaz Doğan,  Fatma Kahraman

Acıbadem Mehmet Ali  Aydınlar  Üniversitesi

Kal ıpyargı  İçeriğ i  Modeli  (KİM) sosyal  a lgının en önemli  evrensel  boyutlar ının
sıcakl ık  ve yetkinl ik  boyutlar ı  olduğunu;  bu boyutlarda düşük ya da yüksek
algı lanma durumuna göre sosyal  gruplar ın  pek çok toplumda dört  kümede
gruplandır ı ldığ ın ı  iddia etmektedir .  Ayr ıca sosyal  gruplara i l işkin rekabetç i l ik  ve
statü  gibi  a lgı lanan sosyal  bağ lamın,  yönelti len kal ıpyargı  içeriğ i  i le  i l işki l i
olduğu öne sürü lmektedir  (Fiske,  Cuddy ve Gl ick,  2007).  Amaç .  Bu araşt ırmanın
amacı ,  Türkiye’deki  kal ıpyargı  haritasının farkl ı  kümelerinde yer  alan sosyal
gruplara i l işkin medyada sunulan sosyal  bağ lamı  KİM çerçevesinde incelemektir .
Araşt ırmada,  Türkiye’de sosyal  gruplar ın  hangi  kümelerde yer  aldığ ına dair
yürütü len bir  çal ışma sonucunda (Kahraman,  2018)  farkl ı  kümelerde
değerlendir i ldiğ i  bulunan üç  farkl ı  sosyal  grup ele al ınmışt ır .  S ıcakl ık  ve yetkinl ik
boyutlar ında düşük değerlendir i len Suriyel i ler ;  s ıcakl ık  boyutunda yüksek,
yetkinl ik  boyutunda düşük değerlendir i len yaş l ı lar  ve s ıcakl ık  boyutunda düşük,
yetkinl ik  boyutunda yüksek değerlendir i len iş  adamları  olmak üzere üç  grubun
medyada sunulan sosyal  bağ lamları ,  bu model  çerçevesinde incelenmiştir .
Yöntem. Çal ışmada tiraj ı  yüksek ana akım gazetelerden bir i  seç i lmiş ;  Temmuz-
Aral ık  2018 arası  dönemde “Suriyel i ler” ,  “Yaş l ı lar”  ve “ İş  adamları”  kel imeleri
aratı larak gazetenin internet sitesi  üzerinden her  bir  grup iç in  en yakın tarihl i
olan ve gruplar ın  haberde geçen eylemin odağ ında yer  aldığ ı ,  her  bir  gruptan
benzer sayı lar  olmak üzere toplamda 197 haber içerik  anal iz i  yöntemi i le  anal iz
edi lmiştir .  Resmi aç ık lama nitel iğ inde olan ve Türkiye’de geçmeyen haberler
dış lanmışt ır .  Sonuç .  Haberler ,  sosyal  gruplar ın  temas ettiğ i  diğer gruplar  ve bu
gruplar ın  statüsü ,  eylemin anlamsal  olumluluk durumu,  eylemin aktif  ya da pasif
olması  kategori lerinde kodlanarak incelenmiştir .  Sonuç lar ,  temas edi len grubun
statüsünün,  eylemin aktif/pasif  oluşunun ve eylemin olumluluk durumlarının
sıkl ığ ın ın  sosyal  gruplar ın  bulunduğu kal ıpyargı  kümelerine göre değ iştiğ ini
göstermektedir .  Yorum. Medyadaki  sosyal  gruplara i l işkin algının incelendiğ i
çal ışmaların genel l ik le  tek bir  sosyal  gruba odaklandığ ı  düşünü ldüğünde,  bu
araşt ırmanın aynı  kodlama kriter leriy le  farkl ı  sosyal  gruplara i l işkin
karş ı laşt ırmal ı  sonuç lar  ortaya koyabi lmesi  ve gruplara yönelik  a lgı lanan statü  ve
rekabetin kü l türe içkin hangi  kr iter ler  aç ıs ından sunulduğunu ortaya
ç ıkarabi lmesiyle önemli  bir  katkı  sağ ladığ ı  düşünü lmektedir .
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Buz Hokeyi Sporcularının, Yaptıkları Sporun İçerdiği Şiddet Davranışları
Dolayısıyla Şiddeti Meşrulaştırma Eğiliminde Olup Olmadıklarının ve Bu

Eğilimlerini Günlük Yaşama Yansıtma Düzeylerinin İncelenmesi

Leyla MURAT,  İremgü l  KIZILCIK

İstanbul  Üniversitesi

Çal ışmanın amacı  5  y ı l  veya daha uzun süre boyunca buz hokeyi  sporcusu olan

kiş i ler in,  yaptıklar ı  sporun içerdiğ i  ş iddet davranış lar ı  ve bu davranış lar ın

kural lar la  s ınır landır ı lması  dolayıs ıy la  ş iddeti  meşrulaşt ırma eğ i l iminde olup

olmadıklar ının ve bu eğ i l imlerini  günlük yaşama yansıtma düzeylerinin Albert

Bandura’nın Sosyal  Öğrenme Kuramına göre incelenmesidir .  Çal ışma 15-32 yaş

aral ığ ında,  en az  5  y ı ldır  l isansl ı  buz hokeyi  sporcusu olan,  13  kadın ve 7  erkek

katı l ımcı  ve buz hokeyi  sporuyla  i lgi lenmeyen 13 kadın ve 7  erkek katı l ımcı  i le

yürütü lmüştür .  Araşt ırmada,  demografik  bi lgi  formu,  Sporda Ahlaki  Uzaklaşma

Ö lçeğ i  ve hikayeler  kul lanı larak veri ler  toplanmışt ır .  Veri ler  homojen ve normal

dağ ı lmaktadır .  Ö lçek veri leri  t-testi  i le  incelenmiş  ve buz hokeyi  sporcular ının

Ahlaki  Uzaklaşma Ö lçeğ i  puan ortalaması  ( x̄ :28,20 ss:9,49)  i le  buz hokeyi  sporuyla

i lgisi  olmayan katı l ımcı lar ın  Sporda Ahlaki  Uzaklaşma Ö lçeğ i  puan ortalaması

( x̄ :20,25 ss:5 , 10)  arasında anlamlı  bir  fark bulunmuştur .  (p<0,05)  Hikayelerden

elde edi len veri ler  içerik  anal iz iy le  incelenmiş  ve iki  grup katı l ımcı lar ının ahlaki

uzaklaşt ırma mekanizmalar ını  kul lanım düzeyleri  ve ş iddet eğ i l imlerini  günlük

yaşama yansıtma düzeyleri  arasında farklar  tespit  edi lmiştir .  Buz hokeyi

sporcular ından oluşan katı l ımcı  grubu buz hokeyi  sporuyla  i lgi lenmeyen katı l ımcı

grubuna kıyasla  daha yüksek düzeyde ahlaki  uzaklaşt ırma mekanizmalar ını

kul lanmakta ve günlük yaşama da bu eğ i l imi  yansıtmaktadır .
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Yardım Etme ve Mutluluk Duygusu

Melike Deliceo,  Seda Demir

Nuh Naci  Yazgan Üniversitesi

Yardım etme bir  canl ının ya da iç inde bulunulan toplumun faydasını  gözeterek
yapı lan davranış lardır .  Yapı lan araşt ırmalara göre olumlu duygulara sahip olan
insanlar ın  olumsuz duygulara sahip olan insanlara göre yardım etme eğ i l iminin
daha fazla  olduğu görü lmüştür  (Hogg ve Vaughan,  2014) .  Bu çal ışmanın temel
amacı ,  yardım etme davranış ı  üzerinde mutluluk duygusunun etkisini
incelemektir .  Çal ışmamızda genel  mutluluk düzeyi  Oxford Mutluluk Ö lçeğ i  i le
anl ık  mutluluk düzeyi  ise PANAS (Pozit if  ve Negatif  Duygu Ö lçeğ i )  i le
ö lçü lmüştür .  Blok seçkisiz leştirme yöntemi i le  ikiye ayr ı lmış  o lan
katı l ımcı lar ımızın deney grubuna yaşamış  o lduklar ı  mutlu bir  anı lar ını ,  kontrol
grubuna ise en son ne yediklerini  yazmalar ı  istenmiştir .  Sonrasında
katı l ımcı lar ımız  tekrar  PANAS' ı  doldurmuş lar  ardından s ıra  etkisini  kontrol  etmek
adına katı l ımcı lar ımızın yar ıs ına s ırasıy la  Sosyal  İstenir l ik  Ö lçeğ i -Yardım Yönelimi
Ö lçeğ i  diğer yar ıs ına da Yardım Yönelimi  Ö lçeğ i -Sosyal  İstenir l ik  Ö lçeğ i
veri lmiştir .  En son olarak da katı l ımcı lar ın  yardım yönelimini ,  davranışa
dönüştürüp dönüştürmediğ ini  gözlemlemek iç in  katı l ımcı lara ‘ ‘Diğer
arkadaş lar ımızın çal ışmalarına katı lmak ister  misiniz?’ ’  sorusu yönelti lmiş ,
cevaplar ı  evet/hayır  şekl inde değerlendir i lmiştir .  Çal ışmamıza Nuh Naci  Yazgan
Üniversitesinden 24 kadın,  24 erkek olmak üzere toplam 48 kiş i  kat ı lmışt ır .
Çal ışmamızda ANOVA anal iz i ,  korelasyon anal iz i ,  hiyerarş ik  regresyon ve T testi
yapı lmışt ır .  Bulgular ,  manipü lasyonun anl ık  mutluluk düzeyinde ve genel  mutluluk
düzeyinde anlamlı  bir  farkl ı laşmaya yol  açmadığ ı  fakat  katı l ımcı lar ın  vermiş
olduğu yardım etmeyi  kabul  edip etmeme cevaplar ında s ınırda anlamlı  bir  şeki lde
farkl ı laşmaya yol  açt ığ ın ı  göstermiştir .  Ayr ıca sosyal  istenir l ik  ve cinsiyet
değ işkenleri  kontrol  edi ldiğ inde manipü lasyonun yardım etmeyi  kabul  edip
etmeme cevaplar ında anlamlı  bir  etkisinin olduğu görü lmüş ;  sosyal  istenir l ik ,
yardım yönelimi  ve genel  mutluluk düzeyi  arasında da pozit if  yönlü  anlamlı  bir
i l işki  saptanmışt ır .  Çal ışmanın az  sayıda katı l ımcıdan oluşması ,  veri lerin
laboratuvar  ortamında toplanmamış  o lması  ve ö lçek sayıs ının fazla  olması
manipü lasyonun toplam yardım yönelimi  üzerinde anlamlı  bir  etkisinin
olmamasına neden olmuş  o labi l ir .  Gelecek çal ışmalarda daha geniş  bir  örneklem
ile çal ışarak istatistiksel  güç  artt ır ı l ıp ,  veri  toplama iş lemi daha sistematik  bir
şeki lde ve laboratuvar  ortamında yapı larak kar ışt ır ıc ı  değ işkenlerin kontrolü  daha
iyi  sağ lanabi l ir .
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İlkokullu Çocuklarda 
Ahlaki Uzaklaşmanın İncelenmesi

Muhammed Gazali  Kı l ınç ,  Bala Ç iğdem Çapar

İstanbul  Üniversitesi  

 

Özet

Bu araşt ırma temelini  Bandura’nın Ahlâkî  Uzaklaşma Kuramından almaktadır .  Bu

kuramın barındırdığ ı  ahlaki  uzaklaşma kavramı ahlâk dış ı  davranan bireyin sosyal-

bi l işsel  olarak kendini-düzenleme (self-regulation)  sürecini  i fade etmektedir .

Ahlaki  uzaklaşma 8 mekanizma bağ lamında gerçekleş i r .  Bu ahlaki  mekanizmalar

sonuç ,  fai l  ve kurban odağ ında şeki l lenir .  Bu araşt ırmada Ahlaki  Uzaklaşma

Ö lçeğ inin uygulaması  i le  ulaş ı lan ahlaki  uzaklaşma puanlar ı  i le  demografik  form

aracı l ığ ı  i le  elde edi len bazı  değ işkenlerin arasındaki  i l işki  incelenmiştir .

Katı l ımcı lar ın  60’ ı  k ız  ve 73’ü  erkek olmak üzere toplam sayıs ı  133’tür .

Katı l ımcı lar ın  yaş lar ı  ortalaması  9 , 1 1  olup 3 veya 4.  s ınıfa  devam etmektedir ler .

Araşt ırmada Bandura’nın (1996)  gel iştirdiğ i  ve Türkçe uyarlaması  Birben ve

Bacanl ı  (2018)  taraf ından yapı lan Ahlaki  Uzaklaşma Ö lçeğ i  kul lanı lmışt ır .

Demografik  değ işkenler ;  c insiyet,  yaş ,  sosyoekonomik düzey,  anne yaş ı ,  baba yaş ı

ve anne çal ışma durumudur.  Bu değ işkenlerin ahlaki  uzaklaşma puanlar ı  üzerinde

anlamlı  etkiye sahip olmadığ ı  bulgulanmışt ır .  Anne çal ışma durumunun anlamlı

etkiye yol  açmamış  o lması  araşt ırmacı  beklenti lerini  doğrulamışt ır .  Bunun

yanında katı l ımcı lar la  bireysel  görüşmeler  yapı lmışt ır .  Çocuklar la  yapı lan bireysel

görüşmelerin içerik  anal iz leri  doğrultusunda ise katı l ımcı lar ın  en s ık  kul landıklar ı

ahlaki  uzaklaşma odağ ın ın  sonuç  odağ ı  o lduğu bulgulanmışt ır .  Bulgular  mevcut

l iteratür  bazında tart ış ı lmışt ır .
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Yeme Tutumları, Öz Etkililik-Yeterlilik ve Problem Çözme Becerileri
Arasındaki İlişki: Vakıf Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Murat ÖZDEMİR

Çağ  Üniversitesi

Özet

Giriş :  Yeme tutumları  i le  i lgi l i  değ iş imler  her  toplumda görü len giderek bozulma

gösteren durumlar  hal ine gelmiştir .  Yeme tutumlarının değ işmesi  çağdaş

yaşantımızda çok önemlidir .  Bu çal ışmada problem çözme beceri lerinin ve öz

etki l i l ik-yetkinl iğ in  yemek yeme tutumunu etki leyip etki lemediğ i  incelenmiştir .

Yeme tutumlarını  etki leyen etkenler  ise yaş ,  diyet  yapma,  cinsiyet  gibi  bazı

özel l ik lerdir .   Problem çözme her gün yaşanan sorunlar  ve durumlar  karş ıs ında

geliştir i len sorunlara çözüm bulma davranış ıd ır .  Öz Etki l i l ik-Yeterl i l ik  kavramı ise

bireyin bel l i  bir  eylemi başarıy la  yapma veya olaylar ı  kontrol  edebi lme algıs ı  veya

yargıs ıdır .  Amaç :  Çal ışmanın amacı  bel l i  baş l ı  sosyo demografik  bi lgi ler  i le

bağ ımsız  değ işken olan öz etki l i l ik-yeterl i l ik  ve problem çözme beceri lerinin

bağ ıml ı  değ işken olan yeme tutumuna etkisini  vakıf  üniversitesi  öğrenci leri

üzerinde incelmektir .  Yöntem: Araşt ırmanın örneklemini  163 kadın,  46  erkek ve 1

diğer olmak üzere 210 vakıf  üniversite öğrencisi  oluşturmaktadır .  Katı l ımcı lar ın

demografik  değ işkenleri ,  yeme tutumları ,  problem çözme beceri leri  ve öz

etki l i l ik-yeterl i l ik leri  incelenmiştir .  Bu amaç la  demografik  bi lgi  formu,  Yeme

Tutum Testi  (YTT-40),  Problem Çözme Envanteri  (PÇE)  ve Öz Etki l i l ik-Yeterl i l ik

Ö lçeğ i  (ÖEYÖ)  kul lanı lmışt ır .Bulgular :  Yeme yeme tutumlarında bozulma i le

Problem Çözme beceri leri  arasında karş ı l ık l ı  negatif  i l işki ,  Yeme yeme tutumları

i le  Öz etki l i l ik  arasında yine karş ı l ık l ı  negatif  i l işki  ve Öz etki l i l ik  i le  Problem

Çözme beceri leri  arasında pozit if  i l işki  bulunmuştur  (p=.00).  Buna ek olarak

cinsiyet  yaş  gibi  bel l i  baş l ı  demografik  değ işkenlerle  de arasında istatistiksel

olarak anlamlı  farkl ı l ık lar  bulunmuştur .  Sonuç :  Sonuç  o larak problem çözme

beceri leri  ve öz etki l i l ik-yeterl i l iğ in  yemek yeme tutumlarını  etki lediğ i  ortaya

ç ıkmışt ır .  Problem çözme beceri lerini  ve öz etki l i l ik-yetkinl iğ i  gel iştirecek

öneri ler  veri lmiştir .  Bu öneri ler  problem çözme iç in ,  k iş inin adım adım insiyatif

alarak sorun çözme yeteneklerinin gel iştir i lmesi ,  öz etki l i l ik  iç in  ise sosyal  çevre

taraf ından güç lü  yönlerinin vurgulanıp,  zayıf  yönlerinin gel iştir i lmesi  iç in  destek

veri lmesidir .
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Benlik Kaynakları Tüketiminin 
Sürücülerde Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi

Esra Çebiç ,  Tuğba Deniz,  Büşra Günay,  Mustafa Posdacı

Hacettepe Üniversitesi

Benlik  Kontrolünde Dayanma Gücü  Modeli ,  benl ik  kaynaklar ının bel ir l i  bir  s ınır ının

olduğunu ve benl ik  kontrolü  eylemlerinin bu kaynağ ı  tükettiğ ini  savunmaktadır .

Bu araşt ırmanın amacı ,  Benl ik  Kontrolünde Dayanma Gücü  modeline göre dürtüsel

kontrol  görevi  i le  benl ik  kaynaklar ı  tüketiminin sürücü ler in  trafikte r isk alma

davranış ı  üzerindeki  etkisini  Sürücü  Davranış lar ı  Anketi ’nden aldıklar ı  puan

çerçevesinde araşt ırmaktır .  Hacettepe Üniversitesi ’nde okuyan 18-25 yaş

arasındaki  en az  6 aydır  B t ipi  sürücü  belgesine sahip ve haftada en az  bir  gün

araç  kul lanan 45 öğrenci  araşt ırmaya katı lmışt ır .  Katı l ımcı lar  kontrol  ve deney

gruplar ına seçkisiz  olarak atanmış  o lup örnekleme kartopu yöntemi i le

ulaş ı lmışt ır .  Benl ik  Kontrolü  Kapasitesi  Ö lçeğ i ,  Barratt  Dürtüsel l ik  Ö lçeğ i  K ısa

Formu,  Dürtüsel  Kontrol  Görevi  ve Sürücü  Davranış lar ı  Anketi  veri  toplama

araç lar ı  olarak kul lanı lmışt ır .  Araşt ırmada 1  deney 2  kontrol  grubu olup,  deney

grubuna Dürtüsel  Kontrol  Görevi  (  veri len metni  “A“ ve “L“  harf lerini  kul lanmadan

yazma),  1 .  kontrol  grubuna metnin aynıs ını  yazma görevi ,  2 .  kontrol  grubuna ise

hiçbir  görev veri lmeden diğer ö lçekleri  doldurmalar ı  istenmiştir .  Veri lerin

anal iz inde Bağ ımsız  Gruplar  iç in  t-Test  ve Tek Yönlü  Varyans Anal iz i  tekniğ i

kul lanı lmışt ır .  Yapı lan anal iz ler  sonucunda deney ve kontrol  gruplar ı

karş ı laşt ır ı lmış ,  benl ik  kaynaklar ının tükenmesinin sürücü lerde r isk alma

davranış ı  üzerinde herhangi  bir  etkisi  bulunamamışt ır .  Alanyazındaki  birçok

araşt ırmanın aksine trafikte r isk almanın simü lasyon yöntemleri  i le  ö lçü lememesi

ve çal ışmaya sınır l ı  sayıda katı l ımcının dahi l  edi lmesi  sonuç lar ın  anlamsız

bulunmasının üzerinde etki l i  o lduğu düşünü lmektedir .
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Ergen Yaş Grubunda Depresif Belirtilerin Üstbilişsel Sorunlar Ve 
Bağlanma Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi

Beyza Ekiz,  Buse Çalkan,  Ecem Sönmez,  Gizem Sabriye Gü ler ,  

Gökçe Selay Gündoğdu,  Nazife Ünlü ,  Nurşah Aluç ,  Özlem Kök

İstanbul  Aydın Üniversitesi  

İrem Avşar,  Kavram Koleji

Mesut Yavuz,  Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ,  Fransız  Lape Hastanesi

Amaç :  Ergenlik  depresif  bel irt i lerin s ık  olarak rastlanabi leceğ i  bir  dönemdir .

Araşt ırmada depresif  bel irt i lerin,  üstbi l iş  sorunlar ı  ve bağ lanma kal itesi  i le

i l işkisinin incelenmesi  amaç lanmışt ır .

Yöntem: istanbul ’da 3 devlet  okulu ve 2  özel  okuldan 750 öğrenci  (% 55 kız ,  n=412

kız)  çal ışmaya dahi l  edi lmiştir .  Katı l ımcı lara çocuklar  iç in  depresyon ö lçeğ i ,  üst

bi l iş  ö lçeğ i  çocuk ergen formu ve ebeveyn ve arkadaş lara bağ lanma envanteri

uygulanmışt ır .  Ö lçekler  arası  korelasyonlar  Spearmen korelasyon anal iz i  i le  test

edi lmiştir .  Bağ lanma düzeyi  ve üst  bi l iş  sorunlar ının depresif  durum üzerine

etkisi  ik i l i  durum regresyon anal iz i  i le  değerlendir i lmiştir .

Sonuç :  Depresyon puanlar ı ,  üsbi l iş  sorunlar ı  i le  pozit if  yönde,  bağ lanma puanlar ı

i le  negatif  yönde korelasyon göstermektedir .  Regresyon anal iz ine göre Bağ lanma

kal itesi ,  üstbi l iş  sorunlar ı  ve cinsiyet  depresyonu öngörmektedir .

Tart ışma: Bağ lanma kal itesi  ve üstbi l iş  sorunlar ı  hedef alan terapötik

müdahaleler ,  ergenlik  depresyonunun sağalt ımında fayda sağ layabi l ir .
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Psikolojik Sermaye Ölçeği Güvenirlik Çalışması

Aysel  AKYOL,  Büşra CENGİZ,  Nazl ı  MAVİGÖL,  Özge BÜLBÜL

Mersin Üniversitesi

Psikolojik  sermaye,  Luthans ve arkadaş lar ı  taraf ından ortaya konulan insanın
pozit if  yönlerine odaklanan güncel  bir  kavramdır .  Bu kavramı tanımlayacak
olursak kiş inin şu andaki  durumundan öte geleceğe yönelik  kendinde var  olan
duygusal ,  bi l işsel  ve davranışsal  nitel ik leri  i fade etmede kul lanı lan bir  araçt ır
(Erkuş  ve Afacan-Fındıkl ı ,  2013) .
Öz yeterl i l ik ,  iy imserl ik ,  umut ve psikolojik  dayanıkl ı l ık  a lt  boyutlar ından oluşan
psikolojik  sermaye kavramı sosyal  bir  var l ık  olan insanı  birçok farkl ı  aç ıdan
etki lemektedir .  Bu bi lgi ler  ış ığ ında bu araşt ırmada çeş it l i  üniversitelerde eğ it im
görmekte olan öğrenci lerin psikolojik  sermaye düzeyleri  i le  sahip olduklar ı
arkadaş l ık  i l işki leri  arasındaki  i l işki  incelenmiştir .  Bu amaç  doğrultusunda
öğrenci lerin psikolojik  sermaye düzeylerini  ö lçmek iç in  araşt ırmacı lar  taraf ından
Psikolojik  Sermaye Ö lçeğ i  gel iştir i lmiştir .
Bu araşt ırmanın örneklemini  72’si  kadın 63’ü  erkek farkl ı  bö lümlerde ve
üniversitelerde öğrenim gören 135 öğrenci  oluşturmaktadır .  Bu çal ışmada veri
toplama araç lar ı ,  araşt ırmacı lar  taraf ından hazır lanan katı l ımcı lar ın  demografik
bi lgi lerinin sorulduğu “  Demografik  Bi lgi  Formu” ,  “  Psikolojik  Sermaye Ö lçeğ i  ” ,
“  Bi lgi lendir i lmiş  Onam Formu” ve “ İş  Yerinde Yakın Arkadaş l ık  Bağ lar ı
Ö lçeğ inden al ınan 5 madde” kul lanı lmışt ır .
Bu araşt ırmada aç ık layıc ı  faktör  anal iz i  ve Pearson Correlation anal iz i
kul lanı lmışt ır .  Ayr ıca ö lçeğ in  güvenir l ik  katsayıs ına bakmak amacıyla  Cronbach
Alpha değeri  hesaplanmışt ır .  Yapı lan anal iz ler  sonucunda 3 faktör lü  13  maddelik
Psikolojik  Sermaye Ö lçeğ i  ortaya ç ıkmışt ır .  Ö lçeğ in  Cronbach Alpha güvenir l ik
katsayıs ı  .80 olarak bulunmuştur .  Araşt ırmamızın hipotezini  s ınamak amacıyla
bireylerin psikolojik  sermaye puanlar ı  i le  arkadaş l ık  i l işki leri  arasındaki  i l işkiye
bakmak iç in  Pearson Correlation anal iz i  yapı lmışt ır .  Yapı lan anal iz  sonucunda
hipotez doğrulanmış  ve pozit if  yönlü  anlamlı  bir  i l işki  bulunmuştur(r  = .40,
p<0.01) .
 Bu araşt ırmanın örnekleminin istatistiksel  anal iz  iç in  yetersiz  sayıda olması  ve
örneklem olarak sadece üniversite öğrenci lerinin seç i lmesi  araşt ırmanın
sınır l ı l ık lar ındandır .  Gelecekte yapı lacak çal ışmalarda ö lçek istatistiksel  anal iz
iç in  yeterl i  sayıda kiş iye,  c insiyet  dağ ı l ımı  aç ıs ından dengeli  genç  ve yetişkin
örneklemlere uygulanabi l ir .  Ayr ıca yetişkin örneklemde çeş it l i  meslek gruplar ına
mensup kiş i ler le  çal ışma yapı labi l ir .  Son olarak psikolojik  sermaye kavramı bu
araşt ırmada kul lanı lan arkadaş l ık  i l işki leri  değ işkenine benzer olan ai le  i l işki leri
gibi  farkı  değ işkenlerle  de incelenebi l ir .
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Ofansif Mizahın Ahlaki Temeller Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Nihal  Ç i ftç i  ,Gizem Yanıkyer,  Hi lal  Altun

İstanbul  Üniversitesi

Özet

Araşt ırmada ofansif  mizah örneklerine yönelik  yapı lacak değerlendirmeler  Ahlaki

Temeller  Kuramı i le  incelenmiştir .  Araşt ırma,  yaş lar ı  18-25 arasında değ işen,  1 1 ’ i

üniversite öğrencisi  ve 1 ’ i  üniversite mezunu 12  katı l ımcı  i le  ikişer kiş i l ik  6  odak

grup görüşmesi  yapı larak yürütü lmüştür .  Katı l ımcı lar ın  iz leti len ofansif  mizah

içerikl i  v ideolara yönelik  yorumları ,  ses kayıt  cihazına kaydedi lmiş  ve sonrasında

yazı  dökümleri  yapı lmışt ır .  Veri ler  nitel  araşt ırma yöntemlerinden bir i  olan

tematik anal iz  yöntemiyle anal iz  edi l ip  Ahlaki  Temeller  Kuramı çerçevesinde

değerlendir i lmiştir .

            Anal iz  sonuç lar ı ,  ofansif  mizahın olumsuz yönlerini  ön plana ç ıkaranlar ın

toplumcu/real istik  bir  çerçeveden,  ofansif  mizahı  savunanlar ın  ve “yapı labi l ir”

olarak görenlerin ise daha bireyci  bir  çerçeveden baktıklar ını  göstermiştir .

Toplumcu/real istik  bakış  aç ıs ına sahip katı l ımcı lar  mizahın konusuna odaklanarak

olayı  toplumsal  aç ıdan değerlendirmiş lerdir .  Bireyci  bakış  aç ıs ını  kul lananlar  ise

bireyin özgür  düşüncesini  ve mizahın amacını  ön plana ç ıkaran

değerlendirmelerde bulunmuş lardır .  Görüşmelerin ikişer kiş iy le  yapı lması ,

kuramın öngördüğü  üzere,  katı l ımcı lar ın  ahlaki  yargı lar ını  etki lemektedir .  Ancak

kul landıklar ı  baskın temeli  terk etmedikleri  görü lmüştür .  Bulgular ,  kuram

çerçevesinde tart ış ı lmışt ır .
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İlişki Doyumu Üzerinde Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyetçiliğin Etkisi

Nisanur Özsarı

Nuh Naci  Yazgan Üniversitesi

ÖZET

Bu araşt ırmanın amacı  yakın i l işki lerdeki  i l işki  doyumu üzerine kiş i ler in cinsiyet

rol leri ,  partnerlerinde algı ladıklar ı  c insiyet  rol leri  ve cinsiyetç i l iğ in  etkisinin

incelenmesi  amaç lanmışt ır .  Bu amaç la ,  üniversite öğrencisi  121  ç i fte İ l işki

Doyumu Ö lçeğ i ,  BEM'in Cinsiyet  Rolü  Envanteri ,  Partnerin Algı lanan Cinsiyet  Rolü

Envanteri  ve Çeliş ik  Duygulu Cinsiyetç i l ik  Ö lçeklerini  doldurmalar ı  istenmiştir .

Araşt ırmanın bulgular ına göre,  i l işki  doyumu üzerinde düşmanca cinsiyetç i l iğ in

olumsuz,  kadınsı  özel l ik lere sahip olmanın ise olumlu yönde etkisi  olduğuna

işaret etmiştir .  Kadınlar ın  erkeksiden çok kadınsı  değerlendir i l i rken erkeklerin

cinsiyet  rol lerinin farkl ı laşt ır ı lmadığ ı  görü lmüştür .  Genel  olarak bakı ldığ ında,

partnerin kadınsı l ık  düzeyinin kiş inin i l işkiden aldığ ı  doyum üzerindeki  etkisini

kadınlarda korumacı ,  erkeklerde ise düşmanca cinsiyetç i l iğ in  düzenlediğ ine

işaret etmiştir .
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Ölçme Araçlarında Madde Sunum Formatının ve  
Sosyal Beğenirlik Düzeyinin Geçerlik ve Güvenirlik Üzerine Etkileri

Ömer Emre Can ALAGÖZ

Ege Üniversitesi

Amaç
Ö lçeklerde maddeleri  s ıralama yöntemlerinin (gruplu-seçkisiz-döngüsel)  yöntem
yanl ı l ığ ına,  cevaplayıcı lar ın  sosyal  beğenir l ik  düzeylerininse cevap yanl ı l ığ ına
neden olabi leceğ i  önemli  bir  psikometrik  araşt ırma konusudur (Franke,  1997;
Gehlbach ve Barge,  2012)  .  Maddelerin gruplu sunumunun güvenir l iğ i  yapay olarak
artt ırdığ ı  ve geçerl iğ i  azaltt ığ ı  yönünde bazı  bulgular  mevcut olsa da,  bu sonuç lar
birbir leriy le  ihti laf  iç indedir .  Sosyal  beğenir l ik ,  özel l ik le  kiş i l ik/tutum
ö lçeklerinde,  cevaplayıcı  temell i  bir  hata kaynağ ıd ır  (Nederhof,  1985) .  Bu
yanl ı l ık lar ın,  birbir leriy le  olan i l işkisi  daha önce çal ış ı lmamışt ır .  Bu çal ışmada,
katı l ımcı lar ın  sosyal  beğenir l ik  düzeylerinin,  yöntem yanl ı l ık lar ının olumsuz
etki lerini  art ır ıp  art ırmadığ ı  araşt ır ı lmış ,  psikometrik  nitel ik lerin bu
yanl ı l ık lardan nası l  etki lendiğ i  incelenmiştir .
Yöntem
Veri  toplama aracı ,  Türkçe Karakter  Güç lü  Yönleri  Envanterinin 12  altboyutu ve
Sosyal  Beğenir l ik  Ö lçeğ i ’dir .  Maddeler  altboyutlar ına göre gruplanarak,  tamamen
seçkisiz  bir  şeki lde dizi lerek ve döngüsel  bir  s ıra  kul lanı larak 3  farkl ı  form
uygulanmışt ır .  Katı l ımcı lar  18-29 yaş  arasında (Ort=20.78,S=1 .81)  olan %70’i  kadın,
218 kiş iden oluşmaktadır .
Bulgular
Güvenir l ik  anal iz lerine göre,  sosyal  beğenir l ik  düzeyleri  yüksek olan bireylerin
istendik yönde cevaplama yaparak gruplu formda varyansı  daraltt ığ ı  ve düşük
güvenir l ik  katsayı lar ına neden olduğu (Gruplu:  α= .67;  Döngüsel :  α= .84) ;  sosyal
beğenir l ik le  düşük korelasyon gösteren boyutlarda (Mizah,  r= .03)  ise güvenir l ik
katsayı lar ı  daha yüksek bulunmuştur  (Gruplu:  α= .93;  Döngüsel :  α= .88) .  Regresyon
anal iz leriy le  sosyal  beğenir l iğ in ,  1 1  a ltboyutta yordayıcı  etkisi  bulunmuştur
(Adi l l ik=F(1 ,219)=100,961 ,  p<.001 ,  β= .56,  R2=.32) .  T  testi  sonuç lar ına göre,  yüksek
sosyal  beğenir l ik  düzeyine sahip bireylerin 1 1  a ltboyutta anlamlı  olarak daha
yüksek puanlar  elde ettikleri  saptanmışt ır  (Merhamet,  t(218)=3,86,  p<.001) .
Tart ışma
Maddelerin gruplu sunumlarının yapının farkındal ığ ın ı  art ırdığ ı  ve katı l ımcı lar ı
tutarl ı  cevaplamalara yönelttiğ i ,  sosyal  beğenir l iğ in  bu cevaplama yanl ı l ığ ında
çok kuvvetl i  etkisi  olduğu gözlenmiştir .  Ancak yapının en gizi l  kaldığ ı  döngüsel
sunumda,  böylesi  bir  etki  gözlenmemiş  ve sosyal  beğenir l ik  kaynakl ı  cevap
yanl ı l ığ ın ınsa azaldığ ı  görü lmüştür .  Psikoloji  araşt ırmalar ında  gruplu sunumun
varyans darl ığ ı  nedeniyle güvenir l ik  değerini  düşürdüğü ,  yapıy ı  sosyal  beğenir l ik
etkisine aç ık  hale getirerek geçerl iğe tehdit  oluşturduğu söylenebi l ir .  Buna
karş ın ,  maddelerin döngüsel  sunumunun hem güvenir l ik  değerlerini  art ıracağ ı ,
hem de sosyal  beğenir l ik  etkisinin azalarak ö lçeğ in  geçerl iğ ine katkı  sağ layacağ ı
yorumu yapı labi l ir .
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Zaman Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve 
Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi

Özge Ganık

Giresun Üniversitesi

ÖZET

Gerçekleş ip  tamamlanan bir  olay i le  bundan sonra gerçekleş ip  tamamlan diğer

olay arasında geçen süre farkına zaman denir .  Zaman algıs ı  ise iç inde bulunulan

bir  zaman di l iminin,  bireyin kendisinde ne kadarl ık  süreye tekabü l  ettiğ i  sonucu

i le  bu zaman di l iminin saatle ö lçümünden elde edi len veri  i le  mukayesesi  sonucu

beliren bir  olgudur.   Yani  zaman algıs ı ,  hissettiğ imiz  süre aral ığ ı  i le  saat  i le

ö lçtüğümüzde ortaya ç ıkan sayısal  verinin karş ı laşt ır ı lmasıy la  ortaya ç ıkar .  Öte

yandan zaman algıs ını  etki leyen bel l i  baş l ı  psikolojik  ve biyolojik  olgular

mevcuttur .  Bu çal ışmada,  zamanı  etki leyen olgular  temelinde kiş i ler in zaman

algıs ı  ö lçü lmek istenmiş  ve bu amaç la  Zaman Algıs ı  Ö lçeğ i ’nin (ZAÖ)

gel iştir i lmesi  ve psikometrik  nitel ik lerinin bel ir lenmesine i l işkin bir  araşt ırma

yapı lmışt ır .  Öncelik le  l iteratür  taraması  yapı lmış  ve maddeler ,  yapı lan

çal ışmaların sonuç lar ına göre bel ir lenmiştir .  Ardından kiş i lerden zaman algıs ı

hakkında duygu,  düşünce ve davranış lar ını  i fade eden bir  kompozisyon yazmalar ı

istenmiş  ve bu doğrultuda ö lçek maddeleri  eklenmiş  veya üzerinde düzenlemeler

yapı lmışt ır .  Son olarak uzman görüş ler ine başvurulmuş  ve maddelerin son hal i

elde edi lmiştir .  Madde sayıs ının 5-10 aral ığ ında kiş iye ö lçek uygulanmışt ır .

Gel iştir i len ö lçeğ in  yapı  geçerl iğ ini  bel ir lemek amacıyla  öncelik le  bir  gruptan

elde edi len veri ler  i le  Aç ımlayıcı  Faktör  Anal iz i  (AFA) yapı lmışt ır .  Gel iştir i len

ö lçeğ in  güvenir l iğ ini  bel ir lemek amacıyla  bu gruptan elde edi len veri ler le

Cronbach alfa  iç  tutar l ı l ık  katsayıs ı  ve madde toplam korelasyonlar ı

hesaplanmışt ır .  E lde edi len bulgular  bir l ikte değerlendir i ldiğ inde gel iştir i len

ö lçeğ in  sonraki  çal ışmalarda kul lanı labi lecek,  yüksek düzeyde geçerl ik  ve

güvenir l iğe sahip veri ler  elde edi lebi len bir  veri  toplama aracı  olduğu sonucuna

ulaş ı lmışt ır .



23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ergenlerde Psikolojik Dışlanma ile Yalnızlık Algısı ve 
İhtiyaç Doyumu Değişkenlerinin İncelenmesi

Büşra Sinem Kır ,  Pakize Keskin

Akdeniz  Üniversitesi

Özet

Çal ışmamızda amacı  ergenlerde yalnız l ık  a lgıs ı  ve temel  psikolojik  ihtiyaç lar ın,

psikolojik  dış lanmış l ık  i le  i l işkisi  olup olmadığ ın ı  bel ir lemektir .  Çal ışma

Antalya’da bulunan çeş it l i  l iselerde eğ it im gören toplam 196 öğrenci  üzerinde

gerçekleştir i lmiştir .  Veri  toplama iş lemi s ırasında ergenler  iç in  sosyal  dış lanma

ö lçeğ i ,  UCLA yalnız l ık  ö lçeğ i  ve ihtiyaç  doyumu ö lçekleri  kul lanı lmışt ır .  E lde

edi len veri ler  SPSS 22 paket programında “Çoklu doğrusal  regresyon modeli”  ve

“T Testi”   yöntemi i le  anal iz  edi lmiştir .Yapı lan anal iz  sonucunda  l isel i

öğrenci lerde yalnız l ık ,  özerkl ik ,  yeterl i l ik ,  i l işkisel l ik  değ işkenlerinin dış lanma ve

önemsenmeme alt  boyutlar ını  anlamlı  bir  şeki lde yordadığ ı  görü lmüştür .  Yalnız l ık

ve dış lanma alt  boyutu arasında orta düzeyde pozit if  ve anlamlı  bir  i l işki  olduğu

görü lmektedir .  Buna göre yalnız l ık  artt ıkça i l işkisel l iğ in  artt ığ ı  söylenebi l ir .

Ergenlerin dış lanmış l ık  a lt  boyutu puanlar ı  c insiyete göre anlamlı  bir  farkl ı l ık

göstermektedir .  Kadınlar ın  dış lanmış l ık  a lt  boyutu puanlar ı ,  erkeklere göre daha

yüksektir .  Bu bulgu dış lanmış l ık  i le  cinsiyet  arasında anlamlı  bir  i l işkinin olduğu

şekl inde de yorumlanabi l ir .
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Motivation to Defend Bully-Victim Study on Turkish School Students

Pınar  Karataş

İstanbul  Şehir  Üniversitesi

Summary

The aim of  this  study was investigating how students’  trait  anxiety,  perception of

dangerousness in  bul ly ing and types of  bul ly ing itself  (direct  and indirect)  were

related to bystanders’  motivation to defend victims of  school  bul ly ing.  We

examined participants’  level  of  anxiety,  motivation to defend,  and perceptions of

dangerousness in  a  vignette experiment.  Ninety-one young adolescents (1 1-14

years old)  from six  randomly selected middle school  c lasses were randomized to

one of  two vignettes (direct  and indirect  bul ly ing)  and completed self-report

measures of  perceptions of  dangerousness,  motivation to defend and trait

anxiety.  Findings suggested that students perceived indirect  bul ly ing as more

dangerous than direct  bul ly ing.  Moreover,  both types of  bul ly ing tr iggered high

levels  of  anxiety.  However,  contrary  to our  expectation,  participants reported

higher perceptions of  dangerousness and more introjected motivation to defend

when bul ly ing was indirect  whi le  there was no difference in  autonomous or

extrinsic  motivation depending on type of  bul ly ing.  Findings suggest that  anti-

bul ly ing-programs should focus on how defender motivation is  inf luenced by the

way in  which bul ly ing is  perceived (as direct  or  indirect) .
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Özgecilik Davranışı ve Ahlaki Çözülme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sahra Akın,  Ela  Arı

İstanbul  Ticaret  Üniversitesi

Amaç :  Bu çal ışmanın amacı ,  özgeci l ik  davranış ın ın  ahlaki  çözü lme i le  i l işkisini
incelemektir .
Yöntem: Araşt ırmanın örneklemi 108’ i  kadın (%59.7) ,  73’ü  (%40.3)  erkek olmak
üzere toplam 181  kiş iden oluşmaktadır .  Katı l ımcı lar ın  yaş  ortalamalar ı  27.77 (ss=
9.43)  ve yaş lar ı  18-60 arasında değ işmektedir .  Çal ışmada veri  toplama aracı
olarak demografik  bi lgi  formu,  özgeci l ik  ö lçeğ i  ve ahlaki  çözü lme ö lçeğ i
kul lanı lmışt ır .
Bulgular :  Yapı lan anal iz ler  sonucunda özgeci l ik  davranış ın ın  cinsiyete göre
farkl ı laşt ığ ı  ve kadınlar ın  özgeci l ik  puanlar ının ( X̄=153.36,  ss  =21 .77)  ,  erkeklere
göre ( X̄=145.08,  ss  =21 .30)  anlamlı  derecede daha yüksek olduğu görü lmüştür  (t
(179)=  2 .53,  p  <  .05) .  Sosyal  sorumluluk projesinde bulunan ve bulunmayan
kiş i ler in özgeci l ik  puanının farkl ı laşt ığ ı  görü lmüştür .  Sosyal  sorumluluk
projesinde bulunan katı l ımcı lar ın  özgeci l ik  toplam puan ortalamalar ı   ( X̄=158.55,
ss  =20.24)  bulunmayan katı l ımcı lara göre ( X̄  = 145.51 ,  ss  =21 .94)  anlamlı  derecede
daha yüksektir  (t  ( 174)=  3 .85,  p  <  .05) .  Katı l ımcı lar ın  manevi  inanç lar ından güç
alma düzeyine göre özgeci l ik  puanlar ının değ iştiğ i  görü lmüştür .  Manevi
inanç lar ından nadiren ( X̄  = 132.91 ,  ss  =19.54)  güç  a lan bireylerin özgeci l ik  puanlar ı ,
çoğunlukla  ( X̄=153.59,  ss  =20.45)  güç  a lan bireylerden anlamlı  derecede daha
düşük olduğu bulunmuştur  (F(2,178)=10.20,   p  < .001) .   Korelasyon anal iz i
sonucunda ise ahlaki  çözü lme ve özgeci l ik  arasında negatif  anlamlı  bir  i l işki
bulunmuştur  (p <  .01) .
Tart ışma: Ahlaki  çözü lmede bireylerin başkalar ına karş ı  o lan eylemlerinin olumsuz
sonuç lar ıy la  i lgi l i  sorumluluk almama durumu söz konusuyken (Bandura,  1999)
özgeci l ik  davranış ında bir  başkasının yarar ı  göz önünde bulundurulmak suretiy le
eylem gerçekleştir i l i r  (Yavuzer,  2017) .  Bu nedenle çal ışmada ahlaki  çözü lme ve
özgeci l ik  arasında negatif  anlamlı  bir  i l işki  bulunması  beklenen bir  sonuçtur  ve
ahlaki  çözü lme yaşamayan bireylerin daha fazla  özgeci  davranışta bulunma
eğ i l iminde olacaklar ı  düşünü lmektedir .  Literatürde özgeci l ik  ve ahlakla  i lgi l i  az
sayıda çal ışmaya rastlansa da bi l indiğ i  kadarıy la  yapı lan çal ışma ahlaki  çözü lme
ve özgeci l ik  i le  i lgi l i  i lk  çal ışmadır  ve i lgi l i  yazına özgün katkı  sağ layacağ ı
düşünü lmektedir .
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Kişiler Arası İlişkilerde 
Aldatmaya Yönelik Tutumlar Ölçeği Geliştirme Çalışması

Selinay Gönü la l

Hacettepe Üniversitesi

ÖZET
Amaç
Bu araşt ırmada aldatma ve affetme kavramları  baz al ınarak ü lkemizde ö lçek
türünde üzerinde çal ış ı lmamış  bir  konu olan aldatma ve affetme davranış ına
i l işkin üniversite öğrenci lerinin tutumlarını  araşt ırmak adına ‘ ’Kiş i ler  Arası
İ l işki lerde Aldatmaya Yönelik  Tutum Ö lçeğ i ’ ’ (KAİAYTÖ)  gel iştir i lmesi
amaç lanmışt ır .
YÖNTEM
Örneklem
Çal ışmaya yaş lar ı  18  i le  31  arası ,  heteroseksüel  156’s ı  kadın (%50.8) ,  151 ’ i  erkek 
(%49.2)  olmak üzere 307 üniversite öğrencisi  katı lmışt ır .
İş lem
Araşt ırmaya baş lamadan önce affetme ve aldatma kavramları  işe vuruklaşt ır ı lmış
ve kavramlara yönelik  l iteratür  taraması  yapı lmışt ır .  Ö lçeğe dâhi l  edi lmesi
planlanan aldatma ve affetme hikayeleri  iç in  anonim çevrimiç i  ve kağ ı t-kalem
yoluyla  kiş i ler in aldatmaya yönelik  gerçek hikaye veya yaşantı lar ı  toplanmışt ır .
Daha sonra ö lçeğ in  madde yazım aşamasına geç i l ip  79 soru ö lçeğe dâhi l
edi lmiştir .  Daha sonra maddeler  yargıç lar  taraf ından incelenmiş  ve geri
bi ldir imler  doğrultusunda maddeler  revize edi lmiştir .  Çevrimiç i  formlar  veya
kağ ı t-kalem yolu i le  394 katı l ımcıdan veri  toplanmış  ancak yalnızca 307 katı l ımcı
araşt ırmaya dahi l  edi lmiştir .  Ö lçek uygulaması  yaklaş ık  15  dakika kadar
sürmüştür .
Sonuç
KAİAYTÖ ’nün faktör  yapıs ını  bel ir lemek amacıyla  ö lçekten elde edi len puanlara
aç ımlayıcı  faktör  anal iz i  uygulanmışt ır .  Anal iz  sonucunda,  bireyin tepki leri  iç in
varyansın % 42’sini  aç ık layan ve öz değerleri  1 ’ in  üzerinde olan beş  faktör
bel ir lenmiştir .  Veri lerin faktör  anal iz ine uygun olup olmadığ ın ı  gösteren Kaiser-
Meyer-Olkin testi   .75 olarak bulunmuştur .
KAİAYTÖ ’de,  bir inci  faktör  a ldatmanın nedenlerini  (%12.8’ ini) ,  ik inci  faktör
aldatmanın olası  sonuç lar ını  (%8.3’ünü) ,  üçüncü  faktör  sosyoekonomik nedenlerin
affetme üzerinde etkisini  (%7.7’sini) ,  dördüncü  faktör  a ldatı lma olayının
içsel leştir i lmesini  (%7.2’sini)  ve beş inci  faktör  a ldatan kiş iye ait  a lgı/düşünceyi
(%5.9’unu)  içermektedir .  Beş  faktör  bir l ikte toplam varyansın %42’sini
aç ık lamaktadır .  Tüm ö lçeğ in  Cronbach alfa  iç  tutar l ık  katsayıs ı  .69 olarak
bulunmuştur .
Katı l ımcı lar ın  cinsiyeti ,  daha önce bir  i l işkisi  olup olmadığ ı ,  şu an bir  i l işkisi  olup
olmadığ ı ,  daha önce aldatma davranış ı  sergi leyip sergi lemediğ i ,  a ldatı lma yaşayıp
yaşamadığ ı ,  a ldatı lma yaşaydıysa aldatan kiş iy i  affedip affetmediğ i  ve i l işkiyi
devam ettir ip ettirmediğ i  sorular ı  üzerinden de anal iz ler  gerçekleştir i lmiştir .
 
Yorum
Araşt ırmanın i lk  aşaması  olan bu çal ışmadan elde edi len sonuç lar  incelendiğ inde,
79 soruluk ö lçekten elenen maddelerden kalan 30 maddelik  tutum cümleleri
bulunduklar ı  a lt  faktör lerde yüksek güvenir l iğe ve yapı  geçerl i l iğ ine sahip olduğu
görü lmektedir .
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Kişilerin Bağlanma Stilleri, Etnik Kimlikleri ve 
Politik Tutumlarının Kurumsal Güven ile İlişkisi

Seval  Akkoyun,  Kübranur Doğmuş ,  Ayşegü l  Erim,  Ramazan Üzü l

Acıbadem Üniversitesi

Özet
Bu çal ışma yetişkinlerin bağ lanma sti l leri ,  etnik  kimlikleri  ve pol it ik  tutumları

(sağ-sol)   i le  kurumsal  güvenleri  (devlet  kurumlarına güven,  adi l  ve iy imser dünya

inancı)  arasındaki  i l işkiyi  incelemek amacıyla  yapı lan korelasyonel  bir  çal ışmadır .

Araşt ırma grubunu Türkiye’nin çeş it l i  bö lgelerinde  yaşayan ve farkl ı  etnik

kimliklerden (Türk,  Kürt ,  Ermeni)  oluşan 20-40 yaş  arası  toplam 138 katı l ımcı

oluşturmaktadır .Katı l ımcı lara araşt ırmacı lar  taraf ından hazır lanan Sosyo-

demografik  Form,  İ l işki ler  Ö lçeğ i  Anketi  ve Kurumsal  Güven Ö lçeğ i  uygulanmışt ır .

Veri lerin anal iz i  iç in ;  kurumsal  güven ve bağ lanma sti l leri  arasındaki  i l işkiyi

saptamak amacıyla  Regresyon Anal iz i ,  etnik  kimlik  ve pol it ik  tutum i le  kurumsal

güven arasındaki  i l işkiyi  saptamak amacıyla  da Tek Yönlü  Varyans Anal iz i

(ANOVA) yapı lmışt ır .  Çal ışmanın sonucunda,  bağ lanma sti l leri  i le  kurumsal  güven

değ işkenleri  arasında istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  i l işki  bulunamamışt ır .

Ayr ıca,katı l ımcı lar ın  etnik  kimlikleri   i le  Kurumsal  Güven Ö lçeğ i ’nden aldıklar ı

puanlar ı  arasında istatistiksel  olarak anlamlı  bir  i l işki  bulunmuştur .  Ermeni

katı l ımcı lar ın  kurumsal  güven ö lçeğ inden aldıklar ı  puanlar ,  Kürt  ve Türk

katı l ımcı lar ın  puanlar ına göre anlamlı  düzeyde yüksek bulunmuştur .  Türkiye’de

Ermenilerin diğer etnik  kimliklere (Türk,Kürt)  oranla sayıca daha az olmasından

dolayı  devlet  kurumlarına ve adalet  sistemine karş ı  o lmaktansa güvenmeyi  tercih

ettikleri  yorumu yapı labi l ir .  Ayr ıca çal ışmamızda Ermeni  katı l ımcı lar ın  sayıs ının az

olması  da bu sonuçta etki l i  o lduğu düşünü lebi l ir .  Benzer şeki lde,  katı l ımcı lar ın

Kurumsal  Güven Ö lçeğ inden aldıklar ı  puanlar ın  pol it ik  tutumlar  aç ıs ından anlamlı

düzeyde farkl ı laşt ığ ı  sonucuna ulaş ı lmışt ır .  Kendini  en sağda (5)  konumlandıran

katı l ımcı lar  kurumsal  güven puanlar ı  diğer gruplara göre anlamlı  düzeyde yüksek

ç ıkmışt ır .  Bunda mevcut iktidarın   pol it ik  tutumunu sağ  görüş lü  o larak

nitelendirmesi  etki l i  o labi l ir .
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Polis Eşlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve 
Duygu Düzenleme Becerilerinde Nörotisizm Düzeyinin Aracı Rolü: 

Batman İli Örneği

Songü l  Kandemir

Mersin Üniversitesi

Amaç :  L iteratürde pol is lerin yaşadıklar ı  dolayl ı  veya doğrudan travma ve stres

düzeyleri  i le  i l işki l i  birçok çal ışma bulunmaktadır .  Fakat pol is lerin iş  streslerini

ve travmalar ını  paylaşan eş ler inin de var l ığ ı  göz ardı  edi lmemelidir .  Bu çal ışmanın

amacı  pol is  eş ler inin pol is l ik  mesleğ inin ai le  hayatına yansıtmış  o lduğu stresle

başa ç ıkma tarzlar ını  ve duygu düzenleme beceri lerini  nörotisizm düzeylerinin

aracı  rolü  yardımı  i le  yordamaktır .  Yöntem: Araşt ırmanın örneklemini  Batman İ l

Emniyet Müdür lüğü ’nde çal ışmakta olan pol is lerin eş ler inden oluşan 177 kiş i l ik

bir  kadın grubu oluşturmuştur .  Katı l ımcı lara Stresle Başa Ç ıkma Tarzlar ı  Ö lçeğ i ,

Duygu Düzenleme Beceri leri  Ö lçeğ i  ve Beş  Faktör  Kiş i l ik  Envanteri ’nin Nörotisizm

alt  ö lçeğ i  uygulanmışt ır .  SPSS programına aktarı lan veri lerin bulgular ı  çoklu

regresyon anal iz i  i le  incelenmiştir .  Bulgular :  Araşt ırmada değ işkenler  arasındaki

i l işkiyi  incelemek iç in  çoklu regresyon anal iz i  yapı lmışt ır .  Yapı lan çoklu regresyon

anal iz ine göre;  tüm değ işkenler  nörotisizm düzeyinin %45’ini   aç ık lamaktadır  (R=

.67,  R2 =  .45,  F=  9.797,  p  <  0.001) .  Nörotisizmin duygu düzenleme beceri lerine ait

felaketleştirme ve olayın değerini  azaltma alt  boyutlar ını  pozit if  yönde;  olumlu

yeniden odaklanma alt  boyutunu negatif  yönde yordadığ ı  görü lmüştür  (s ırasıy la ;

t=5.182,  p<0.001;  t=2.907,  p<0.01 ;  t=-4.233,  p<0.001) .  Benzer şeki lde nörotisizm

stresle başa ç ıkma tarzlar ına ait  çaresiz  yaklaş ım ve boyun eğ ic i  yaklaş ım alt

boyutlar ını  pozit if  yönde yordarken kendine güvenl i  yaklaş ım ve sosyal  destek

arama alt  boyutlar ını  negatif  yönde yordamaktadır  (s ırasıy la ;  t=2.032,  p<0.05;

t=2.914,  p<0.01 ;  t=-2.952,  p<0.01 ;  t=-2.568,  p<0.05) .  Tart ışma: Araşt ırma bulgular ı ,

örneklemi oluşturan pol is  eş ler i  iç in  duygu düzenleme beceri leri  ve stresle başa

ç ıkma tarzlar ı  i le  i lgi l i  tutumların nörotisizm düzeyini  anlamlı  olarak

öngörebi ldiğ ini  ortaya koymaktadır .  Katı l ımcı lar ın  felaketleştirme,  olayın

değerini  azaltma,  çaresiz  yaklaş ım ve boyun eğ ic i  yaklaş ım tutumları  artt ıkça

nörotisizm düzeyinde de art ış  görü lmekte;  olumlu yeniden odaklanma,  kendine

güvenl i  yaklaş ım ve sosyal  destek arama tutumları  artt ıkça ise nörotisizm

düzeylerinde azalma görü lmektedir .
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Yapay Zekaya Yönelik Tutum Ölçeği: 
Pilot Çalışmanın Psikometrik Bulguları

Songü l  Kandemir

Mersin Üniversitesi

Amaç :  Yapay zekanın gel iştir i lmesi ,  toplumun her kesiminden insanlar ı

etki lemekte ve teknolojinin bu yönüne dair  tutum ve algı lar  oluşturmalar ına

sebep olmaktadır .  Alanyazında yapay zekaya yönelik  tutumu ö lçen Türkçe bir

ö lçme aracı  bulunmadığ ı  iç in  bu çal ışma, bir  ö lçek gel iştirmeyi  amaç lamaktadır .

Önçal ışması  üniversite öğrenci leriy le  yapı lan çal ışmaya dair  psikometrik  bulgular

sunulacaktır .  Yöntem: Ö lçek gel iştirme sürecinde hazır lanan madde havuzu iç in

uzman görüşü  a l ınmışt ır .  Sesl i  düşünme protokolü  iz lenerek yapı lan görüşmelerde

maddelerin anlaş ı l ı r l ığ ı  değerlendir i lmiştir .  37 maddeden oluşan taslak ö lçek,

kriter  olarak kul lanı lacak Beş  Faktör  Kiş i l ik  Ö lçeğ i ’nin deneyime aç ık l ık  a lt  ö lçeğ i

ve Bireysel  Yeni l ikç i l ik  Ö lçeğ i  i le  bir l ikte 122 üniversite öğrencisine (79 Kadın,  43

Erkek)  uygulanmışt ır .  Bulgular :  Aç ımlayıcı  faktör  anal iz  sonucunda maddelerden

20’si ,  faktör  yükleri  .40’ ın  alt ında olduğu iç in  elenmiştir .  Özdeğerlerin birden

yüksek olması  kr iterine göre,  beş l i  faktör  yapıs ı  gözlenmiş ;  aç ık lanan toplam

varyans %68,85’t ir .  Madde toplam korelasyonlar ı  arasındaki  i l işki  yüksek ve

ö lçeğ in  a lt-üst  %27’ l ik  puanlar ı  arası  yapı lan t  testi  sonuç lar ı  anlamlı  ç ıkmışt ır .

Cronbach alfa  katsayıs ı  “Korku” boyutu (5  madde) iç in  .85,  “Sempati”  boyutu (6

madde) iç in  .81 ,  “Duygusal  Özdeş im” boyutu (2  madde) iç in  .73,  “ İ letiş im Kaygısı”

boyutu (2  madde) iç in  .71  ve “ İ lgi  ve Merak” boyutu (2  madde) iç in  .65 olarak

bulunmuştur .  Eş  zamanl ı  geçerl ik  kanıt ı  olarak ö lçek boyutlar ının,  deneyime

aç ık l ık  ve bireysel  yeni l ikç i l ik  kiş i l ik  özel l ik leri  i le  anlamlı  pozit if  korelasyon

gösterdiğ i  bulunmuştur  (p<.01) .  Yapay zekaya yönelik  tutum, deneyime aç ık l ık  ve

bireysel  yeni l ikç i l ik  ö lçek puanlar ıy la  katı l ımcı lar ın  cinsiyetleri ,  sosyoekonomik

düzeyleri ,  teknolojik  alet leri  kul lanma sıkl ık lar ı  ve yapay zekaya yönelik  bi lgi

bir ikimleri  i le  de anlamlı  sonuç lar  görü lmektedir .  Tart ışma: Ön bulgular ,  beş

faktör lü  yapının uygun olduğuna işaret etmektedir .  Alt  boyutlardan al ınan yüksek

puanlar ,  o  boyutlar ın  temalar ı  i le  i l işki l i  tutumu yansıtmaktadır .  Bir  sonraki

adımda,  ön bulgulara dayanarak yapı labi lecek değ iş ik l ik ler  göz önünde

bulundurularak ö lçek,  daha geniş  bir  örneklem üzerinde test  edi lmelidir .
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Nedenleri, Sonuçları Ve Çözüm Önerileri ile 
Duygusal İşçiliğe Çok Yönlü Bir Bakış

Aybegüm ÇEKİÇ ,  Büşra İLVAN, Hidayet ERDEM, Pel in  İLKSÖZ,  

Sümeyye Nur OFLAZ,  Yı lmaz BAYRAKCI

Ankara Yı ldır ım Beyazıt  Üniversitesi

Literatürde i lk  kez 1983 y ı l ında Hochschi ld taraf ından tanımlanan duygusal  işç i l ik

çal ışanlar ın  hissettikleri  duygular ı ,  örgüt  taraf ından sergi lenmesi  beklendiğ i

şeki lde düzenlemesi  ve davranması  olarak aç ık lanabi l ir  (Pala  ve Sürgevi l ,  2016) .

İ lgi l i  a lan yazın incelendiğ inde farkl ı  örneklemler  ve örgüt ler  i le  yürütü len

araşt ırmalarda duygusal  işç i l iğ in  iş  tatmini ,  işe bağ l ı l ık ,  tükenmiş l ik ,  işten

ayrı lma niyeti  gibi  pek çok değ işkenle i l işki lendir i ldiğ i  görü lmüştür .  Mevcut

çal ışma aynı  araşt ırma kapsamında farkl ı  meslek gruplar ına yer  vererek,  duygusal

işç i l iğ in  hem örgütsel  ç ıkt ı lar  hem de bireysel  faktör ler  i le  i l işkisini  incelemeyi

hedeflemektedir .  Bu amaç la ,  Türkiye’nin çeş it l i  i l ler inden farkl ı  meslek

gruplar ına mensup 1272 kiş iye internet üzerinden anket paketi  uygulanmışt ır .

Anket paketinde özsaygı ,  işe bağ l ı l ık ,  işe devam niyeti ,  stres ve iş  doyumu

kavramlarının ö lçeklerine yer  veri lmiştir .  “ İş imi  yaparken duygular ımı  bastırmam

ya da hissetmediğ im bir  duyguyu göstermem gerekiyor.”  maddesi  duygusal  işç i l ik

kavramını  ö lçen tek madde olarak kul lanı lmışt ır .  Rosenberg (1965)  taraf ından

geliştir i len Benlik  Saygısı  Ö lçeğ i  i le  özsaygı ;  Mayer,  Al len ve Smith (1993)

taraf ından gel iştir i len Örgütsel  Bağ l ı l ık  Ö lçeğ i  i le  işe bağ l ı l ık ;  Cammann,

Fichman,  Jenkins ve Klesh (1983)  taraf ından gel iştir i len İşte Kalma Niyeti  Ö lçeğ i

kul lanı larak işe devam niyeti ;  Rizzo,  House ve Lirtzman (1970)  taraf ından

geliştir i len İş  Stresi  Ö lçeğ i  i le  iş  stresi ;  ve Cammann,  Fichman,  Jenkins ve Klesh

(1983)  Genel  İş  Doyumu Ö lçeğ i  i le  iş  doyumu ö lçü lmüştür .  Veri ler  hiyerarş ik

regresyon kul lanı larak anal iz  edi lmiştir .  Anal iz in  i lk  adımında ayl ık  gel ir  ve işte

çal ışma tercihi  durumları  kontrol  edi lmiş ,  ik inci  adımda ise duygusal  işç i l iğ i

ö lçen madde eklenerek her  bir  ç ıkt ı  değ işkeni  i le  i l işkisi  incelenmiştir .  Anal iz

sonuç lar ı  değerlendir i ldiğ inde,  duygusal  işç i l iğ in  işe bağ l ı l ık  (β= .22,  SD=.02,

p>.05)  ve işe devam etme niyetini  (β= .- .04,  SD=.03,  p>.05)  yordamadığ ı  ancak iş

doyumu (β=- .06,  SD=.02,  p<.05) ,  stres (β= .22,  SD=.01 ,  p<.01)  ve özsaygı  (β=- .06,

SD=.01 ,  p<.05)  değ işkenlerini  yordadığ ı  görü lmüştür .  Elde edi len bulgular

l iteratür  bağ lamında tart ış ı lmışt ır .  Son olarak,  duygusal  işç i l iğ in  nedenleri ,

sonuç lar ı  ve koruyucu faktör lerine i l işkin bi lgi ler  i le  mevcut çal ışmanın bulgular ı

doğrultusunda duygusal  işç i l iğ in  olumsuz ç ıkt ı lar ına çözüm önerisi  olabi lecek bir

müdahale programı gel iştir i lmiştir .
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Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongre Bildiri Çalışmalarındakı 
Sosyal Psikolojik Eğilim ve Yaklaşımların 

İçerik Analizi Yöntemiyle Keşfedilmesi

Kübra AKBAĞ ,  Şerife AYDIN,  Nur OKUTAN, Mehmet KARASU

Van Yüzüncü  Yı l  Üniversitesi

Bu çal ışmada,  Ulusal  Psikoloji  Öğrenci leri  Kongresi ’nde (UPÖK) sunulan sözlü  ve
poster  bi ldir i  çal ışmalarındaki  sosyal  psikolojik  eğ i l im ve yaklaş ımlar ın  nicel iksel
içerik  anal iz i  yöntemiyle keşfedi lmesi  amaç lanmışt ır .  Bu amaç la ,  son üç  y ı l ın
Kongre (UPÖK 20,  21  ve 22)  kitapç ık lar ı  bi ldir i  türü  (sözlü  /  poster) ,  üniversite
ismi (araşt ırmacı  özel l ik leri) ,  kongre y ı l ı  /  adı ,  araşt ırma türü  (görgü l  /  kuramsal) ,
araşt ırma yöntemi (nicel iksel  /  nitel iksel) ,  veri  toplama yöntem ve araç lar ı ,  sosyal
psikolojik  ana tema ve alt  temalar ı ,  kat ı l ımcı  özel l ik leri  i le  veri  anal iz  yöntemleri
aç ıs ından incelenmiştir .  Bu inceleme sonucunda elde edi len veri ler ,  nicel iksel
içerik  anal iz i  yöntemi i le  değerlendir i lmiştir .  Bu bulgulara göre geçtiğ imiz  üç  y ı l
içerisinde Ulusal  Psikoloji  Öğrenci leri  Kongresi ’nde toplamda (sözlü  bi ldir i  =  72;
poster  bi ldir i  =  32)  1 14 çal ışmaya rastlanmışt ır .  Bu çal ışmaların %50.88’ inin sosyal
psikolojik  temalar  içerdiğ i ;  bu araşt ırmalar ın  da ağ ı r l ık l ı  o larak 21 .  UPÖK’te
(%58.62,  s ırasıy la  22.  UPÖK =  %57.69;  20.  UPÖK =  %33.33)  olduğu gözlenmektedir .
Çal ışmalarda öne ç ıkan sosyal  psikolojik  ana temalar ,  k iş i lerarası  i l işki ler
(%37.93) ,  toplumsal  cinsiyet  (%36.21) ,  tutumlar  (%22.41) ,  önyargı  (%20.69) ,  k iş i l ik
ve bireysel  özel l ik ler  (%20.69)  olarak s ıralanabi l ir .  Bu temalar ın ise daha çok
cinsiyet  rol leri  (n  =  5) ,  benl ik  saygıs ı  (n  =  4) ,  c insiyetç i l ik  (n  =  3)  gibi  a lt  temalar la
i l işki l i  o lduğu bel ir lenmiştir .  Bu tema ve alt  temalar  arasında en düşük s ık l ığ ın
ahlak (n =  1 )  ana temasına ve empati  (n  =  1 )  i le  özgeci l ik  (n  =  1 )  a lt  temalar ına ait
olduğu elde edi len bir  diğer bulgudur.  Yine söz konusu sosyal  psikolojik
değ işkenlerin daha çok görgü l  yaklaş ımlar la  (%92.73)  ve nicel iksel  olarak
(%86.28)  ele al ındığ ı ;  nitel iksel  yaklaş ımlar ın  (n =  7)  ise görece az  kul lanı ldığ ı
görü lebi lmektedir .  Her iki  yaklaş ımda bel l i  bazı  veri  toplama yöntem ve
araç lar ının öne ç ıkt ığ ı  söylenebi l ir .  Buna göre,  nicel iksel  araşt ırmalarda
değ işkenler  arasındaki  bağ lantı lar ın  daha çok i l işkisel  yöntemlerle ve geçerl iğ i -
güvenir l iğ i  kanıt lanmış  ö lçme araç lar ıy la  ele al ındığ ı  gözlenmektedir .  Bu
i l işki lerin ise görece daha az karmaş ık  anal iz  teknikleriy le  (korelasyon,
regresyon,  t  testi ,  varyans anal iz leri)  çözümlendiğ i  görü lmektedir .  Nitel iksel
çal ışmalarda ise veri  toplama araç lar ı  olarak yar ı  yapı landır ı lmış  görüşmelerin,
metinlerin,  reklam fi lmlerinin kul lanı ldığ ı ,  veri lerin ise söylem anal iz i  ve tematik
içerik  anal iz iy le  ele al ındığ ı  gözlenmektedir .  Bunlara ek olarak,  nicel
araşt ırmalar ın  büyük bir  k ısmında örneklemin üniversite öğrenci lerinden oluştuğu
öne ç ıkan bir  başka bulgudur.  Özetlemek gerekirse,  geçtiğ imiz  üç  y ı lda
düzenlenen Ulusal  Psikoloji  Öğrenci leri  Kongreleri  dikkate al ındığ ında,
araşt ırmacı lar ın  sosyal  psikolojik  konu ve değ işkenleri  çal ışma eğ i l imlerinin
görece artt ığ ı  söylenebi l ir .  Bu eğ i l imin ise daha çok kiş i lerarası  i l işki ler  ve
toplumsal  cinsiyet  konular ını  içerdiğ i ;  bu konu ve değ işkenlerin daha çok i l işkisel
nicel iksel  yöntemlerle ve daha az karmaş ık  anal iz  teknikleriy le  üniversite
öğrencisi  katı l ımcı lar ı  i le  görgü l  o larak ele al ındığ ı  görü lmektedir .
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Üniversite Öğrencilerinde Sanal Kaytarma ile 
Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şeyma Sarıkaya,  Büşra Günay,  Esra Erdem

Hacettepe Üniversitesi

Sanal  kaytarma,  çal ışanın iş  amaç l ı  kul lanım iç in  sunulmuş  internet ve bi lgisayar

imkanlar ını  kiş isel  amaç lar ı  iç in  kul lanmasıdır .  Tükenmiş l ik ,  insanlar la  etki leş im

halinde çal ışan ve sürekl i  yoğun duygusal  talepler le  karş ı laşan kiş i lerde görü len

bitkinl ik  ve yorgunluğun;  çaresiz l ik  ve umutsuzluk gibi  duygular ın  işe,  hayata ve

diğer insanlara karş ı  o lumsuz tutumlar  şekl inde yansımasıyla  oluşan bir

sendromdur.  Sanal  kaytarma kavramının eğ it im hayatındaki  yansımalar ı  ve olası

sonuç lar ı  merak edi lmektedir .  Araşt ırmacının amacı  ,üniversite öğrenci lerinde

sanal  kaytarma i le  tükenmiş l ik  arasındaki  i l işkiyi  ve i l işkinin yönünü  incelemektir .

Hacettepe Üniversitesi ’nde okuyan yaş lar ı  18-25 arasında ve yaş  ortalamalar ı

21 .40 (SS =  1 .5)  olan 291  kadın,  98 erkek ve 4 diğer olmak üzere toplam 393 kiş i

araşt ırmaya katı lmışt ır .  Katı l ımcı lara s ırasıy la  Demografik  Bi lgi  Formu,  Siber

Kaytarma Ö lçeğ i  (SKÖ)  ve Maslach Tükenmiş l ik  Envanteri-Öğrenci  Formu (MTE-

ÖF) Google Formlar  üzerinden uygulanmışt ır .  Yapı lan korelasyon anal iz i

sonucunda sanal  kaytarma i le  tükenmiş l ik  arasında pozit if  yönlü  zayıf  bir  i l işki

bulunmuştur ,  r(391)=  . 17 ,   p  <  .01 .  Yapı lan basit  regresyon anal iz leri  sonucu

tükenmiş l ik  a lt  boyutlar ının sanal  kaytarma davranış  tür lerini  yordadığ ı

bulunmuştur .  Basit  regresyon anal iz leri  sonucunda,  duyarsız laşma ve duygusal

tükenmiş l ik  boyutlar ının hem önemli  hem de önemsiz  sanal  kaytarma davranış ın ı

yordadığ ı  bulunmuştur .  Önemli  sanal  kaytarma duyarsız laşma alt  boyutunun küçük

bir  varyansını  aç ık lamaktadır ,   

R2 =03,  F(1 ,391)  =  10.53,  p  < .05.  Önemsiz  sanal  kaytarma duyarsız laşma alt

boyutunun küçük bir  varyansını  aç ık lamaktadır ,  R2 =  .03,  F(1 ,391)  =  10.68,  p  <  .05.

Önemsiz  sanal  kaytarma duygusal  tükenmiş l ik   boyutunun  küçük bir  varyansını

aç ık lamaktadır ,  R2 =  =  .04,  F(1 ,391)  =  18 . 12 ,  p  < .05.  Ancak yetkinl ik  boyutuyla

önemli  ve önemsiz  sanal  kaytarma arasında anlamlı  bir  i l işkiye rastlanmamışt ır .

Aç ık lanan varyans düzeylerinin oldukça düşük olmasının sebebi  sanal  kaytarma

kavramının iş  yerindeki  internet kul lanımı  iç in  ortaya at ı lmış  o lması  ve iş  i le

eğ it im dinamiklerinin birbir inden farkl ı  o lması  olabi l ir .
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Esporlar ve Geleneksel Sporlarda Mobbing Olgusunun Karşılaştırılması

Ş iyar  MORSUNBUL

Çağ  Üniversitesi

Amaç :  Çal ışma doğrultusunda mobbing davranış ın ın  esporcular  ve geleneksel

spor dal lar ından sporcular  üzerindeki  etkisi  karş ı laşt ırmal ı  olarak incelenmiştir .  

Yöntem: Çal ışmanın evreni  aktif  veya reaktif  olarak sportif  kariyerini  sürdüren

123 sporcudan oluşmaktadır .  Bu sporcular ın  50 tanesi  esporlar ,  73 tanesi  ise

geleneksel  sporlardandır .  Veri lerin toplanmasında demografik  değ işkenleri

ö lçmek amacıyla  demografik  bi lgi  formları ,  mobbing düzeyini  ö lçmek amacıyla  da

mobbing anketi  kul lanı lmışt ır .  Veri lerin anal iz  edi lmesi  sürecinde betimsel

istatistik  yöntemleri ,  iç in  mann-whitney u testi  uygulanmışt ır .

Sonuç :  Yapı lan anal iz ler  neticesinde,  Espor branş lar ından oyuncular ının

mobbinge,  duygusal  ist ismara ve kulüp içerisinde yaptır ıma geleneksel  sporlar la

i lgi lenen sporculardan daha fazla  maruz kaldıklar ı  anlaş ı lmaktadır .  Geleneksel

spor dal lar ı  i le  i lgi lenen sporcular ın  düşük seviyede de olsa anlamlı  şeki lde

mobbinge maruz kaldığ ı  görü lmektedir .  Bu uygulamada mobbinge maruz kalan

sporcular ın  örgüt  iç i  i letiş imlerinin zayıf  olduğu,  kulüpte kendi lerine veri len

görev ve sorumluluklar ın  sporcular  iç in  zorlayıc ı  birer  unsur olduğu ve

esporcular ın   daha az  sosyal  destek gördükleri  saptanmışt ır .

Yorum:  Çal ışma doğrultusunda,  mobbingin sporcular ı  branş lar ı  ve demografik

değ işkenlerini  gözetmeksizin etki lediğ i  görü lmektedir .  Sporcular ın,  bulunduklar ı

örgütsel  yaşam içerisinde kendi lerini  değersiz  hissetmelerine neden olacak bir

ortamın hakim olduğu saptanmışt ır .  Yapı lan çal ışmanın sonuç lar ı  uyarınca görev,

örgüt  iç i  i letiş imin,  ve sosyal  i l işki ler  aç ıs ından zayıf  olan kulüplerin yüksek

seviye mobbing içerdiğ i  tespit  edi lmiştir .  Bu alanlar ın  iy i leştir i lmesi  adına

çal ış ı lar  yürütü lmesi  mobing olgusunun engel lenmesi  üstünde hayati  önem

taş ımaktadır .
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Üniversite Öğrencilerinde Anlamsızlık, Yalıtılmışlık, Ölüm ve Özgürlük
Kaygıları ile Demografik Özelliklerin, Sağlığın ve Kişiliğin İlişkisi

Şule Demir,  Gözde İkizer

TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi

Amaç :  Mevcut çal ışma, varoluşsal  kaygının ve bununla i l işki  olan etkenlerin daha

iyi  anlaş ı lmasına katkı  sağ lamayı  hedeflemektedir .  Bu doğrultuda,  çal ışmada

üniversite öğrenci lerinin varoluşsal  kaygı lar ı  i le  demografik  özel l ik leri ,  psikolojik

ve f iz iksel  sağ l ığ ı  ve kiş i l ik  özel l ik leri  arasındaki  i l işki  incelenmiştir .  Yöntem:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi ’nin hazır l ık  okulundaki  ve l isans

düzeyinde eğ it im veren bö lümlerindeki  319 öğrenci  çal ışma değ işkenleri  i le  i lgi l i

ö lçüm araç lar ını  doldurmuştur .  Veri ler  demografik  bi lgi  formu,  Varoluşsal

Kaygı lar  Ö lçeğ i  ve Temel  Kiş i l ik  Faktör leri  Ö lçeğ i  kul lanı larak toplanmışt ır .

Sonuç :  Bulgular ,  öğrenci lerin demografik  özel l ik lerinin varoluşsal  kaygı  tür leri  i le

farkl ı  şeki lde i l işki l i  o lduğunu göstermiştir .  Öz bi ldir ime dayal ı  psikolojik

bozukluk geçmiş i  daha yüksek varoluşsal  kaygı  düzeyleri  i le  i l işki l iyken,  hayatı

tehdit  eden f iz iksel  hastal ık  geçmiş i  yalnızca daha düşük anlamsızl ık  kaygıs ı  i le

i l işki l i  bulunmuştur .  Varoluşsal  kaygı  tür lerinin kiş i l ik  özel l ik leri  i le  i l işkisi

incelendiğ inde,  olumsuz olarak atfedi len duygusal  dengesiz l ik  ve negatif  değer

kiş i l ik  özel l ik lerinin varoluşsal  kaygı lar la  pozit if  yönde i l işki l i  o lduğu;

dışadönüklük,  uyumluluk,  öz disipl in  ve deneyime aç ık l ık  gibi  olumlu olarak

atfedi len kiş i l ik  özel l ik lerinin ise varoluşsal  kaygı lar la  negatif  yönde i l işki l i

olduğu bulunmuştur .  Toplam varoluşsal  kaygı  puanlar ına yönelik  anal iz in

bulgular ı ,  çal ışmadaki  tüm değ işkenlerin varoluşsal  kaygı  puanındaki  varyansın

%48’ini  aç ık ladığ ın ı  göstermiştir .  Tart ışma: Çal ışmanın bulgular ı ,  demografik

özel l ik ler  ve sağ l ık  göstergelerinin varoluşsal  kaygı lar ı  yeterince güç lü  şeki lde

aç ık lamadığ ın ı ;  bununla bir l ikte,  kiş i l ik  özel l ik lerinin varoluşsal  kaygı lar  i le

oldukça güç lü  şeki lde i l işki l i  o lduğunu göstermektedir .  Kiş i l ik  özel l ik lerinin

varoluşsal  kaygı  puanındaki  varyansı  aç ık lamadaki  gücü  göz önünde

bulundurulduğunda,  olumlu kiş i l ik  özel l ik lerini  güç lendirmenin varoluşsal  kaygıyı

yönetmeye yönelik  uygulamalar  kapsamında destekleyici  rolü  o labi leceğ i

düşünü lmektedir .
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Üniversite Öğrencisi Kadınların Partner Seçiminde 
Bağlanma Boyutlarının ve Cinsiyetçi Özellikleri Çekici Bulmalarının Etkisi

Tuba TÜRK,  Asl ıhan Ceren Yörük,  Sebahat Nur Çö lgeçen

Nuh Naci  Yazgan Üniversitesi

Amaç :  Bu çal ışmada kadınlar ın  partner seç iminde,  erkek adaylar ın  gösterdiğ i

c insiyetç i  özel l ik lerin ve kadınlar ın  bağ lanma boyutlar ının etkisini  incelemek

amaç lanmışt ır .

Yöntem: Romantik  i l işkisi  olmayan 60 kadın öğrenciden veri  toplanmışt ır .

Katı l ımcı lar ın  yaş lar ı  19  i le  23 arasında ranjlanmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  %71,4’ü

geçmişte i l işki  deneyimi yaşadığ ın ı  bel irtmiş  ve annelerinin babalar ından daha

genç  o lduğu görü lmüştür .  Çeliş ik  Duygulu Cinsiyetç i l ik  Ö lçeğ indeki  (Gl ick ve

Fiske,1996;  akt .  Sakal l ı ,2002)  Korumacı  ve Düşmanca cinsiyetç i l ik  a lt

ö lçeklerinden yararlanı larak “Korumacı  Cinsiyetç i  Erkek Aday (KC-EA)”,

“Düşmanca Cinsiyetç i  Erkek Aday (DC-EA)”  profi l leri  oluşturulmuş ;  ayr ıca,

korumacı  ve düşmanca özel l ik  göstermeyen “Cinsiyetç i  Olmayan Erkek Aday (CO-

EA)”  profi l i  kat ı l ımcı lara sunulmuştur .  Katı l ımcı lar ın  profi l leri  ne kadar çekici

bulduğunu 5 ' l i  L ikert  t ipi  7  maddeye cevap vererek bel irtmeleri  istenmiştir  (αKC-

EA= .85;  αDC-EA =  .77 αCO-EA= .89) .  Ayr ıca,  katı l ımcı lardan en ideal  bulduklar ı  bir

profi l i  seçmeleri  istenmiştir .  Katı l ımcı lar ın  bağ lanma boyutlar ının etkisini  ö lçmek

amacıyla  Brenning,  Soenens,  Braet ve Bosmans (2011 ;  akt .  Sümer,  2014)  taraf ından

l iteratüre kazandır ı lan,  Türkçeye uyarlama çal ışması  Sümer (2014)  taraf ından

yapı lan Yakın İ l işki lerde Yaşantı lar  Envanteri  I I  Ö lçeğ i  kul lanı lmış .  Profi l lerin

sunulma sırası  i le  bir l ikte YİYE-I I ’nin sunum sırası  dengelenerek ö lçekler

katı l ımcı lara sunulmuştur .

Bulgular  ve Tart ışma: Ö lçeklerin sunum sırasının etkisini  incelemek amacıyla

2(Bağ lanma Boyutlar ı :  Kaygı l ı  Boyut-Kaç ınmacı  Boyut)  x  3(Erkek Adaylar :  KC-EA,

DC-EA,  CO-EA) x  12(Ö lçek Sunum Sıra Kombinasyonlar ı)  Karma Desen ANOVA

analiz i  yürütü lmüş ,  s ıra  etkisinin anlamlı  olmadığ ı  fakat  partner seç iminde

cinsiyetç i  özel l ik  gösteren erkek profi l lerin etkisinin anlamlı  olduğu görü lmüştür .

Partner seç iminde cinsiyetç i  özel l ik  gösteren erkeklerin çekici  bulunmasının

kaynağ ına Eş leşmiş  Gruplar  İç in  t-Testi  yapı larak bakı lmış ;  CO-EA’ ın  l iteratürün

tersine daha çok çekici  bulunduğu,  KC-EA’  ın  ise ondan daha az çekici  bulunduğu

ve DC-EA’  ın  ise en az  çekici  bulunan erkek aday olduğu görü lmüştür .  Kadınlar ın

cinsiyetç i  özel l ik  gösteren erkek profi l lerini  çekici  bulmalar ı ,  bağ lanma boyutlar ı

ve i l işki  deneyimlerinin arasındaki  i l işkiye regresyon anal iz iy le  bakı lmış  ve

anlamlı  i l işki  görü lmemiştir .



23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Zorunlu Askerlik Hizmetine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Tutku Yaşar,  Ayşe Mine Can

Ankara Yı ldır ım Beyazıt  Üniversitesi

Bu çal ışmada,  zorunlu askerl ik  hizmeti  görevi  bulunan Türkiye Cumhuriyeti

vatandaş ı  erkeklerin,  zorunlu askerl ik  hizmetine i l işkin tutumlarına yönelik  bir

ö lçek gel iştirmek amaç lanmışt ır .  Bu kapsamda i lk  olarak,  oluşturulan ö lçeğ in

norm grubuyla uyumlu,  zorunlu askerl ik  hizmeti  görevi  bulunan 15  erkek katı l ımcı

i le  zorunlu askerl ik  hizmetine i l işkin duygu,  düşünce ve görüş ler i  i le  i lgi l i  sözlü

görüşmeler  yapı lmış  ve ayr ıca katı l ımcı lardan bu görüş ler ini  yazı l ı  o larak ifade

eden kompozisyonlar  oluşturmalar ı  istenmiştir .  Katı l ımcı lardan edini len duygu,

düşünce ve görüş ler  doğrultusunda anlam bakımından olumlu ve olumsuz

tutumları  ö lçtüğü  düşünü len 94 ö lçek maddesi  oluşturulmuş  ve bu maddelerden

uzman görüşü  doğrultusunda 45 madde seç i lmiştir .

Oluşturulan 45 maddelik  ö lçek zorunlu askerl ik  hizmetini  yapmış  ya  da yapacak

olan 211  erkek katı l ımcıya uygulanmışt ır .  Ö lçek maddeleri  kesinl ik le  katı lmıyorum

(1)  ve kesinl ik le  katı l ıyorum (5)  arasında değ işen 5 derecel i  Likert  t ipi  bir  ö lçek

üzerinde değerlendirmiştir .  Pi lot  çal ışmadan elde edi len veri ler  SPPS 23

istatistik  programı kul lanı larak faktör  anal iz i  yöntemi i le  anal iz  edi lmiş ,  bu

yöntem i le  elde edi len Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin bulgular ına göre KMO

testi  katsayının .939 olduğu ve bu katsayının örneklem büyüklüğü  iç in  yeterl i

olduğu görü lmüştür .  Elde edi len sonuç lara göre,  Barlett  küresel l ik  testi  manidar

(p<.05)  ç ıkarak,  ö lçek tek faktör  olarak bel ir lenmiş  ve aç ık lanan toplam varyans

%47,522 olarak aç ık lamışt ır .  Yapı lan istatistiksel  anal iz ler  doğrultusunda madde

etki l i l iğ i  .300 alt ında kalan maddeler  ö lçekten ç ıkart ı lmışt ır .  Aynı  zamanda

katı l ımcı  tutarl ı l ığ ın ı  ö lçmek amacıyla  kul lanı lan benzer maddelerden madde

etki l i l iğ i  en yüksek olanlar  kul lanı lmış ,  benzer diğer maddeler  ö lçekten

ç ıkar ı lmışt ır .  Bu değ iş ik l ik ler  sonucunda ö lçek 35 madde olarak son hal ine

ulaşmışt ır .

İ lgi l i  a lanyazında Türkiye Cumhuriyeti  vatandaş ı  erkeklerin zorunlu askerl ik

hizmetine i l işkin tutumları  ö lçen bir  ö lçek bulunmamaktadır .  Bu bağ lamda konuya

i l işkin nicel  bir  veri  toplama aracı  gel iştirmenin alanyazın iç in  destekleyici

nitel ikte olacağ ı  düşünü lmüştür .
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Bireyselliğin Yok Olmasının, Durum İpucunun ve Benlik Bilincinin Olumlu
Sosyal Davranış Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Arife Bekmezci ,  Yasemin Şanl ı

 Hacettepe Üniversitesi

Bu çal ışmada bireysel l iğ in  yok olmasının,  durum ipucunun ve benl ik  bi l incinin

yardım etme davranış ına etkisi  incelenmiştir .  Durum ipucu olarak Mevlana resmi,

benl ik  bi l incini  uyarmak amacıyla  ise ayna kul lanı lmışt ır .  Koşul lar  oluşturulduktan

sonra anlaşmalı  katı l ımcının yere para düşürüp uzaklaşt ığ ı  a lan deneyleri

yapı lmışt ır .  Katı l ımcı ,  paranın düştüğü  a landa tek ise anonim (bireysel l iğ in  yok

olduğu) koşula değ i lse anonim olmayan koşula atanmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  parayı

görmeleriy le  bir l ikte verdikleri  tepki ler  ö lçü lmüştür .  Mevlana resminin,  aynanın

ve anonimliğ in  yardım etme davranış ıy la  anlamlı  düzeyde i l işkisi  bulunmamışt ır .

Fakat koşul lardaki  yardım etmeyen birey sayı lar ına bakı ldığ ında,  anonim olan

katı l ımcı lar ın  aynanın ve Mevlana resminin olmadığ ı  koşulda diğer tüm deney

koşul lardan farkl ı  o larak yardım etmeme davranış ın ı  daha çok gösterdikleri

görü lmektedir .  Sonuç  o larak koşul lar ın  yardım etme davranış ı  üzerinde kıs ıt l ı

etki leri  gözlenmiştir .  Bunun sebebinin çal ışmanın s ınır l ı l ık lar ı  olabi leceğ i

düşünü lmektedir .  Yardım etme davranış ın ın  ortaya ç ıkmasında etki l i  o lan

koşul lar ı  bel ir lemek iç in  daha çok çal ışmaya ihtiyaç  vardır
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Bireylerin Bağlanma Stilleri ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişkide
Sosyotropi-Otonomi Özelliklerinin ve Yeme Tutumlarının Aracı Rolü

Zehra AYDEMİR,  Berna AKTAŞ

Ankara Üniversitesi

Bireylerin yeme davranış lar ı  i le  i lgi l i  çal ışmalar ,  bireylerin bağ lanma sti l leriy le

beden kit le  indeksleri  (BKİ)  arasında i l işki  olduğuna dair  bulgular  ortaya

koymaktadır .  Bu çal ışmada ise bağ lanma sti l leri  i le  BKİ  arasındaki  i l işkiyi

aç ık lamada etki l i  o labi leceğ i  düşünü len bazı  potansiyel  mekanizmalar ın

incelenmesi  amaç lanmaktadır .  Daha aç ık  bir  deyiş le ,  bireylerin başkalar ına

bağ ıml ı  ya  da özerk kiş i l ik  özel l ik lerinin (sosyotropi-otonomi)  farkl ı  yeme

tutumlarıy la  (k ıs ıt layıc ı ,  d ışsal  ve duygusal  yeme) i l işki l i  o labi leceğ i  varsayı larak,

bu çal ışmada bireylerin sosyotropi-otonomi özel l ik lerinin ve yeme tutumlarının,

bağ lanma sti l leri  i le  BKİ  i l işkisindeki  aracı  rolü  değerlendir i lecektir .  Çal ışmanın

örneklemi,  217  kadın 217 erkek olmak üzere toplam 434 üniversite öğrencisinden

oluşmaktadır .  Katı l ımcı lara,  Demografik  Bi lgi  Formu,  İ l işki  Ö lçekleri  Anketi  ( İÖA),

Duygusal  İştah Anketi  (DİA),  Hol landa Yeme Davranış lar ı  Anketi  (HYDA) ve

Sosyotropi-Otonomi Ö lçeğ i  (SOSOTÖ)  uygulanmışt ır .  Sonuç lar  l iteratür

temelinde tart ış ı lacaktır .  Bu çal ışma, bağ lanma sti l leri  ve BKI  arasındaki  i l işkide

bireylerin sosyotropi-otonomi kiş i l ik  özel l ik lerinin ve yeme tutumlarının rolüne

i l işkin bi lgi  sağ layacaktır .
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Ahlaki Temeller Kuramı Ve Suriyeli Mülteciler: 
İstanbul’da Çalışan Taksi ve Minibüs Şoförleri Örneği

Zeynep Çengel  Aytürk,  Hayrettin Berk Erş imşek,  Furkan Petek

İstanbul  Ticaret  Üniversitesi

Türkiye jeopolit ik  konumu i le  Ortadoğu ve Batı  arasında bir  geç iş  ü lkesi  olması

nedeniyle son yüzyı lda yaşanan pol it ik  ve sosyal  olaylar  i le  bir l ikte göç  a lan ü lke

konumuna gelmiştir .  2011 ’de baş layan Suriye İç  Savaş ı  i le  bir l ikte ü lkemize

Suriyel i  mü l teci ler  kabul  edi lmeye baş lanmışt ır .  Bu tarihten it ibaren sayı lar ı

giderek artan Suriyel i  mü l teci lerin çok büyük bir  k ısmı  Geç ic i  Barınma Merkezleri

dış ında yerl i  halk  i le  bir l ikte yaşamaktadır .  Bu durum bazı  toplumsal  sorunlara

neden olmaktadır .  Bu bağ lamda Türkiye vatandaş lar ının Suriyel i  mü l teci ler  i le

i lgi l i  düşünce ve tutumları  önem arz  etmektedir .  Bu araşt ırmada Suriyel i

mü l teci lerin günlük yaşantı  iç inde en s ık  münasebet kurduğu meslek gruplar ından

biri  olan ulaş ım hizmeti  veren taksi  ve dolmuş  şoför lerinin mü l teci ler  i le  i lgi l i

tutum ve düşünceleri  Haidt’ ın  Ahlaki  Temeller  Kuramına göre değerlendir i lmesi

amaç lanmaktadır .
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Duygu Durumunun Faydacı Ahlaki Kararlar Üzerindeki Etkisi

Zeynep Hazan Güzeler,  Hasan G.  Bahçekapıl ı

Doğuş  Üniversitesi

Amaç :  Etik  senaryolarda al ınan faydacı  (eylemleri  sonuç lar ına göre

değerlendirerek azınl ığ ın  zarar ına olacak olsa da tarafsız  bir  şeki lde çoğunluğun

menfaatini  maksimize etmenin gerekl i l iğ i )   veya deontolojik  (eylemlerin evrensel

haklar ,  görevler  ve kural lar  i le  uyumlu olması  gerekl i l iğ i )   karar lar  i le

katı l ımcı lar ın  duygu durumları  arasındaki  i l işkiyi  anal iz  etmektir .  Daha önce

neşenin faydacı  karar  a lma eğ i l imini  artt ırdığ ı ,  yükselmenin (elevation)  ise

düşürdüğü  geleneksel  ahlaki  iki lemlerle gösteri lmişti  (Strohminger ve ark. ,  2011) .

Bu araşt ırma hem 2011  araşt ırmasının bir  tekrar ı  nitel iğ ini  taş ımakta,  hem de aynı

bulgunun daha yeni  bir  ahlak ö lçeğ iy le  de elde edi l ip  edi lmeyeceğ ini  görmeyi

amaç lamaktadır .

 

Yöntem: Bu çal ışmada,  üniversite öğrenci lerinden ve farkl ı  meslek gruplar ından

üç  grupta toplam 150 yetişkin birey incelendi .  Duygu durumunu değ iştirmeye

yönelik  bir  v ideo kl ip (veya nötr  bir  k l ip)  arkasından katı l ımcı lar ın  etik

kararlar ında ne kadar faydacı  olduğunu anlamaya yönelik  iki  ö lçüm aracı  sunuldu.

Grup 1  neşe seviyesini  artt ırmaya yönelik  bir  k l ip,  Grup 2 yükselme seviyesini

artt ırmaya yönelik  bir  k l ip  seyrederken Grup 3 duygusal  aç ıdan nötr  bir  k l ip

seyretti .  Arkasından katı l ımcı lara i lk  olarak faydacı l ık  eğ i l imini  iki  boyut alt ında

(araçsal  zarar  ve tarafsız  fayda)  9  maddeyle ö lçen Oxford Faydacı l ık  Ö lçeğ i  (OFÖ)

veri ldi .  İk inci  olarak iki  ahlaki  iki lem sunuldu ve faydacı l ık  eğ i l imi  bu sefer

çoğunluğun yarar ı  iç in  azınl ığ ı  feda edip etmeyeceklerine bakı larak ö lçü ldü .

 

Sonuç :  Video kl iplerinin arkasından sorulan duygudurumu sorular ı  duygu

manipü lasyonunun işe yaradığ ın ı  gösterdi .  Fakat üç  duygu grubu ahlaki  iki lem

senaryolar ında da,  OFÖ ’nin iki  a lt  boyutunda da fark göstermedi .

 

Yorum: Bulgular ımızla  Strohminger ve arkadaş lar ının bulgular ını  tekrarlayamamış

olduk.  Benzer şeki lde duygular ın  OFÖ ’nün iki  a lt  boyutunu farkl ı  etki lediğ ini  de

gösteremedik.  Duygu manipü lasyonunun işe yaramış  o lmasına rağmen bu

bulgular ın  elde edi lmiş  o lmasının bir  sebebi  duygudurum değ iş ik l iğ inin uzun

sürmemesi  ve katı l ımcı lar  ahlak sorular ına geldiğ inde manipü lasyonun etkisinin

kaybolması  olabi l ir .
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ANNENİN DEPRESYON DÜZEYİ İLE ZİHİN KURAMI VE
EMOSYON TANIMA BECERİSİ İLİŞKİSİ

Hatice ÖZDEMİR,  Hi lal  YILDIRIM, Kamer BAYRAKTAR,  Gözde ÇELİKASLAN,

Feray SAHİLLİ ,  Büşra Nur TUZAK,  Ebru Nur KEMEÇ ,  

Sinem BAŞBOĞA, Beyza DOĞAN

Dokuz Eylü l  Üniversitesi

ÖZET

Zihin kuramı,  kiş i ler in kendi  z ihinsel  süreç ler ini  anlamlandırabi lme ve diğer

insanlar ın  duygu,  düşünce,  inanç  ve arzular ı  hakkında ç ıkar ım yapabi lme kabi l iyeti

olarak tanımlanmaktadır .  Bu beceriyi  etki leyen yaş ,  c insiyet,  depresyon gibi

faktör ler  bulunmaktadır .  Bu çal ışmanın amacı ,  annenin depresyon düzeyinin

çocuğun emosyon tanıma becerisi  ve zihin kuramıyla  i l işkisini  incelemektir .

Korelasyon kul lanı larak anal iz leri  gerçekleştir i len çal ışmaya örneklem grubu

olarak İzmir ’deki  üniversitelerde okuyan 18-26 yaş  arası  386 öğrenci  ve anneleri

dahi l  edi lmiştir .  Zihin kuramı ve emosyon tanıma becerisini  ö lçmek iç in

Gözlerden Zihin Okuma Testi ’nden,  annenin depresyon düzeyini  bel ir lemek ve

çocuğun mevcut duygu durumunu kontrol  edebi lmek iç in  ise Beck Depresyon

Ö lçeğ i ’nden yararlanı lmışt ır .  Annenin geçmiş  depresyonu hakkında bi lgi  edinmek

iç in  araşt ırmacı lar  taraf ından hazır lanan ek envanter  uygulanmışt ır .  Bu çal ışma

baş langıcında annenin depresyon düzeyi  i le  z ihin kuramı becerisi  arasında

negatif  bir  i l işki  beklendiyse de sonuç  o larak iki  değ işken arasında anlamlı  bir

i l işkiye rastlanmamışt ır .
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TÜRKİYE’DE EŞCİNSELLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR: DÜNDEN BUGÜNE

Arife BEKMEZCİ,  Yasemin ŞANLI

Hacettepe Üniversitesi

ÖZET

Bu çal ışmanın amacı ,  Türkiye’de eşcinsel l iğe yönelik  tutumları  geçmişten

günümüze incelemektir .  Bu amaç la  hazır lanan bu posterde eşcinsel l iğe yönelik

tutumlar  Osmanl ı  öncesi  dönem, Osmanl ı  dönemi ve Türkiye dönemi -1980 öncesi

ve 1980 sonrası  olarak-  şekl inde gruplandır ı larak incelenmiştir .  Ayr ıca bu

çal ışmada eşcinsel l ik  i le  i lgi l i  örtük tutumları  da görebi lmek iç in  günlük

söylemlerden,  sosyal  medyadan,  haberlerden,  edebiyat  eserlerinden ve birçok

ideolojik  görüşten (din adamlarının söylemleri  s iyasi  l iderlerin söylemleri  gibi)

yararlanı lmışt ır .  Her dönem iç in  ortak olan şey eşcinsel l ik  i le  i lgi l i  tutumların hep

tutarsız  olduğudur.  Yani  hem olumlu hem olumsuz tutumlar  hep aynı  anda var

olmuştur .  Ama olumsuz tutumların daha çok İkinci  Dünya Savaş ı ’ndan sonra

artt ığ ın ı  söylemek doğru olur .  Eşcinsel l iğe yönelik  tutumların değ iş imini  daha iyi

anlayabi lmek iç in  daha farkl ı  kaynaklardan yararlanı labi l ir  ve tarih aral ığ ı  daha

uzun al ınarak bu çal ışma gel iştir i lebi l ir .
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EBEVEYN DAVRANIŞLARI VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN
ERGENLERİN DEPRESYON SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ

Asya Fi l iz ,  Durdane Gümüşten,  Türkan Yı lmaz Irmak

Ege Üniversitesi

Özet

Öz Bel ir leme Kuramı’na göre tüm insanlar  iç in  evrensel  olan üç  temel  psikolojik

ihtiyaç  tanımlanmışt ır .  Bu ihtiyaç lar  yeterl ik ,  i l işkisel l ik  ve özerkl ik  olarak

adlandır ı lmaktadır  (Ryan ve Deci ,  2008).  Temel  psikolojik  ihtiyaç lar  evrensel  olsa

da karş ı lanma düzeyi  kiş inin bulunduğu çevrenin,  toplumun özel l ik lerine göre

değ işmektedir  (Ryan ve Deci ,  2000).  Ergenlerin sağ l ık l ı  sosyal  gel iş imleri  iç in  bu

ihtiyaç lar ın  karş ı lanması  gerektiğ i

öneri lmektedir .  Bu dönemde ebeveyn davranış lar ının ergenin psikolojik  gel iş imi

üzerinde etkisi  önemle vurgulanmaktadır .  Ebeveynler  sosyal leşmeyi  sağ lamak iç in

kontrol  edici/baskıcı  ya da destekleyici  strateji ler  kul lanabi l ir  (Haan,  Soenens,

Dekovic  ve Prinzie,  2013) .  Ebeveynlerin kul landıklar ı  otoriter  ve aş ı r ı  kontrolcü

strateji lerin ergenlerin içsel leştirme ve dışsal laşt ırma problemleri  i le  i l işki l i

olduğu bel irt i lmektedir  (Niemiec ve ark. ,  2006).  Bu çal ışmada ebeveyn

davranış lar ı  ve temel  psikolojik  ihtiyaç lar ın  ergenlerin depresyon semptomları  i le

i l işkisini  incelemek amaç lanmışt ır .  Ebeveyn davranış lar ı  kapsamında hem anne

hem de baba davranış lar ı ,  k ız  ve erkek ergenlerin bakış  aç ıs ından ayr ı  ayr ı

incelenmiştir .  Çal ışmanın örneklemi 2  i le  18  yaş  arası  (Ort :  14.72,  SS:  1 .87)  237 kız

ve 259 erkek,  toplam 501  ortaokul  ve l ise öğrencisinden oluşmaktadır .  Sonuç lara

göre annenin ve babanın çatışma davranış ı  artt ıkça kız  ve erkek ergenlerde

depresyon semptomları  artt ığ ı  görü lmektedir .  Destek davranış ına bakı ldığ ında

babanın desteğ i  artt ıkça hem kız lar ın  hem de erkeklerin depresyon semptomları

azal ırken,  annenin desteğ i  artt ıkça yalnızca kız lar ın  depresyon semptomları

azaldığ ı  bulunmuştur .  Temel  psikolojik  ihtiyaç lara bakı ldığ ında ise i l işkisel l ik  ve

özerkl ik  ihtiyaç lar ının engel lenmesi  artt ıkça hem kız larda hem de erkeklerde

depresyon semptomlarının artt ığ ı  görü lmüştür .
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ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ: YETİŞKİN VE GENÇ YETİŞKİN
ÖRNEKLEMDE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Mediha KORKMAZ, Ayça Nur OKTAR,  Betü l  KİRİŞ ,  El if  SİVRİ,  Gizem SERTEL,

Gü lsüm GÜNAY, Merve ALTUNDAĞ ,  Mesut KABADAYI,  Özge CİTE,  

Selen GÖKSAL,  Selen YILDIRIM, Sevtap KARAABDÜLOĞLU,  

Şafak PEKAĞ IR,  Tahir  BERRAK

 Ege Üniversitesi

Benlik  (self)  kavramı psikoloji  a lanında s ık  kul lanı lan ve kiş i l ik ,  sosyal ,  gel iş im

gibi  pek çok psikoloji  a lanında incelenen bir  özel l iktir .  Benl ik  kavramı (self

concept)  zaman içerisinde kendimiz hakkında sahip olduğumuz görüştür  ve

kiş inin kendi  benl iğ ini  a lgı lama,  kavrama ve değerlendirme biç imidir  (Korkmaz,

1996).  Benl ik  kavramının ö lçü lebi lmesi  iç in  özel l ik le  benl ik  saygıs ı  (self-esteem)

üzerinde durulmaktadır .  Benl ik  saygıs ı ,  k iş inin kendini  tüm yönleriy le

benimsemesi ,  değer vermesi ,  kendine güven ve saygı  duymasıdır  ve kiş inin

kendisi  hakkında sürekl i l iğ i  o lan bir  değerlendirmeyi  içerir ,  (Korkmaz,  1996).

Rosenberg (1979) ’e  göre benl ik  bir  bireyin toplam kiş i l iğ i  değ i l ,  toplam kiş i l iğ in

bir  parçası  ve bö lümüdür .  Rosenberg (1979) ,  benl ik  saygıs ının kiş inin kendini

değerlendir irken aldığ ı  tutumun yönüne bağ l ı  o lduğunu,  kiş i  kendini

değerlendir irken olumlu bir  tutum iç indeyse benl ik  saygıs ının yüksek,  olumsuz bir

tutum iç indeyse benl ik  saygıs ının düşük olacağ ın ı  bel irtmektedir  .

1965’te gel iştir i len Rosenberg Benlik  Saygısı  Ö lçeğ i  (RBSÖ) ,  evrensel  olarak

yaygın bir  biç imde kul lanı lmaktadır  (Galanou ve ark. ,  2014;  Schmitt  ve Al l ik ,  2005;

José Martin-Albo ve ark. ,  2007)  ve ü lkemizde de pek çok çal ışmada

kul lanı lmaktadır  .  Tay di l i  (Tinakon ve Nahathai ,  2012) ,  Yunanca (Galanou ve ark. ,

2014) ,  İspanyolca (José Martin-Albo ve ark. ,  2007)  ve Portekizce (Dini  ve ark. ,

2004) gibi  pek çok di le  çevri lmiş  ve üzerine geçerl ik-güvenir l ik  çal ışmaları

yapı lmışt ır .

Bu çal ışmanın amacı ;  Türkiye’de RBSÖ ’yü  l ikert  t ipi  puanlamaya uygun olarak

yetişkin ve genç  yetişkin örneklemindeki  psikometrik  özel l ik lerini  incelemektir .
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IS ATHLETES’ PERFECTIONISM RELATED TO THEIR USING 
IMAGERY METHOD?

Aydan Gü lsün,  Betü l  Tiryaki

Bi lkent Üniversitesi

Abstract

The aim of  this  study is  to examine the relationship between imagery method and

perfectionism personal  trait .  Imagery method is  mental  process of  imagery

something and showing its  impact on not only  performance,  but also athletes’

psychology (  Moran et  al . ,2011) .   Perfectionism is  a  personal ity  trait

characterized by str iving to achieve high performance and setting high

standards (  Flett  & Hewitt ,  2002)  .  In  this  study,  participants voluntari ly

participated 77 (  64.7%)  males and 42 (  35.3  %) females,  a  total  of  1 19  athletes,

the mean age of  athletes was 20.7.    Sport  Imagery Questionnaire (SIE)  (  Kız ı ldağ

& Tiryaki ,  2012)   and Multidimensional  Perfectionism Scale (MPS) (Çepikkurt  &

İnanç ,  2012)  were administered to athletes.  Analyses were revealed that most of

the imagery factors were found as signif icantly  correlated with each other.  As a

research question,  athletes who have high perfectionistic  personal ity  trait  were

prone to use more imagery technique.  The reason why perfectionistic  people

have high and expl icit  goals  in  their  l ives and they did not endure when they lose

in competit ion.  They used al l  methods and technique to acquire their  goals .  As a

result ;  the athletes who had perfectionist  personal ity  trait  were more l ikely  to

use imagery method than others.
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NEGATİF UYARICININ UZUN SÜRELİ VE KISA SÜRELİ AÇLIK ÜZERİNDE 
ETKİSİ: SURİYE HAMSTERLARINDA UZUN VE KISA SÜRELİ AÇLIK

DURUMUNDA NEGATİF UYARICININ VARLIĞI 
YEME DAVRANIŞINI ETKİLER Mİ?

Ayşe Nur Badakul ,  Di lara Steenken,  Şükran Kurhan

Akdeniz  Üniversitesi

ÖZET

Bu araşt ırmanın amacı ,  hamster (Mesocricetus)  üzerinde uzun ve kısa sürel i  aç l ık

durumu oluşturulduktan sonra it ici  uyarıc ının olduğu ve olmadığ ı  durumlardaki

yeme davranış ın ı  incelemektir .  Araşt ırma tek denek üzerinde yapı lmışt ır  ve

araşt ırmada kısa sürel i ,  uzun sürel i  ve kontrol  koşulu olmak üzere üç  tane koşul

oluşturulmuştur .  Uzun ve kısa sürel i  aç l ık  koşulunda hem it ici  uyarıc ı  varken hem

de it ici  uyarıc ı  yokken yeme gitme latansı  ö lçü lmüştür .  Elde edi len veri lerin

histogram grafiğ i  o luşturulmuş ,  ortalamalar ı  karş ı laşt ır ı lmışt ır .  Kısa sürel i  aç l ık

durumunda hamster,  it ici  uyarıc ıya maruz kaldığ ında daha az yemek yemiş  ve

veri len yiyeceğ in  bir  k ısmını  saklamayı  tercih etmiştir .  Yani  negatif  uyarıc ının

etkisi  gözlenmiştir .  Uzun sürel i  aç l ıkta ise hamsterin önceliğ i  güvenl ik  değ i l

yemek olmuştur ,  negatif  uyarıc ının var l ığ ında dahi  y iyeceğ ini  a lmış  ve i leriki

saatler  iç in  bir iktirmek yerine yemeyi  tercih etmiştir .

Anahtar  Sözcükler :  Kısa sürel i  aç l ık ,  uzun sürel i  aç l ık ,  negatif  uyarıc ı ,  yeme gitme

latansı .
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MASALLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN 
HATALI BELLEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ayşe Reyhan Boğar,  Melih Cihan,  Havvanur Akbaş ,  Neval  Yazar,  

Ufuk Vatan,  Samet Solmaz,  Zeynep Keser

Doğu Akdeniz  Üniversitesi

ÖZET

Son yı l larda yapı lan bel lek araşt ırmalar ı ,  bir  anının ne kadar çok hatır lanırsa o

kadar değ iştiğ ini  ve yeniden yapı landır ı ldığ ın ı  göstermiştir  (Mısır l ısoy & Ceylan) .

Loftus ve Palmer (1984)’ ın  çal ışmalarına göre;  gerçekleşecek bir  olayın ardından

katı l ımcı lara olayla  i lgi l i  yönelti len sorular ın  içeriğ i ,  kat ı l ımcı lar ın  sahte anı

oluşturmasına neden olmuştur  (akt .  Mısır l ısoy & Ceylan) .  Bunun yanında

masal lar ın  da toplumsal  cinsiyet  rol lerine i l işkin birtakım kal ıp  yargı lar

oluşturduğu görü lmüş  ve bu kal ıp  yargı lar ı  e le  alan Agvan ve Asutay (2018) ’ ın

araşt ırmalar ı  incelenmiştir .  Hatal ı  bel lek ve cinsiyetç i  kal ıp  yargı lar ın  oluşumunu

inceleyen araşt ırmalar  ış ığ ında daha önce de böyle bir  çal ışmanın yapı lmaması

göz önünde bulundurularak bir  araşt ırma önerisi  ortaya at ı lmışt ır .  Deney

grubunun kontrol  grubuna kıyasla  birtakım yönlendirici  sorular  aracı l ığ ıy la  daha

fazla  cinsiyetç i  öğeler  içeren hatal ı  anı  oluşturması  amaç lanmışt ır .  Deney

grubuna cinsiyetç i  öğeler  içeren,  kontrol  grubuna ise cinsiyetç i  öğeler  içermeyen

masal lar  veri lmiştir .  Masal  sonrası  ketleyici  ar itmetik  iş lem veri lmiş ,  ardından da

beş i  yönlendirmeli  olup cevabı  metinde olmayan,  beş i  de cevabı  metinde olan

masal la  i lgi l i  on soru katı l ımcı lara veri lmiştir .  Katı l ımcı larda var  olan cinsiyetç i

tutumların etkisi  Çeliş ik  Duygulu Cinsiyetç i l ik  Ö lçeğ i ’y le  (ÇDCÖ)  kontrol

edi lmiştir .  Çal ışma sonucunda deney grubunun kontrol  grubuna oranla daha fazla

cinsiyetç i  öğeler  içeren hatal ı  anı  oluşturduğu bulunmuştur .  Bunun yanında ÇDCÖ

‘nün etkisi  ANCOVA yardımıyla  ç ıkar ı ldığ ında dahi  sonuç lar ın  değ işmediğ i  ve elde

edi len sonuç lar ın  sadece katı l ımcı lara uygulanan manipü lasyondan kaynakl ı

olduğu görü lmüştür .  Bu araşt ırmada masal lardaki  cinsiyetç i  öğeler  kontrol  a lt ına

al ınarak bireylerdeki  cinsiyetç i  kal ıp  yargı lar ın  oluşumunun engel lenmesi

öngörü lmektedir
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THE EFFECT OF EGO DEPLETION ON SHORT TERM MEMORY

Bayram Metin Apaydın,  Sevde Nur Kazanç ,  Gü lşah Özdemir

Ankara Yı ldır ım Beyazıt  Üniversitesi

The aim of  the study is  investigate whether change in short  term memory with

trying to deplete of  participant.  There are 60 university  students (30 females) .

Experimental  group includes 30 participants (15  female)  and control  group

includes 30 participants (15  female) .  To f ind out participants '  gender,  age and

mood personal  information form that contain PANAS (Posit ive And Negative

Affect Schedule)  were given to participant.  For  experimental  group pretest  and

posttest  were applied with Corsi  Blocks Taping Task to measure short  term

memory.  A text  was given for  depleting as a  manipulation to partipant.

Hypothesis  is  there is  an effect  of  ego depletion on short  term memory.  There is

no signif icant differences between male and female.  There is  no signif icant

differences on age group and participants '  mood.  Also there is  no signif icant

effect  ego depletion on short  term memory.
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THE EFFECT OF PERSONALITY, PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND 
CLOSE RELATIONSHIP ATTACHMENT STYLES ON PET ATTACHMENT

Öykü  Demirci ,  Bengisu Apak,  Banu Ç i ftç i ler

İzmir  Ekonomi Üniversitesi

Abstract

This  study examined the effect  of  personal ity ,  attachment orientations in  c lose

human relationships and perceived social  support  on pet attachment.  Affective

Neuroscience  Personal ity  Scale,  Experiences in  Close Relationships Scale-

Revised,  Multidimensional  Scale  of  Perceived Social  Support ,  Pet  Attachment

Questionnaire and Lexington Pet Attachment  Questionnaire were administered

to 107 participants who are pet owners.  Results  of  the  analyses showed that

there was a  signif icant relationship between anxious attachment style  with

romantic  partners and anxious attachment style with pets.  Also,  posit ive

personal ity   features such as;  seek,  care,  play and spir itual ity  are signif icantly

related with high general  pet  attachment scores.  However,  there is  no

signif icant relationship between perceived social   support  and substituting pets

as human beings.
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BAŞARIMA VE GÖREVE BAĞLI ÖDÜL TİPLERİNİN KADINLARIN
İZ SÜRME TESTİ (İST) PUANLARI ÜZERINDEKİ ETKİSİ

AKBAYIR Funda,  AYDIN Beyza,  BAYRAKTAR Leyla,  CAM Keziban Ece,  DİNÇER

Pınar,  İYİDOĞAN Bengisu,  ÖZKAHYA Furkan Hakan,  ÖZTÜRK Sü leyman,

SARNIÇ  Di lara,  ÜNLÜ  İmge,  YILDIZ Sümeyra,  YILDIZ Yusuf Bahadır

Hacettepe Üniversitesi

Özet

Bu araşt ırmanın amacı  göreve bağ l ı  ödü l ,  başarıma bağ l ı  ödü l  ve kontrol

koşul lar ındaki  katı l ımcı lar ın  İz  Sürme Testi  ( İST)  puanlar ı  arasında fark olup

olmadığ ın ı  incelemektir .  Araşt ırmanın temel  sorusu,  İST puanlar ının deney

gruplar ı  [başarıma bağ l ı  ödü l  koşulu (BBÖ) ,  göreve bağ l ı  koşulu (GBÖ)]  ve kontrol

grubu iç in  ödü l  t iplerinin değ iş imlenmesine bağ l ı  o larak değ iş ip  değ işmediğ idir .

Araşt ırmada Hacettepe Üniversitesi ’nin çeş it l i  fakü l telerinden 37 kadın katı l ımcı

yer  almışt ır .  Deney öncesinde anksiyetenin dikkat üzerindeki  etkisi  dikkate

al ınarak katı l ımcı lara Beck Anksiyete Envanteri  i le  anksiyete puanlar ı  ö lçü lmüş ,

puanı  yüksek olarak değerlendir i len katı l ımcı lar  deneye dahi l  edi lmemiştir .  İST

uygulanmadan önce ödü l  t ipini  değ iş imlemek iç in  katı l ımcı lara,  BBÖ  koşulunda

istatistiksel  bir  başarı  ö lçütü  o lduğu ve bu ö lçütü  sağ lamalar ı  durumunda ödü l

a lacaklar ı ,  GBÖ  koşulunda testi  tamamlamalar ı  durumunda ödü l  a lacaklar ı

yönergesi  sunulmuş ,  kontrol  koşulunda ise yalnızca İST yönergesi  sunulmuş  daha

sonra kiş i lere İST yapı lmışt ır .   Bulgular  göz önüne al ındığ ında deney gruplar ı  ve

kontrol  grubu arasında İST iç in  hesaplanan hiçbir  puan türünde anlamlı  bir  fark

bulunamamışt ır .
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FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILMA ORANI İLE 
BEDEN ALGISI KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Betü l  Cömertoğ lu ,  Prof.  Dr  Şeyda Türk Smith

FMV Iş ık  üniversitesi

Bu çal ışmanın amacı ,  geç  yetişkinlerin f iz iksel  aktiviteye katı lma düzeyi  i le  sosyal

f iz ik  kaygı  düzeyleri  arasındaki  i l işkiyi  bel ir lemektir .  Çal ışma, İstanbul ,  Bal ıkesir

ve Malatya i l ler inde yaşayan ve yaş lar ı  40 i le  55 arasında değ işen 50 geç  yetişkin

(yaş=48.7)   üzerinde yürütü lmüştür .  Katı l ımcı lar ın  egzersiz  yapma düzeylerini

bel ir lemek iç in  Egzersiz  Davranış ı  Değ iş im Basamaklar ı  Anketi  (EDDBA) ve sosyal

f iz ik  kaygı  düzeylerini  bel ir lemek iç in  ise Sosyal  Fizik  Kaygı  Envanteri  (SFKE)

kul lanı lmışt ır .  Toplanan veri ler  tek yönlü  ANOVA yöntemiyle SPSS’  de anal iz

edi lmiştir .  Sonuç lar  incelendiğ inde,  katı l ımcı lar ın  EDDBA’daki  seviyesi  artt ıkça

sosyal  f iz ik  kaygı  düzeylerinin düştüğü  bulunmuştur .
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YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE FLÖRT ŞİDDETİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Buse Ateşsönmez

Çağ  Üniversitesi

ÖZET

Bu araşt ırma,  üniversite öğrenci lerinin bağ lanma sti l leri  i le  partnerlerini  f lört

ş iddetine maruz bırakmalar ı  arasındaki  i l işkinin incelenmesini  amaç lamaktadır .

Araşt ırmanın örnekleminde 18 yaş ından büyük,  evl i  olmayan,  mevcut romantik  bir

i l işkisi  olan ya da daha önce romantik  i l işkisi  olmuş  109 erkek,  249 kadın olmak

üzere toplam 358 üniversite öğrencisi  bulunmaktadır .  Katı l ımcı lara bağ lanma

sti l lerinin ö lçü lmesi  adına Üç  Boyutlu Bağ lanma Ö lçeğ i ,  f lört  ş iddetinin ö lçü lmesi

adına Flört  Ş iddeti  Tutum Ö lçekleri  veri lmiştir .  Veri lerin anal iz inde SPSS 22.0

programı kul lanı lmış  ve veri ler  frekans anal iz leri ,  k i-kare testi ,  tek yönlü  anova,

post-hoc tukey ve korelasyon anal iz i  kul lanı lmışt ır .  Araşt ırmada elde edi len

sonuç lara göre kaç ınan ve kaygı l ı  bağ lanmanın f lört  ş iddetiy le  pozit if  yönde

i l işki l i  o lduğu,  güvenl i  bağ lanmanın ise f lört  ş iddetiy le  negatif  yönde i l işki l i

olduğuna ulaş ı lmışt ır .  Kaç ınan bağ lanma sti l inde kadınlar  daha fazla  f lört  ş iddeti

uygularken,  kaygı l ı  bağ lanma sti l inde erkeklerin daha fazla  f lört  ş iddeti

uyguladığ ı  sonucuna ulaş ı lmışt ır .
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ÇOCUKLUK ÇAĞI İHMAL DÜZEYİ İLE ZİHİN KURAMI VE 
EMOSYON TANIMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Büşra Hitaloğ lu ,  Cahide Çolak,  Cansel  Çal ışkan

Dokuz Eylü l  Üniversitesi

Amaç :

Bu çal ışmada çocukluk çağ ındaki  ihmalin z ihin kuramı ve emosyon tanıma becerisi

üzerindeki  etki lerinin araşt ır ı lması  amaç lanmışt ır .  Çocukluk çağ ındaki  ihmal ,

bireyin bi l işsel ,  psikolojik ,  f izyolojik  gel iş imlerine katkıda bulunan temel

ihtiyaç lar ının karş ı lanmaması  olarak tanımlanabi l ir .  İhmal  çocuğun beslenme,

barınma,  bakım gibi  temel  gereksinimlerinin karş ı lanmaması  i le  f iz iksel

olabi leceğ i  gibi ;  çocuğun yalnız  bırakı lması ,  değersiz  hissettir i lmesi ,  yeterl i

i lginin gösteri lmemesi  gibi  duygusal  da olabi l ir .  Çocuk ihmali ,  birçok alanda

çocuğun gel iş imini  olumsuz etki ler .  Aynı  zamanda araşt ırdığ ımız  emosyon tanıma

becerisi  ve zihin kuramı gibi  bi l işsel  beceri lerde olumsuz etki lere sahip olduğu

birçok araşt ırmada görü lmüştür .  Zihin kuramı,  kiş inin kendi  ve diğerlerinin duygu

ve düşünceleri  hakkında çeş it l i  ipuç lar ını  kul lanarak ç ıkar ımda bulunabi lmeye

yönelik  bi l işsel  kapasitesi  olarak tanımlanabi l ir  (Yı ldır ım,  ve diğerleri ,  2011) .

Normal  gel iş im gösteren bireylerde zihin kuramının gel iş imi  bebekl ikten it ibaren

ortaya ç ıkmakta ve y ı l lar  i le  bir l ikte i ler lemektedir  (Hale ve Tager-Flusberg,

2005).  Bu gel iş imde ihmalin etkisi  olabi leceğ i  düşünü lerek bu çal ışma yapı lmışt ır .

Yöntem:

Araşt ırma İzmir  i l inde Ekim 2018 ve Haziran 2019 tarihleri  arasında çeş it l i

üniversitelerde eğ it imine devam eden 596 gönü l lü  üniversite öğrencisi  i le

yapı lmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  412’si  (%69) kadın,  184’ü  (%31)  erkektir  ve yaş

ortalaması  21 .28’dir .  Araşt ırmada ö lçüm araç lar ı  olarak “Çocukluk Çağ ı  Travma

Ö lçeğ i”  (CTQ) ve “Gözlerden Zihin Okuma Testi”  (RMET) kul lanı lmışt ır .

Sonuç :

Araşt ırmanın sonucunda zihin kuramı ve emosyon tanıma becerisi  i le  f iz iksel

ihmal  ve duygusal  ihmal  arasında anlamlı  bir  i l işkiye rastlanmamışt ır .  Duygusal

ihmal  ortalamasının ise f iz iksel  ihmalden fazla  olması  dikkat çekmiştir .

Literatürde duygusal  ihmalin daha fazla  olduğunu bulan çal ışmalar  mevcuttur  ve

bulgular  bu çal ışmaları  destekler  nitel iktedir .

Yorum:

İhmal ,  çocuk gel iş imini  birçok yönden özel l ik le  bi l işsel  olarak olumsuz etki leyen

önemli  bir  faktördür .  Her ne kadar bu çal ışmada ihmalin z ihin kuramı üzerinde

olumsuz etkisine rastlanmasa da ihmal  ve zihin kuramı daha çok araşt ır ı lmaya

ihtiyaç  duyan yeni  bir  çal ışma konusudur.
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OCCUPATIONS THAT ARE MATCHED WITH STEREOTYPICAL GENDER
EFFECTS PEOPLE’S RETRIEVAL-INDUCED FORGETTING

Büşra Tosun ,Beyzanur Şen,  Anı l  Zerey,  Atacan Tanaydın,  İ lkyaz Ç .  Armağan

ODTÜ  Kuzey Kıbrıs  Kampüsü

The purpose of  the present study is  to understand the retrieval  induced-

forgetting of  occupational  gender stereotypes.

The sample is  randomly selected from METU NCC staff  and students.

In  this  study,  there were three phases designed on SuperLab,  and the data

analyzed by using One-Way Repeated Measured ANOVA

The results  showed that there is  a  statistical ly  s ignif icant effect  of  occupational

gender sterotype on RIF,  which means that the alternative hypothesis  was

accepted.

The Bonferroni  Correction revealed that only  signif icant difference is  between

unpracticed-related and unpracticed-reversed items.
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KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE 
ON DEPRESSION AND ANXIETY

Cemre Sağcan,  Buse Dalcı ,  Talya Öztürk,  Tuğçe Bedel ,  Hacer Gü l  Ç itak

Yeditepe Universitesi

Any behavior  that  can lead an individual  to feel  uncomfortable and abused in a

romantic  relationship is  cal led intimate partner violence.  It  is  divided into 5

main subgroups:  physical ,  psychological ,  sexual ,  economical  or  digital  v iolence.

The current study has been conducted in  order to f ind whether there is  a

relationship between high levels  of  experience and high levels  of  knowledge of

intimate partner violence on depression and anxiety.  We had 559 participants in

our research which 383 of  them are female and 172 of  them are male.  The

participants were chosen if  they are unmarried,  heterosexual  and between the

ages of  18-30.  They f i l led out the onl ine survey which contains Intimate Partner

Violence Experience Inventory ( IPVE-I) ,  Attitudes Towards Dating Violence Scale

(ATDVS),  Beck Depression Inventory (BDI)  and Beck Anxiety Inventory (BAI) .

IPVE-I  and ATDVS have 3 subgroups which are physical ,  psychological  and sexual

items,  but we have taken account only  the psychological  ones.  The prediction of

our study was that when people know what violence is  and also experience it  are

more l ikely  to have depression and anxiety compared to people who do not know

what violence is ,  but  experience it .  Results  have supported our suggestion.  Also,

we have found that females are more l ikely  to experience intimate partner

violence compared to males.  Besides,  male participants have signif icantly  higher

knowledge about the issue than females.  Further researches could be done in

order to look at  younger and olders,  homosexuals  and married people.  Keywords:

intimate partner violence,  experience of  intimate partner violence,  knowledge of

intimate partner violence,  depression,  anxiety,  gender
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SOSYAL MEDYAYI KİM, NEDEN, NASIL KULLANIYOR?

Ceyda ABALI,  Ece AYDIN,  Eda SADEGÖNÜL,  

Ceren AYTAŞ ,  Bi lsev NALÇ IN,  Gaye RAİM

Ege Üniversitesi

ÖZ

Uygulamış  o lduğumuz çal ışmada farkl ı  yaş ,  c insiyet,  meslek ve eğ it im düzeylerine

sahip bireylerin sosyal  medyayı  kul lanma amaç lar ını  ve sosyal  medyayı  ne

şeki l lerde kul landıklar ını  anket vasıtasıy la  araşt ırdık .  Bireylerin Whatsapp,

Instagram, Facebook gibi  sosyal  medya platformlarında hangi  içerikleri

paylaşt ık lar ı  ve hangi  içerikleri  takip etmekten hoş landıklar ı  sorusuna yanıt

aradık.  Çal ışmamızın katı l ımcı  sayıs ı ,  Türkiye’nin çeş it l i  i l ler inden seç i lmiş ,  180

kiş iydi .  Anket veri lerimizi  18-30 yaş  ,  31-50 yaş ,  51  yaş  ve üstü  o lmak üzere üç  yaş

grubundaki  kiş i lerden topladık.  Tüm katı l ımcı lara bi lgi lendir i lmiş  onam formu i le

çal ışmamızın koşul lar ını  aç ık ladık.  Yaptığ ımız  anal iz ler  sonucunda toplamda 31

hipotezimizden 22 tanesinin desteklendiğ i ,  8  tanesinin ise desteklenmediğ i

sonucuna ulaşt ık .  Bu üç  grup arasında meslek ve eğ it im düzeylerinde herhangi  bir

farkl ı l ık  bulmadık.  Tüm gruplar ın  sosyal  medyayı  en çok gündemi takip amacıyla

kul landığ ı  sonucuna ulaşt ık .  Tüm yaş  gruplar ı  iç in  en çok kul lanı lan uygulamalar ın

sırasıy la  WhatsApp,  Instagram ve Youtube olduğunu tespit  ettik .  Aktif  paylaş ım

yapma durumunun ise gruplar  arasında değ işmediğ i  görü lmüştür  [ꭓ2(2,  N= 180)=

0.79,  p>0.5] .
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONTROL AND 
DRIVIING ANGER EXPRESSION

Dilara Yı ldır ım,  Fatma Sı la  Çakmak,  El if  Hi lal  Kurt,  

İdi l  Tavşanl ı ,  Dr.  Burcu Tekeş

İhsan Doğramacı  Bi lkent Üniversitesi

Abstract

Driver  anger and anger expression whi le  driving have been shown to correlate

with traff ic  accidents and road safety.  Another factor  that  may be correlated

with anger expression level  of  drivers is  self-  control .  In  this  study,  we

hypothesized that there is  a  negative correlation between drivers’  level  of  self-

control  and level  of  anger expression whi le  driving.  In  the present study;

participants (N=196,  F=63,  M=133)  were at  f irst  asked to f i l l  out  a  self-control

questionnaire,  Driving Anger Expression Inventory Scale and a demographic form

asking various questions about gender,  age,  education status,  being an active

driver  and number of  accidents via  an onl ine platform Qualtr ics.  Results  showed

that there is  a  s ignif icant negative correlation between self-control  driver  anger

expression in  terms of  verbal  expression,  bodi ly  expression,  and vehicle

expression.  Also,  drivers experience and age signif icantly  correlated with drivers

self-control  a lso increase.  Further studies should conduct an experimental  study

to understand causation.  When these results  are evaluated,  intervention

programs related with self-control  and anger expression in  traff ic  may be useful

to enhance road safety in  long term.
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THE EFFECTS OF WALKING THROUGH DOORWAYS FROM THE SAME

ENVIRONMENTS ON THE MEMORY

Duygu Hilal  Bayır ,  İ layda Süzer,  Göktuğ  Uysal ,  

Deste Di lan Hazar,  İ lknur İrem Şenol

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Kuzey Kıbrıs  Kampüsü

Bu çal ışmanın amacı ,  uzay hareketinin bireylerin yakın zamanda etki leş im iç inde

olduğu nesneler  hakkındaki  bi lgi lere eriş im yeteneğ imizi  nası l  etki lediğ ini

anlamaktır .  Anderson ve Schooler 'a  ( 1991)  göre,  haf ıza fonksiyonu çevre yapısına

iyi  adapte olmuştur .  Nedensel  bir  bağ lantının var  olduğunu iddia ederek,

çevrenin doğası  nedeniyle hafızanın bir  yapıya sahip olduğunu iddia etmiş lerdir .

Ayr ıca,  bel leğe ihtiyaç  duyulması  olası l ığ ın ın  önceki  pozlamalar ın s ık l ığ ına ve

kal ıplar ına da bağ l ı  o lduğunu göstermek iç in  birçok çevresel  faktör  incelenmiştir .

Ayr ıca,  çevre ve bel lek arasındaki  i l işki ler  aynıdır .  İnsan hafızasının sahip olduğu

biç imin çevrede bu i l işki lere göre ayarlandığ ı  iddia edi l iyor .  Başka bir  deyiş le ,

Curiel  ve Randvansky (2006) 'ya  göre,  tanıma sırasında,  önceden var  olan bir

haritada bulunan ve muhtemelen mevcut bir  haf ıza temsi l ini  aramayı  içeren bir

cismin bulunup bulunmadığ ın ın  bel ir lenmesi  gerekir .  McNamara (1986),  bö lge

bi lgi lerini  z ihinsel  bir  harita organizasyonu üzerindeki  etki lerini  aç ık layan bir

çal ışma yürütmüştür .  Sonuç lar ,  tanıma testi  iç in ,  aynı  bö lgedeki  nesnelerin,  farkl ı

bö lgelerdekinden daha fazla  hatır landığ ın ı  göstermiştir .  Öte yandan,  bazı

araşt ırmalar ,  bir  kapıdan geçmenin ve farkl ı  bir  odaya girmenin beyinde “zihinsel

bir  blok” yaratt ığ ın ı  göstermektedir ;  bu,  aç ık  kapı lardan yürümek,  yeni  bir  bö lüm

oluşturmak iç in  yer  açmak iç in  hafızayı  s ıf ı r lamaktadır .  Buna genel  olarak kapı

etkisi  denir .  Radvansky ve Copeland (2006),  insanlar ın  dinamik durumun

mekansal  ve i l işkisel  özel l ik lerini  aktif  olarak takip ettiğ ini  ve bunun bel lekteki

bi lginin var l ığ ın ı  etki lediğ ini  araşt ıran bir  araşt ırma yaptı .  İnsanlar ı  bir  odadan

diğerine taş ıd ık lar ında,  odanın iç indeki  eşyalar ı  taş ımaktan daha çok şey

unuttuğunu buldular .  Ancak,  aynı  oda faktörünü  kul lanmadıklar ını  araşt ırmanın

tart ışma kısmında bel irtt i ler .  Bu çal ışmada,  bir  kapıdan geçmenin veya çevresel

değ iş ik l ik lerin hafızaya etkisinin olup olmadığ ın ı  bulmak iç in  aynı  oda faktörünü

kul lanacağ ız .
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YETİŞKİNLERDE ZİHİN KURAMI VE EMOSYON TANIMA BECERİSİNİN

DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ

Büşra AVCIOĞLU,  Ebru ÖZDEMİR,  Esra ESKİCİ ,  Esra KARAKURT,  Fatma

ÖZTÜRK,  Gü lşah YILMAZ,  Hanife Nur Türkoğ lu ,  Latife AVCI,  

Mehmet GÖRER,  Nihan SİLLELİOĞLU,  Ravza Nur KIZILTAŞ ,  

Sevde COŞKUN, Zeynep Ceyda DEMİRKAN

Dokuz Eylü l  Üniversitesi

ÖZET 

Kiş i lerarası  i letiş imde önemli  bir  sosyal  beceri  olduğu bel irt i len zihin kuramı,

başkalar ının z ihinsel  durumlarına (his ler ,düşünceler ,niyetler  ve istekler)  at ıfta

bulunma ve bu zihinsel  durumlara göre başkalar ının davranış lar ını  anlama ve

tahmin etme becerisidir  (Bora&Berk,  2016) .  Depresyon,  yaygın olarak görü len ve

ciddi  t ıbbi  hastal ık lara yol  açan;  nası l  hissettiğ imizi ,  düşündüğümüzü  ve

davrandığ ımız ı  olumsuz yönde etki leyen,  günlük aktivitelerde i lgi  ve zevk

eksikl iğ ine,  konsantrasyon bozukluğuna,  enerji  kaybına ve değersiz l ik  veya aş ı r ı

suç lu luk duygular ına yol  açan psikolojik  bir  rahatsız l ıkt ır  (DSM-5,  2013) .  Yapı lan

araşt ırmalar  depresyonun,  z ihin kuramıyla  i l işki l i  o lduğunu ve depresyon düzeyi

artt ıkça kiş inin z ihin kuramı becerisinin azaldığ ın ı  ayr ıca kiş inin gözlerden

duygular ı  saptayabi lme olarak tanımlanan emosyon tanıma yetisindeki  eksikl ik  i le

i l işkisini  bel irtmiştir .  Bu araşt ırmanın amacı  yetişkinlerdeki  z ihin kuramı ve

emosyon tanıma beceri lerini  bel ir lemek ve bu beceri lerin depresyon i le  i l işkisini

ö lçüp alanyazına katkı  sağ lamaktır .
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SIRA DIŞI OLAN SUÇ OLAYLARININ 

SIRA DIŞI OLMAYAN SUÇ OLAYLARINA KIYASLA 

GÖRGÜ TANIKLIĞI BELLEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eda Nihan Erkan,  Hakan Emlu,  Ebru Azak,  

Nupelda Küçük,  Mihriban Doğan,  Gü lüstan Erkol

Doğu Akdeniz  Üniversitesi

Görgü  tanıkl ığ ı  bel leğ i  araşt ırmalar ı  ve yargı  s istemlerinden elde edi len bi lgi lere

bakı ldığ ında görgü  tanıklar ının suç luyu tanımada çoğunlukla  hatal ı  yanıt

verdikleri  saptanmışt ır .  Görgü  tanıkl ığ ı  bel leğ i  hassastır  ve birçok faktör  hatal ı

teşhislere sebep olur(Deffenbacher,  Bornstein,  Pennod ve McGarty,  2004,  Akt.

Seyrekbasan,  2014) .  Borchard görgü  tanıkl ığ ı  bel leğ ini  bozabi lecek bir  faktöründe

olayın s ıra  dış ı l ığ ı  o labi leceğ ini  söyler  (Borchard,  1932,  Akt.  Ersoy,  2018) .  Biz  de

çal ışmamızı ,  görgü  tanıklar ının teşhis  beceri lerinin suç  o laylar ının s ıra  dış ı  ve s ıra

dış ı  o lmayış ına göre farkl ı laşabi leceğ inden yola ç ıkarak yürüttük.  Daha önce bu

etkene bakı larak yürütü len bir  çal ışma yapı lmamışt ır .  Deney grubuna s ıra  dış ı  bir

suç  v ideosu iz lemiştir .  Kontrol  grubuna ise s ıra  dış ı  o lmayan bir  suç  v ideosu

izleti lmiştir .  Video sonrası  her  iki  gruba da okuma metni  ketleyici  görev olarak

veri lmiştir .  Ardından katı l ımcı lardan suç luyu teşhis  etmeleri  istenmiştir .  Ek

olarak olayla  i lgi l i  sorular  da sorulmuştur .  İk i  gruptaki  görgü  tanıklar ının olaya

dair  genel  olarak bi lgi  sahibi  olmalar ına rağmen yüz tanıma testinde s ıra  dış ı  suç

videosu iz leti len katı l ımcı lar ın  suç luyu teşhis  etmede daha fazla  hata yaptığ ı

görü lmüştür .   S ıra  dış ı  o lan ve s ıra  dış ı  o lmayan suç  o laylar ında,  suç luyu tanıma

becerisinin görgü  tanıkl ığ ı  bel leğ indeki  etkisini  görmek iç in  ki  kare bağ ımsız l ık

testi  uygulanmışt ır .  S ıra  dış ı  suç  v ideosu iz leti len grubun,  s ıra  dış ı  o lmayan suç

videosu iz leti len gruba oranla suç luyu tanımada 5.5  kat  daha fazla  hata yaptığ ı

bulunmuştur .   Olaya dair  genel  bi lgi leri  olsa da yaptıklar ı  teşhisin doğruluğu

bizleri  yanı ltabi l ir .  Biz  de gerçekleştirdiğ imiz  bu çal ışma i le  tanıklar ın  olaya dair

verdikleri  bi lgi lerin suç luyu teşhis  etmede etki l i  o lmadığ ın ı  gördük.
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INVESTIGATING SOCIAL CONFORMITY WITH MODERN TECHNOLOGY 

BY USING MORTALITY SALIENCE MANIPULATION

Hamdullah Akbaş ,  Ediz  Deniz  Zati

ODTÜ  Kuzey Kıbrıs  Kampüsü

ÖZET (ABSTRACT)

Kiş i lerarası  i letiş imde önemli  bir  sosyal  beceri  olduğu bel irt i len zihin kuramı,

başkalar ının z ihinsel  durumlarına (his ler ,düşünceler ,niyetler  ve istekler)  at ıfta

bulunma ve bu zihinsel  durumlara göre başkalar ının davranış lar ını  anlama ve

tahmin etme becerisidir  (Bora&Berk,  2016) .  Depresyon,  yaygın olarak görü len ve

ciddi  t ıbbi  hastal ık lara yol  açan;  nası l  hissettiğ imizi ,  düşündüğümüzü  ve

davrandığ ımız ı  olumsuz yönde etki leyen,  günlük aktivitelerde i lgi  ve zevk

eksikl iğ ine,  konsantrasyon bozukluğuna,  enerji  kaybına ve değersiz l ik  veya aş ı r ı

suç lu luk duygular ına yol  açan psikolojik  bir  rahatsız l ıkt ır  (DSM-5,  2013) .  Yapı lan

araşt ırmalar  depresyonun,  z ihin kuramıyla  i l işki l i  o lduğunu ve depresyon düzeyi

artt ıkça kiş inin z ihin kuramı becerisinin azaldığ ın ı  ayr ıca kiş inin gözlerden

duygular ı  saptayabi lme olarak tanımlanan emosyon tanıma yetisindeki  eksikl ik  i le

i l işkisini  bel irtmiştir .  Bu araşt ırmanın amacı  yetişkinlerdeki  z ihin kuramı ve

emosyon tanıma beceri lerini  bel ir lemek ve bu beceri lerin depresyon i le  i l işkisini

ö lçüp alanyazına katkı  sağ lamaktır .
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EGZERSİZ BAĞIMLILIĞININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE 

BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ

Ertuğrul  ÇÖP

Lefke Avrupa Üniversitesi

Bu çal ışmanın amacı  egzersiz  yapan bireylerin egzersiz  bağ ıml ı l ık lar ı  i le  kiş i l ik

özel l ik leri ,  benl ik  saygıs ı  ve demografik  değ işkenler  arasındaki  durumu tespit

etmektir .  Araşt ırma,  i l işkisel  tarama model l i  o lup,  nicel  yöntem kul lanı lmışt ır .

Çal ışmanın örneklem grubunu 203 egzersiz  katı l ımcısı  oluşturmaktadır .

Araşt ırmada veri ler  demografik  bi lgi  formu,  Egzersiz  Bağ ıml ı l ığ ı  Ö lçeğ i -21 ,  On

Maddeli  Kiş i l ik  Ö lçeğ i  ve Rosenberg Benlik  Saygısı  Ö lçeğ i  i le  toplanmışt ır .

Veri lerin anal iz inde SPSS 20 programı kul lanı lmışt ır .  T-test ,  Anova,  Korelasyon ve

Regresyon anal iz leri  yapı lmışt ır .  Egzersiz  bağ ıml ı l ığ ın ın,  k iş i l ik  özel ik lerinin ve

benlik  saygıs ının cinsiyete göre farkl ı laşmadığ ı  bulunmuştur .  Haftada 4-7 gün

egzersiz  yapanlar ın  daha fazla  kontrol  eksikl iğ i ,  geri  çeki lme etki leri  yaşadıklar ı ,

tolerans gel iştirdikleri  ve devamlı l ık  gösterdikleri  bulunmuştur .  Yar ışmacı

düzeyde egzersize katı lanlar ın  daha fazla  zaman ve egzersiz  tercihinde

bulunduklar ı ,  kontrol  eksikl iğ i ,  geri  çeki lme etki leri  yaşadıklar ı ,  tolerans

geliştirdikleri  ve devamlı l ık  gösterdikleri  bulunmuştur .  Yüksek sosyo-ekonomik

düzeyin,  düşük düzeyden daha fazla  geri  çeki lme etki leri  yaşadığ ı  ve deneyime

aç ık  kiş i ler  olduğu bulunmuştur .  Dayanıkl ı l ık  egzersiz leri  (koşu,  yüzme ve

bisiklet)  yapanlar ın  daha fazla  geri  çeki lme etki leri  yaşadığ ı  bulunmuştur .  Direnç

egzersiz leri  (f itness ve powerl ift ing)  yapanlar ın  daha fazla  zaman ve egzersiz

tercihinde bulunduklar ı ,  kontrol  eksikl iğ i ,  tolerans yaşadıklar ı  ve devamlı l ık

gösterdikleri  bulunmuştur .  Esnekl ik  egzersiz leri  (dans,  pi lates ve yoga)

yapanlar ın  daha fazla  geri  çeki lme etki leri  yaşadıklar ı  ve sorumluluk sahibi ,  d ışa

dönük kiş i ler  olduğu bulunmuştur .  Bireysel  spor yapanlar ın  daha fazla  geri

çeki lme etki leri  yaşadıklar ı ,  tolerans gel iştirdikleri  ve devamlı l ık  gösterdikleri

bulunmuştur .  Ekipmanl ı  sporlar  yapanlar ın  daha fazla  zaman ve egzersiz

tercihinde bulunduklar ı ,  kontrol  eksikl iğ i ,  geri  çeki lme etki leri  yaşadığ ı

bulunmuştur .  Yaş ın  artt ıkça egzersiz  bağ ıml ı l ığ ın ın  azaldığ ı ,  daha az  tolerans

geliştir i ldiğ i  ve daha az devamlı l ık  gösteri ldiğ i  bulunmuştur .   Kiş i l ik  özel l ik lerin

egzersiz  bağ ıml ı l ığ ı  varyansının %15’ ını  aç ık ladığ ı ,  deneyime aç ık l ık  ve dışa

dönüklüğün egzersiz  bağ ıml ı l ığ ın ın  yordayıcıs ı  olduğu bulunmuştur .  Benl ik

saygısının ise egzersiz  bağ ıml ı l ığ ıy la  i l işki l i  o lmadığ ı  bulunmuştur .
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ADİL OLMAYAN DÜNYA İNANCININ 

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Aysu Çetin,  El if  İ rem Kapancı ,  Eslem Sena Şahin,  Dr.  Burcu Tekeş

İhsan Doğramacı  Bi lkent Üniversitesi

Özet

İnsan hatasına bağ l ı  meydana gelen trafik  kazalar ının artan sayıs ı  trafik  ve sürücü

davranış lar ına i l işkin araşt ırmalar ın  önemini  art ırmaktadır .  Adi l  olmayan dünya

inancı ,  masumların cezalandır ı ldığ ı  ve olumlu davranış lar ın  takdir  edi lmediğ i

haksız  bir  s isteme olan inancı  temsi l  eder.  Bu inanç la  kiş i  baş ına gelen olaylar ın

sonucunda kendini  değ i l ,  adi l  olmayan sistemi sorumlu görür  ve bu sebeple

kural lar ı  ih lal  etmeye meyi l l idir .  Trafikte adi l  olmayan dünya inancına sahip olan

sürücü ler in  davranış lar ında bu inancın yansımalar ını  kural  ih lal leri  biç iminde

göstermesi  beklenmektedir .  Sürücü  davranış lar ı  ve adi l  olmayan dünya inancı  öz

beyana dayal ı  örtük ö lçüm yöntemleri  i le  ö lçü lebi l ir .  Bu çal ışmada adi l  olmayan

dünya inancının aktif  sürücü lerde öz beyana dayal ı  sürücü  davranış lar ına i l işkisi

incelenmiştir .  Çal ışmada Kontrol  Odağ ı  Ö lçeğ i ,  Sürücü  Davranış lar ı  Ö lçeğ i  ve

Sorumluluk Duygusu ve Davranış ı  Ö lçeğ i  kul lanı lmışt ır .  Sürücü ler in  yaptıklar ı

kural  ih lal leri  i le  adi l  olmayan dünya inancı  arasında pozit if  i l işki  beklenmektedir .

Ek olarak,  adi l  olmayan dünya inancının yüksek olduğu kiş i lerde bu inancın

kendine hizmet eden önyargıya ve bununla bir l ikte olumsuz sonuç lara yol  açt ığ ı

düşünü lmektedir .  Bu durumda kiş i ler ,  negatif  olaylar la  karş ı laşt ık lar ında kendi

davranış lar ını  sorgulamak yerine adi l  olmayan sistemi suç lu  bulmaktadır .

Çal ışmanın sonucunda,  kiş i ler in olumsuz sonuç lanan olaylarda kendi lerini  daha az

sorumlu görmeleri  beklenmektedir .  Genel  olarak,  sonuç lar  sürücü  davranış lar ının

ve inanç lar ın  i l işkisinin araşt ır ı lması  aç ıs ından önemlidir .
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EŞCİNSELLERE İLİŞKİN TUTUMLAR: EBEVEYN TUTUMLARI, SAVUNMA

MEKANİZMALARI, BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK, BAŞA ÇIKMA

ESNEKLİĞİ VE DİNDARLIK AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Ezgi  KARADENİZ,  İ lay ÜNAL,  Prof.  Dr.  Şennur TUTAREL KIŞLAK

Ankara Üniversitesi  

Günlük yaşantıda eşcinsel lere yönelik  olumsuz tutumların yaygınl ığ ı  göze

çarpmaktadır  ve bu olumsuz tutumlar  hayatın pek çok yönünde pek çok farkl ı

davranış la  kendini  göstermektedir .  Bu konu üzerine özel l ik le  ü lkemizde s ınır l ı

sayıda araşt ırma yapı ldığ ı  göze çarpmaktadır .  Bu çal ışmanın amacı ,  eşcinsel lere

i l işkin tutumlar  i le  anne baba tutumları ,  savunma mekanizmalar ı ,  bel irsiz l iğe

tahammü lsüzlük,  başa ç ıkma esnekl iğ i  ve bazı  sosyodemografik  değ işkenler

arasındaki  i l işkiyi  incelemektir .

Çal ışmanın örneklemini  258 (128 kadın,  130 erkek)  gönü l lü  üniversite öğrencisi

oluşturmaktadır .  Öğrenci lere Demografik  Bi lgi  Formu,  Eşcinsel lere İ l işkin Tutum

Ö lçeğ i ,  Anne Baba Tutum Ö lçeğ i ,  Savunma Mekanizmalar ı  Testi ,  Bel irsiz l iğe

Tahammü lsüzlük Ö lçeğ i  ve Başa Ç ıkma Esnekl iğ i  Ö lçeğ i  uygulanmışt ır .

Yapı lan t  testi  anal iz leri  sonucunda,  erkeklerin eşcinsel  bireylere karş ı  kadınlara

göre daha olumsuz yönde tutumlara sahip olduklar ı  ve yanı  s ıra  eşcinsel  tanıdığ ı

o lmayan bireylerin de eşcinsel lere karş ı  daha olumsuz tutumlar  sergi ledikleri

bel ir lenmiştir .  Regresyon anal iz i  sonuç lar ına göre ise cinsiyet,  tanış ık l ık  derecesi

i le  dindarl ık  değ işkenlerinin eşcinsel lere karş ı  tutumları  %45 oranında aç ık ladığ ı

görü lmüştür .  Bulgular  a lanyazın ış ığ ında değerlendir i lmiştir .
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SÖZ UÇAR JEST VE MİMİK KALIR

Fatma Beyza YILMAZ,  Sema İNCEKÖSE,  Gü lsena BARIN,  Esra DEMİREL,  Nihal

Nur BAYRAKTUTAR,  Amine ŞENTÜRK,  Ayl in  BARANBAŞ

Ankara üniversitesi

Çal ışmanın amacı ,  aktörün jest  ve mimik kul lanımının gözlemcinin hatır lama

düzeyini  ve aktörü  yetkin algı lamadaki  etkisini  incelemektir .  Çal ışmanın

örneklemi 68 katı l ımcıdan oluşmaktadır .  Deney grubuna jest  ve mimik

kul lanımının daha fazla  olduğu bir  v ideo iz leti l i rken kontrol  grubuna jest  ve

mimik kul lanımının daha az kul lanı ldığ ı  aynı  içerikteki  bir  v ideo iz leti lmiştir .

Sonrasında katı l ımcı lar ,  hatır lama düzeylerini  ö lçmek iç in  araşt ırmacı lar

taraf ından hazır lanan Hatır lama Düzeyi  Değerlendirme Testini  doldurmuş lardır .

Yapı lan t-  testi  anal iz  sonucunda deney koşulundaki  katı l ımcı lar ın  aktörün

aktardığ ı  bi lgi leri  kontrol  koşulundaki  katı l ımcı lardan anlamlı  olarak daha fazla

hatır ladıklar ı  ve aktörü  daha yetkin algı ladıklar ı  bulunmuştur .
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SAME SEX PROFILE EXPOSURE EFFECTS ON 

DATING PREFERENCES WITH OPPOSITE SEX

Gizem Can ATMACA, Merve UÇAR, Onur BİRKAN, Yağmur CÖMERTPAY

ODTÜ  Kuzey Kıbrıs  Kampüsü

The purpose of  this  study is  to understand whether the different attractive

female profi les exposure affects dating preferences or  not.  A total  of  92

undergraduate female participant were participated,  but only  54 of  those data

were used in  terms of  necessary conditions such as sexual  orientation.

Sociosexual  Orientation Inventory (SOI-R)  were used (Penke,  L . ,  & Asendorpf,  J .

B. ,  2008) to make sure the participants are in  the optimal  level  for  calculation.

Also,  demographic questions were asked which is  prepared by us to el iminate the

participant who are bisexual  or  homosexual .  This  study requires heterosexual

participants.  There were three phases which are female profi les rating,

selfevaluation rating and the rating process of  male profi les.  Results  showed

that there is  no signif icant relation between different attractiveness levels  and

dating preferences (short  term,  long term) which are separated into two groups

such as high and low resource.  However,  self-evaluation affects the participant’s

dating preferences.  Participants made their  choices by the guidance of  self-

evaluation.  The importance of  how we see ourselves is  showed statistical ly  in

this  research.
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ZUMBA DANS- FİTNESS EGZERSİZİ YAPAN BİREYLERİN AKTİVİTEYE

KATILIMDA GÖSTERDİKLERİ MOTİVASYON TÜRÜYLE 

AKIŞ DENEYİMİ İLE İLİŞKİSİ

Gizem ÖZKOL,  Arş .  Gör .  Gizem ONARAL,  Prof.  Dr.  Hacer HARLAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Amaç :  Zumba dans-fitness programının temel  amacı ;  dansı  ve eğ lenceyi

bir leştirerek maksimum seviyede kalori  yakı lmasını  sağ layarak bireylerin

eğ lenirken farkında olmadan spor yapmış  o lmalar ına katkıda bulunmasıdır .  Dansın

eğ lencel i  olması  ve aynı  zamanda kalori  yakı lmasını  sağ laması  içsel  ve dışsal

motivasyon ayr ımını  diğer egzersiz lere göre daha net ortaya koyduğu ve akış

deneyimi i le  i l işki l i  o lduğu düşünü lmektedir .   Buradan hareketle araşt ırmanın

amacı  zumba dans-fitness egzersizi  yapan bireylerin egzersize katı l ımdaki  içsel

ve dışsal  motive olma farklar ıy la  akış  deneyimlemeleri  arasındaki  i l işkinin

incelenmesidir .  Yöntem: Araşt ırmanın örneklemini  Aydın i l inde çeş it l i  spor

salonlar ında ve halk  eğ it im merkezlerinde zumba egzersizi  yapan Aydın Adnan

Menderes Üniversitesinde okumakta olan yaş lar ı  18  i le  29 arasında değ işen amaç l ı

örnekleme yöntemiyle seç i lmiş  80 bireyden oluşmaktadır .  Çal ışmada veri  toplama

araç lar ı  olarak Demografik  Bi lgi  Formu,  Durumluk ve Sürekl i  Optimal  Performans

Duygu Durum Ö lçeğ i  ve Egzersizde Davranışsal  Düzenlemeler  Ö lçeğ i

kul lanı lmışt ır .  Bulgular :  Sonuç lara göre içsel  ve dışsal  motivasyon akış  deneyimini

anlamlı  bir  şeki lde yordamaktadır .  Korelasyon anal iz i  sonuç lar ına göre içsel

motivasyonla akış  deneyimi arasında pozit if  ve anlamlı  dışsal  motivasyonla akış

deneyimi arasında negatif  ve anlamlı  bir  i l işki  bulunmuştur .  Motivasyon tür leri

toplam varyansın %60’ ını  aç ık lamaktadır .  Tart ışma: Araşt ırma bulgular ı

katı l ımcı lar ın  aktiviteye içsel  motive olduklar ı  durumda akış  deneyimleme ve

optimal  duyguduruma ulaşt ık lar ını  göstermektedir .  Dışsal  motivasyonla

aktiviteye katı l ım gösteren bireyler  ise optimal  duyguduruma ulaşamamaktadır .

Sonuç lar  motivasyon türünün akış  deneyimleme i le  i l işki l i  o lduğunu

göstermektedir .  Korelasyon anal iz i  sonuç lar ı  akış  deneyiminin içsel  düzenleme

alt  boyutuyla  pozit if  ve yüksek düzeyde,  güdü lenmeme alt  boyutuyla  negatif  ve

yüksek düzeyde i l işki  olduğunu göstermektedir .  Sonuç  o larak bireylerin içsel  ve

dışsal  motive olmalar ının farkl ı laşmasıyla  yaptıklar ı  egzersizden keyif  ve haz

almalar ında,  akış  durumu deneyimlemelerinin önemli  olduğu sonucuna

ulaş ı lmışt ır .  Çal ışmanın s ınır l ı l ık  ve güç lü  yanlar ı  akış  kuramı ve i lgi l i  l i teratür

aç ıs ından tart ış ı lmışt ır .
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STRES ALGISI VE KRONOTİPİN 

DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gözde Ata,  Sü leyman Sabri  Genç ,  Özgür  Balaban,  Ferda Bayazıt

İstanbul  Üniversitesi

Bu çal ışmanın amacı  stres algıs ı  ve kronotipteki  değ iş imin,  bireylerin depresyon

düzeyi  üzerinde nası l  bir  etki  yaratacağ ın ı  incelemektir .  Çal ışmaya toplum

örnekleminden 78 kiş i  kat ı lmışt ır .  Çal ışmada demografik  bi lgi  formu,  Algı lanan

Stres Ö lçeğ i ,  Beck Depresyon Envanteri  ve Sabahç ı l -Akşamcı l  Anketi

kul lanı lmışt ır .  Algı lanan stres,  yaş  ve sabahç ı l l ık  düzeyinin depresyon düzeyini

yordayıp yordamadığ ı  standart  çoklu doğrusal  regresyon anal iz i  i le  incelenmiştir .

Anal iz  sonuç lar ı  sabahç ı l l ığ ın  etkisinin anlamsız ,  yaş  ve algı lanan stresin etkisinin

anlamlı  olduğuna işaret etmiştir .  Algı lanan stresteki  art ış  depresyon düzeyindeki

art ış  i le ,  yaştaki  art ış  depresyon düzeyinde azalma i le  i l işki l idir .
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DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİNİN SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI VE 

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Havva Nur Alkan,  Habibe Güven,  Sayyada Kara,  

Cangü l  Zincir ,  Dr.  Burcu Tekeş

İhsan Doğramacı  Bi lkent Üniversitesi

Özet

Alanyazında,  nikotin bağ ıml ı l ığ ın ın  bireylerin bi l işsel  süreç ler ini  (dikkat,

konsantre olma) negatif  etki lediğ i  ve k ısa sürel i  nikotin etkisi  a lt ında sürücü ler in

daha dikkatsiz  ve kaza eğ i l imli  davranış lar  sergi ledikleri  önceki  çal ışmalardan

bi l inmektedir .  Bu çal ışma, dolmuş  sürücü ler inin nikotin bağ ıml ığ ı  ve sürücü

davranış ı  arasındaki  i l işkinin incelenmesi  amacıyla  yürütü lmüştür .  Ayr ıca,  dolmuş

sürücü ler inin demografik  bi lgi lerine i l işkin nikotin bağ ıml ı l ık  düzeyleri  de

değerlendir i lmiştir .  Bu korelasyonun incelenmesinde,  nikotin bağ ıml ı l ığ ın ın

kiş i lerdeki  dürtüsel  davranış ı  tetiklemesi  ve nikotin yokluğunun bağ ıml ı

sürücü lerde daha aceleci  ve dikkatsiz  davranış lara yol  açmasına i l işkin psikolojik

öngörü ler  etki l i  o lmuştur .  Araşt ırmanın örneklemi Ankara’nın çeş it l i  i lçelerinde

çal ışan dolmuş  sürücü ler inden oluşmaktadır  ve katı l ımcı lar  seç i l i rken gönü l lü lük

esasına bağ l ı  kal ınmışt ır .  Çal ışmada veri  toplama araç lar ı  olarak demografik  bi lgi

formu,  Fagerstörm Nikotin Bağ ıml ı l ık  ö lçeğ i  ve Sürücü  Davranış ı  ö lçeğ inin k ısa

versiyonu kul lanı lmışt ır .  Veri lerin anal iz inde SPSS (statistical  package for  the

social  sciences)  programı kul lanı lmışt ır .  Veri  anal iz inden elde edi len bulgulara

göre,  dolmuş  sürücü ler inde nikotin kul lanımı  yaygın bulunmuştur  (%77);  nikotin

bağ ıml ı l ığ ı  ve trafikteki  agresif  ih lal  davranış lar ı  arasında pozit if  bir  korelasyon

bulunmuştur  (p= .379) .  Örnekleminin gün boyu trafiğ in  iç inde aktif  olarak yer

alan dolmuş  sürücü ler inden oluşması  ve bu sürücü ler le  daha önce trafik

psikolojisi  a lanında herhangi  bir  çal ışma yapı lmamış  o lması  bu çal ışmanın

önemini  göstermektedir .
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ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MASAL VE 

ÇİZGİ FİLM TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Dr.  Öğretim Üyesi  Nesrin Duman,  Tuğba Deniz,  İbrahim Ziyad Kuşen

Bartın Üniversitesi

Özet

Bu çal ışma, okulöncesi  çocuklar ın  masal  ve ç izgi  f i lm tercihlerinin incelenmesini

amaç lamaktadır .  Bu amaç la  Bart ın  i l i  Merkez’de yer  alan Mil l î  Eğ it im Bakanl ığ ı 'na

bağ l ı  anaokul lar ında 3-6 yaş  arası  202 çocuk i le  kapsamlı  bir  tarama çal ışması

yapı lmışt ır .  Araşt ırma sonuç lar ında,  çocuklar ın  masal  (%95,5)  ve ç izgi  f i lmleri

(%97,5)  çok sevdikleri  görü lmüştür .  Çocuklar ın  en sevdiğ i  masal lar ın  en s ık  olarak

piyasada yer  alan resimli  öykü  k itaplar ındaki  k ısa öykü ler in  (%38,1)  olduğu

görü lmüştür .  Çocuklar ın  en sevdiğ i  ç izgi  f i lmlerin ise çok çeş it l i l ik  gösterdiğ i ,

yanıt lar  arasında en s ık  (%8,4)  Pepe ç izgi  f i lminin görü ldüğü  tespit  edi lmiştir .

Çocuklar ın  en sevdikleri  ç izgi  f i lmlerin en s ık  (%36,1)  TRT Çocuk kanal ında

yayınlanan ç izgi  f i lmler  olduğu ortaya konulmuştur .  Çocuklar ın  masal  ve ç izgi  f i lm

tercihleri  c insiyete göre anlamlı  düzeyde farkl ı laşma göstermemiştir .  Yaş

gruplar ına göre bakı ldığ ında 3 yaş  çocuklar ının masal ı ,  4 ,  5  ve 6 yaş  çocuklar ına

göre anlamlı  derecede daha çok sevdiğ i  bulunmuştur .  Ç izgi  f i lm tercihlerinde ise

yaşa göre anlamlı  düzeyde farkl ı laşma tespit  edi lmemiştir .  Çal ışmada ayr ıca

çocuklar ın  masal  olarak s ık l ık la  ç izgi  f i lm isimlerini  verdikleri  önemli  bir  bulgu

olarak araşt ırma sonuç lar ında ortaya konulmuştur .  Çal ışmanın okul  öncesi

çocuklar ın  masal  ve ç izgi  f i lm tercihleri  üzerine yapı lacak gelecek çal ışmalara

kaynak nitel iğ inde olması  hedeflenmektedir .
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EFFECT OF PARENTING STYLES ON COMPARISON AMONG WOMEN

İ lkyaz Özer,  İ rem Öz,  Sebla Endür lük,  Melek Yurduseven,  

Nesl ihan Konuk,  Sahra Serenay Mumcu

TED Üniversitesi

Diverse studies have investigated the relation between social  comparison among

women and parenting styles.  Based on Leon Festinger and Relative Deprivation

and the Gender Wage Gap (Jackson,  1989),  which proposes a  social  comparison

theory,  this  artic le  examines whether family  styles affect  the comparison

between women.  Especial ly ,  in  some research such as Gender Wage Gap shows

that women compare themselves only  with women instead of  men in terms of

financial  s ituation.  Women seem to see this  same-sex comparison enough for

themselves and do not seek for  the comparison for  opposite-sex gender.  The aim

of the study is  investigating the correlation between parenting styles and social

comparison.  Participants included 60 females between the ages of  18  and 57 (M

=32.82,  SD =  13 ,84) .  The Parenting Styles Questionnaire and General  Knowledge

Test were used.  As a  results  of  test  scores,  participants answered these

questions “Who  might get the lower score?”,   ‘ ’Who might get the higher score?”

and  “Who might get the similar  score with you?”.  The research suggested that if

women who have oppressive family  they might tend to make more social

comparison among themselves instead of  men.  In  the conclusion of  the research

it  is  seen that there is  a  correlation between the gender choosing and

comparison but women who have oppressive family  choose men instead of

women.
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INFLUENCE OF GENETICS ON COGNITION: RELATIONSHIP BETWEEN

INTELLIGENCE QUOTIENT AND WORKING MEMORY IN ADOLESCENT 

AND YOUNG ADULT TWINS

İpek Selin  Günhan

Bilkent Universitesi

The inf luence of  genetic  and environment factors on cognitive development

remain ambivalent.  Intel l igence quotient ( IQ)  and working memory (WM) tests

are both used to measure cognitive abi l it ies.  Some researchers argue that one's

score on the IQ scale corresponds to their  cognitive capacity ,  whereas others

insist  WM performance is  more representative of  the said construct.  Recent

research suggests IQ and WM are identical  or  at  least  similar  measures,  because

WM is  used to complete IQ tests.  This  study investigated the relationship

between IQ and WM performances of  monozygotic  and dizygotic  adolescent and

young adult  twins to compare genetic  and environmental  factors on cognitive

development.  IQ and WM abi l it ies of  monozygotic  twins correlated posit ively

whi le  no relation was observed between the two among dizygotic  twins.  The

results  favor  genetic  factors on cognitive development over  environmental

factors.
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ROMANTİK İLİŞKİNİN SOSYAL AKTİVİTE SIKLIĞINA ETKİSİ

İ rem Kirazoğ lu ,  Büşra Nur,  Sait  Berke,  

Yaşar Mehmet,  Al i  Mutlu,  Oytun Özçelik

Ege Üniversitesi

Katı l ımcı lar ın  romantik  i l işki  öncesinde ve i l işki  s ırasında çevresindeki  kiş i ler le

gerçekleştirdikleri  aktivite s ık l ığ ın ın  değ iş imini  ö lçen bir  anket uygulanmışt ır .

Veri ler  Wilcoxon Sıral ı  İşaretl i  Sıralar  Toplamı Testi  ve Mann-Whitney U Testi

kul lanı larak,  IBM SPSS 25.0’te anal iz  edi lmiştir .

Romantik  i l işki  öncesindeki  ortalama aktivite çeş it lerinin sayıs ı  (X =  5 .03)

romantik  i l işki  içerisinde olduğu dönemdeki  ortalama aktivite çeş it lerinin

sayıs ından (X =  4.47)  istatiksel  olarak anlamlı  bir  şeki lde yüksek olduğu

görü lmüştür .  Z  =  -3.66,  p  <  .001 .
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE DİĞER BİREYLERİN ORTAMDA OLMASININ

BAŞKASININ ACISINDAN ZEVK ALMA (SCHADENFREUDE) DUYGUSU

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GALVANİK DERİ TEPKİSİ (GDT)

ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

İ remnur Koç ,  Esin Gürcan

Akdeniz  Üniversitesi

Bu araşt ırmanın amacı  schadenfreude (başkasının acıs ından zevk alma)

duygusunun bir  v ideo yardımıyla  tetikleyerek ortaya ç ıkan tepkinin Galvanik Deri

Tepkisi(GDT) aracı l ığ ıy la  incelenmesi  kiş i l ik  özel l ik leri  ve diğer bireylerin

ortamda olması  i le  i l işkisine bakı lması  hedeflenmiştir .  Bu tepki lerin kendini

gösterebi lmesi  iç in  v ideo 4 kıs ıma (başarı ,burs,sakatl ık  ve at ı lma) ayr ı lmışt ır .

Schadenfreude duygusunun kıskanç l ık ,  mutluluk,  rahatlama,  öfke,  rahatsız l ık  ve

acıma duygular ı  i le  bir l ikte kendisini  gösterdiğ i  düşünü lmesi  sebebiyle video

sonrasında bir  ö lçek yardımıyla  bu duygular ın  puanlandır ı lması  istenmiştir .

Çal ışmaya 19’u erkek 42’si  k ız  toplam 61  üniversite öğrencisi  katı lmışt ır .

Katı l ımcı lar ın  yaş lar ı  18  i le  25 yaş  arasında değ işmektedir .  Veri  toplamak iç in

katı l ımcı lar ın  başarıya dair  tutumlarının ö lçü ldüğü  başarı  ö lçeğ i ,Eysenck Kiş i l ik

Ö lçeğ i ,v ideo sonrası  GDT tepki lerinin anlamlandırabi lmesi  iç in  v ideo sonrası

duygular ının sorulmuş  o lduğu video sonrası  ö lçek ve otonom fizyolojik

tepki lerinin ö lçü lmesini  sağ layan GDT cihazı  kul lanı lmışt ır .Araşt ırma bulgular ında

videoda ayr ı lmış  o lan 4 kıs ımda da anlamlı  düzeyde GDT veri leriy le

karş ı laş ı ld ığ ı ,Eysenck Kiş i l ik  Ö lçeğ indeki  Yalan ve Psikotisizm alt  bir imiyle tüm

GDT veri leri  arasında anlamlı  düzeyde farkl ı l ık  bulunmuştur .  Ayr ıca video sonrası

duygular ın  puanlandır ı lmasında Dışadönüklük alt  bir imiyle k ıskanma ve

Psikotisizm alt  bir imiyle i le  rahatsız l ık  arasında i l işki  bulunmuştur .Bununla

bir l ikte diğer bireylerin ortamda olmasının herhangi  bir  anlamlı  farkl ı l ık

yaratmadığ ı  ancak vermiş  o lduklar ı  öfke,rahatsız l ık ,rahatlama ve mutluluk

puanlar ının ortalamasının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir .Bu araşt ırma

sosyal  olarak onaylanmayan bir  duygunun yaratt ığ ı  f izyolojik  tepkinin bulunulan

ortama göre değ işmediğ ini  gösterirken subjektif  ö lçümlerde farkl ı l ık lar

yaratt ığ ın ı  ve bunun kiş i l ik  özel l ik leri  i le  anlamlı  farkl ı l ık lar ı  olduğunu

göstermektedir .
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STRESİN ANILARIN ÇARPITILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kadir  Kı l ıç ,  Oğuzhan Erkal ,  Yağmur Mert,

 İ layda Ok,  Kübra Arslan,  Fatih Çevik

Doğu Akdeniz  Üniversitesi

Bu çal ışmanın amacı  kiş i ler in stresl i  durumlara maruz bırakı ldığ ında sahte anı lar

yaratıp,  yaratmadıklar ını  incelemektir .  Bu amaç la  Doğu Akdeniz  Üniversitesi ,

psikoloji  bö lümü ,  3 .  Sınıfta eğ it im gören 40 (20 kadın,  20 erkek)  öğrenciden veri

toplanmışt ır .  Araşt ırmada strese maruz bırakı lan ve bırakı lmayan şekl inde deney

ve kontrol  grubu olmak üzere iki  farkl ı  grup oluşturulmuş .  Veri  toplama

aşamasında deney grubuna stres yaratmak amaç l ı  Stroop Testi  (Pehl ivanoğ lu ,

Durmazlar  ve Balkancı ,2005),  kontrol  grubuna ise kiş i lerde stres yaratmayacak

labirent görevi  veri lmiştir .  Anı lar ın  çarpıt ı lması ,  o luşturulmamış  anının

anımsanması  bağ lamında değerlendir i lmiştir .  Bulgular  yüksek stres seviyesinin

fazla  sayıda sahte anı  oluşturulmasında yordayıcı  bir  etkisi  olduğunu

göstermiştir .  Bu etki  incelendiğ inde stres seviyesi  yüksek olan kiş i ler in daha

önceden oluşturmadıklar ı  anı lar ı ,  stres seviyesi  düşük olan kiş i lere göre daha

fazla  anımsadıklar ı  görü lmüştür .  Bulgular  stres seviyesinin hatal ı  anı  oluşturma

üzerinde tutarl ı  bir  etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir .
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SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK 

TUTUMLARA İLİŞKİN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Koray Ateşsönmez

Mersin Üniversitesi

Suriyel i  s ığ ınmacı lar ın  toplumda dezavantaj l ı  bir  grup olduklar ı ,  çeş it l i  bakış

aç ı lar ıy la  yaklaş ı ld ığ ı  ve gerek ekonomi gerek asayiş  gerekse sosyokü l türel

sorunlar ı  beraberinde getirdikleri  bi l inmektedir .  Bu çal ışmada eğ it im düzeyi ,

cinsiyet  ve adi l  dünya inancının Suriyel i  s ığ ınmacı lara yönelik  olumlu ve olumsuz

tutumları  yordayıp yordamadığ ı  incelenmiştir .  Araşt ırma hem bası l ı  hem onl ine

biç imde,  rastlantısal  örnekleme tekniğ i  i le  yaş  aral ığ ı  18-65,  eğ it im düzeyleri  ise

i lkokul  mezunu i le  l isansüstü  mezunu arasında olan toplam 247 katı l ımcı  i le

yürütü lmüştür .  Yerel  Halkın Suriyel i lere Yönelik  Tutum Ö lçeğ i ,  Adi l  Dünya İnancı

Ö lçeğ i  ve katı l ımcı  formundan elde edi len veri lere Suriyel i  s ığ ınmacı lar ı  kabul

etme,  tehdit  olarak algı lama ve reddetmeyi  yordayıp yordamadığ ın ı  bel ir lemek

amacıyla  SPSS Paket Programı 22.  Versiyon i le  3  ayr ı  Hiyerarş ik  Regresyon Anal iz i

uygulanmışt ır .  Anal iz  sonuç lar ına göre kadınlar ın  Suriyel i  s ığ ınmacı lara yönelik

tutumlarındaki  "kabul  etme" seviyesinin erkeklere kıyasla  daha yüksek olduğu,

erkeklerin ise "tehdit"  ve "reddetme" seviyelerinin kadınlara k ıyasla  daha yüksek

olduğu görü lmüştür .  Ayr ıca eğ it im düzeyinin artt ıkça "kabul  etme" seviyesinin

artt ığ ı ,  "tehdit"  ve "  reddetme" seviyelerinin ise azaldığ ı  görü lmüştür .  Ancak üç

anal izde de ikinci  aşamada eklenen bireysel  adi l  dünya inancı  ve genel  adi l  dünya

inancı  bu alt  faktör lere anlamlı  bir  katkı  yapmamışt ır .  Kadınlar  ve erkekler

arasındaki  bu anlamlı  farkl ı l ığ ın ,  kadınlar ın  "daha hoşgörü lü "  ve "daha yumuşak

kalpl i "  olmalar ı  veya erkeklerin "daha sert"  ve "daha korumacı"  olmalar ı  gibi

benimsenmiş  c insiyet  kal ıp  yargı lar ı  veya toplumsal  cinsiyet  rol leri  i le  i l işki l i

olabi leceğ i  düşünü lmektedir .
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DUYGUDURUM VE RENGİN HATIRLAMA ÜZERİNE ETKİSİ 

(EFFECT OF MOOD AND COLOR ON THE RECALL)

Büşra Sinem Kır ,  Nadide Özgür ,  Muazzez Deniz  Barut,  Pakize Keskin

Akdeniz  Üniversitesi

This  study’s  purpose is  to researching relationship between color  and recal l

quantity  depending on changing the mood.  Study 's  main question is  whether the

recal l  quantity  change depending on word’s   color  and mood transference for

test-control  groups.  Two studies were real ised to answer this  question .  These

studies are becoming different in  terms of  only  presented word’s  color .Words

were presented colorless in  the f irst  study ,  words were presented colorful  in  the

second study .  This  study was implemented to 90 students of  Akdeniz  University

that random assignment which was constituted 2 control  and 4 test  groups.  Black

words were recal led more than colorful  words as result  of  analysis .  Woman

participants were recal led words more than man participants.  Mood changing

meaningful  effect  could not found on recal l ing word quantity .
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE TEMEL

PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN DOYUMU, SOSYAL KARŞILAŞTIRMA,

GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Muazzez Deniz  Barut,  Büşra Sinem Kır ,  Nadide Özgür

Akdeniz  Üniversitesi

İnternetin yaygınlaşması  ve sosyal  medyanın hayatımızın bir  parçası  hal ine

gelmesi  gel işmeleri  kaç ı rma korkusu kavramını  ortaya ç ıkarmışt ır .  Bu

çal ışmamızda da sosyal  karş ı laşt ırma ve temel  ihtiyaç lar ın  doyumunun gel işmeleri

kaç ı rma korkusu i le  i l işkisinin incelenmesi  amaç lanmışt ır .  Çal ışmamıza 117

üniversite öğrencisi  katı lmışt ır .  Katı l ımcı lara demografik  bi lgi  formu,  sosyal

ortamda gel işmeleri  kaç ı rma korkusu ö lçeğ i ,  temel  ihtiyaç lar ın  doyumu ö lçeğ i ,

sosyal  karş ı laşt ırma ö lçeğ i  ve sosyal  medya bağ ıml ı l ığ ı  ö lçeğ i  veri lmiştir .  Veri ler

Google forms üzerinden onl ine olarak toplanmışt ır .  Sonuç  o larak değ işkenler

arasındaki  i l işkiye baktığ ımızda sosyal  medya bağ ıml ı l ığ ı  i le  gel işmeleri  kaç ı rma

korkusu arasında orta düzeyde,  pozit if  ve anlamlı  bir  i l işki  olduğu,  sosyal  medya

bağ ıml ı l ığ ı  i le  sosyal  karş ı laşt ırma arasında düşük düzeyde,  negatif  ve anlamlı  bir

i l işki  olduğu,  sosyal  medya bağ ıml ı l ığ ı  i le  temel  psikolojik  ihtiyaç lar  arasında

düşük düzeyde,  negatif  ve anlamlı  bir  i l işki  olduğu ve son olarak sosyal

karş ı laşt ırma i le  temel  psikolojik  ihtiyaç lar  arasında orta düzeyde,  pozit if  ve

anlamlı  bir  i l işki  olduğu bulunmuştur .  Adı  geçen üç  değ işken bir l ikte sosyal

medya bağ ıml ı l ığ ındaki  toplam varyansın yaklaş ık  %31’ ini  aç ık lamaktadır .
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PARASOSYAL ETKİLEŞİM İLE SOSYAL KAYGI VE DIŞA DÖNÜKLÜK KİŞİLİK

BOYUTU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Muhammed Salih  Ağkuş ,  Verda Bulut,  Buse Halaç ,  Di lara İnci ,  Mesut Odacı

Hacettepe Üniversitesi

Bu çal ışmanın amacı  parasosyal  etki leş im i le  sosyal  kaygı  ve dışa dönüklük kiş i l ik

boyutu arasındaki  i l işkiyi  incelemektir .  Çal ışmada 18-25 yaş  aral ığ ında l isans

öğrencisi  olan 219 katı l ımcıdan Qualtr ics  sistemi üzerinden çevrimiç i  o larak veri

toplanmışt ır .  Çal ışmada kul lanı lan veri  toplama araç lar ı  Demografik  Bi lgi  Formu,

Parasosyal  Etki leş im Ö lçeğ i ,  Etki leş im Kaygısı  Ö lçeğ i  ve Eysenck Kiş i l ik

Envanteri ’dir .  Çal ışmanın amacı  doğrultusunda yapı lan istatistiksel  anal iz ler

sonucunda parasosyal  etki leş im i le  sosyal  kaygı  arasında bekleni ldiğ i  gibi  anlamlı

bir  i l işki  bulunmuştur .  Sosyal  Kaygı  Ö lçeğ i ’nden al ınan puan artt ıkça Parasosyal

Etki leş im Ö lçeğ i ’nden al ınan puan da artmaktadır .  Parasosyal  etki leş im i le  dışa

dönüklük kiş i l ik  a lt  boyutu arasında anlamlı  bir  i l işki  bulunamamışt ır .
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZGÜR İRADE VE 

BELİRLENİMCİLİĞE OLAN İNANCIN 

PROSOSYAL DAVRANIŞLARA YÖNELİK TUTUMLARLA İLİŞKİSİ

Muhlis  Eroğ lu ,  Ece Fener,  Eda Nur Özçelik

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Özgür  i rade’nin var l ığ ı  veya yokluğu yı l larca tart ış ı lsa  da son zamanlarda böyle bir

yapının var l ığ ına olan inancın insan davranış lar ı  üzerindeki  etkisi  psikologlar ın

çal ışma konular ından bir isi  hal ine gelmiştir .  Sözlüklerde “bir  şeyleri  yapıp

yapmamaya karar  verme gücü”  olarak tanımlanan özgür  i radeye olan inancın hi le ,

uyma,  cezalandırma gibi  birçok davranışa etkisi  olduğu geçmişte yapı lan

çal ışmalarla  gösteri lmiştir .  Bu çal ışmada özgür  i rade ve bel ir lenimci l iğe olan

inancın toplum yanl ıs ı  davranış lara yönelik  tutumlarla  olan i l işkisi  incelenmiştir .

Çal ışmanın örneklemi Aydın i l indeki  Adnan Menderes Üniversitesi ’ne devam eden

çeş it l i  bö lüm ve s ınıf larda okuyan 136 kadın ve 139 erkek (N=275)  öğrenciden

oluşmaktadır .  Özgür  i radeye olan inanç  Alper  ve Sümer (2017)  taraf ından

Türkçeye çevri l ip  güveni l ir l ik  ve geçerl i l ik  çal ış ı lması  yapı lan,  özgür  i rade,

kaderci  bel ir lenimci l ik ,  bi l imsel  bel ir lenimci l ik  ve rastgelel ik  a lt  boyutlar ı  olan

Özgür  i rade ve bel ir lenimci l ik  ö lçeğ i  i le  ö lçü lmüştür .  Toplum yanl ıs ı  davranış lara

yönelik  tutumların ö lçümünde,  Bağcı  (2015)  taraf ından Türkçeye çevri l ip

güveni l ir l ik  ve geçerl i l ik  çal ışması  yapı lan Yetişkinlerde prososyal l ik  ö lçeğ i

kul lanı lmışt ır .  Örneklemden elde edi len veri lerin anal iz leri  sonucunda prososyal

davranış lara yönelik  tutumlar  i le  özgür  i radeye olan inanç  arasında pozit if  yönde

anlamlı  bir  i l işki  bulgulanmışt ır  (r  2  = .24,  p&lt ; .001) .  Bu bulgular  i leride yapı lacak

deneysel  çal ışmalar  i le  desteklenebi l ir .
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GÜRÜLTÜ STRESÖRÜNÜN TEK VE ÇİFT DİLLİ BİREYLERE ETKİSİ

Şeyma Kuru,  Mustafa Yavuz,  Burak Büyükyaprak,  Yasemin Özer,  

Sü leyman Cüce,  Gizem Keskin,  Amine Gökbaş ,  

Hatice Maide Sakin,  Buse Sulu,  Onur Akyüz

Ankara Üniversitesi

Birçok araşt ırma,  farkl ı  türdeki  stresör lerin,  bi l işsel  esnekl ik  üzerinde farkl ı

boyutlarda etki lerinin olduğunu ispat etmiştir .  Dolayıs ıy la  araşt ırma odaklar ı

geniş leti lmiş  ve bu stresör lerin,  bireylerin çeş it l i  vasıf lar ına göre bi l işsel

esnekl ik  üzerinde ne boyutta etki lerinin olduğu araşt ır ı lmaya baş lanmışt ır .

Çal ış ı lan değ işkenlerden bir i  olan tek-ç i ft  di l l i  o lma durumu özel l ik le  dikkat

çeken bir  değ işken olarak son on y ı ldır  l iteratürde kendini  göstermeye baş lamış

ve ç i ft  di l l i  bireylerin,  bir  stres kaynağ ı  o lan rahatsız  edici  bir  gürü l tüye maruz

bırakı lma durumunda tek di l l i  bireylere göre daha fazla  ketleme kontrolüne,

dolayıs ıy la  da daha fazla  bi l işsel  esnekl iğe sahip olduğu görü lmüştür .  Fakat söz

konusu baş l ığ ın  yeni  olması  ve Türkiye’de denenmemiş  o lması  nedeniyle

l iteratürde hala  boş luklar ın  olduğu görü lmüş  ve bu çal ışmayla l iteratürün

destekleneceğ i  düşünü lmüştür .  Stroop testi  aracı l ığ ı  i le  ketleme becerisinin

ö lçü ldüğü  bu çal ışmanın temel  amacı ;  gürü l tü  faktörü  kul lanı larak oluşturulan

strese maruz kalan,  ç i ft  di l l i  ve tek di l l i  bireylerin ketleme beceri leri  i le  strese

maruz kalmayan ç i ft  di l l i  ve tek di l l i  bireylerin ketleme beceri lerini  incelemektir .

Bu amaç  doğrultusunda söz konusu çal ışmanın bağ ımsız  değ işkenleri  di l  kul lanımı

(tek di l l i -ç i ft  di l l i )  i le  stres (gürü l tüye maruz kalma-kalmama) iken bağ ıml ı

değ işkeni  ketleme becerisidir .
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

KLİNİK PSİKOLOG SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Müge GÜLEÇ ,  Zel iha OĞUZ,  Kader BARKIŞ ,  Asiye Didem Nur SOM

Bursa Uludağ  Üniversitesi

Bu araşt ırmada üniversite öğrenci lerinin kl inik  psikolog seç imini  etki leyen

faktör leri  bel ir lemek amaç lanmışt ır .  Örneklem grubunu 2018-2019 güz döneminde

Bursa Uludağ  Üniversitesinde l isans eğ it imine devam eden 283 öğrenci

oluşturmaktadır .  Veri  toplama aracı  olarak araşt ırmacı lar  taraf ından hazır lanan 27

soruluk bir  anket kul lanı lmışt ır .  E lde edi len veri ler  betimsel  istatistik  kul lanı larak

anal iz  edi lmiştir .  E lde edi len bulgulara göre öğrenci lerin psikolojik  yardım alma

oranının düşük olduğu bulunmuştur .  Araşt ırmada psikolojik  yardım alan

katı l ımcı lar ın  en çok psikolog ve psikiyatristten psikolojik  yardım aldıklar ı

görü lmüştür .  Kl inik  psikoloğun eğ it iminin nitel iğ inin,  k l inik  psikoloğun meslekte

geç i rdiğ i  sürenin,  k l inik  psikoloğun seans ücretinin,  k l inik  psikoloğun çal ışma

yerinin nezih bir  semtte olmasının ve kl inik  psikoloğun bakımlı  olmasının

katı l ımcı lar  iç in  önemli  olduğu bulunmuştur .  Katı l ımcı lar ın  çoğunluğu kl inik

psikoloğun popü ler  olmasını  önemsemediklerini  bel irtmiş lerdir .  Kl inik  psikoloğu

çevreden aldıklar ı  tavsiyeye göre seçtik lerini  bel irtmiş lerdir .  Katı l ımcı lar ın

çoğunluğu kl inik  psikoloğun etnik  kökenine,  medeni  durumuna,  cinsel  yönelimine,

dini  tercihine ve siyasi  tutumuna dikkat etmeyeceğ ini  bel irtmiştir .  Bulgular

üzerinden psikolojik  yardım alma oranını  ve kl inik  psikoloğa ulaş ı labi l i r l iğ i

artt ırmaya yönelik  öneri ler  sunulmuştur .
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18-25 YAŞ ARASI BİREYLERDE INSTAGRAM VE TWİTTER AKTİF

KULLANIMININ VE TAKİPÇİ SAYISININ KARANLIK ÜÇLÜ İLE İLİŞKİSİ

Leyla Bayraktar,  Bengisu İyidoğan,  Ayşenur Küçükçakır ,  

Sü leyman Öztürk,  Nisa Uysal

Hacettepe Üniversitesi

Bu araşt ırmanın amacı  18-25 yaş  arası  bireylerde Instagram ve Twitter ’da sahip

olunan takipç i  sayıs ı ,  story ve post paylaş ım sayı lar ı ,  tweet ve retweet gönderim

sayıs ı ,  günlük geç i r i len süre  i le  karanl ık  üç lü  k iş i l ik  özel l ik leri  (makyavel izm,

narsisizm ve psikopati)  arasındaki  i l işkiyi  yaş  ve cinsiyet  değ işkenlerini  de göze

alarak incelemektir .  Sosyal  ağ  s itelerinde günlük geç i r i len süre,  Twitter ’da ve

Instagram’da sahip olunan toplam takipç i  sayıs ı  ve haftal ık  olarak gönderi  (post,

tweet,  story)  paylaşmanın karanl ık  üç lü  k iş i l ik  özel l ik leri  i le  pozit if  yönde anlamlı

bir  i l işki  göstermesi  beklenmiştir .

Araşt ırmanın örneklemini  18-25 yaş  arası  ve sosyal  ağ  s itelerini  aktif  olarak

kul lanan ve en az  bir  Instagram ve/ya bir  Twitter  hesabı  olan 115  ‘ i  kadın 70’ i

erkek olmak üzere toplamda 185 katı l ımcı  oluşturmaktadır .  Araşt ırmada

“Sosyodemografik  Veri  Formu” ve “Karanl ık  Üç lü  Kiş i l ik  Ö lçeğ i  (SD3)”  olmak

üzere toplam 2 ö lçme aracı  kul lanı lmışt ır .  Veri lerinin anal iz inde basit  korelasyon

anal iz i ,  hiyerarş ik  regresyon anal iz i  ve çoklu regresyon anal iz i  kul lanı lmışt ır .

Bulgulara göre kadın katı l ımcı lar ın  sosyal  ağ  s itelerinde günlük geç i rdikleri  süre

i le  makyeval izm ve psikopati  eğ i l imi  arasında pozit if  yönde anlamlı  bir  i l işki  elde

edi lmiştir .  Ayr ıca yine kadın katı l ımcı lar ın  Instagram’da sahip olduklar ı  takipç i

sayıs ı  ve story ve post gönderim sayıs ı  i le  narsisizm eğ i l imi  arasında pozit if

yönde anlamlı  bir  i l işki  elde edi lmiştir .  Çoklu regresyon sonuç lar ı  ise incelenen

değ işkenlerin kadın katı l ımcı lar ın  makyavel iz im eğ i l imlerini  .01  düzeyinde,

narsisizm eğ i l imlerini  .05 düzeyinde ve psikopati  eğ i l imlerini  .01  düzeyinde

anlamlı  olarak yordadığ ın ı  göstermiştir .  Bu araşt ırma hayatımızın gitt ikçe daha da

vazgeç i lmez bir  parçası  hal ine gelen sosyal  ağ  s itelerinden elde edi lebi lecek

veri ler  i le  kiş i l ik  özel l ik leri  arasında nası l  bir  i l işki  olabi leceğ ini  göstermiştir .
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MEKANSAL KAYMA VE SANAL BAĞLAM DEĞİŞİMİNİN 

HATIRLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Nur Boyraz,  Seda Yı ldız ,  Esra Bayar,  Şeyma Nur Yı lmaz,  Aynur Gojasoy,  Esma

Savcı ,  Büşra Kondolot,  Gü lsüm Yıldır ım,  Özlem Çakmak

Ankara Üniversitesi

Bu araşt ırmanın amacı  mekânsal  kayma ve sanal  bağ lam değ iş ik l iğ inin hatır lama

düzeyine bir  etkisi  olup olmadığ ın ı  araşt ırmaktır .  Mekânsal  kayma ve sanal

bağ lam değ iş ik l iğ inin hatır lama düzeyini  azaltması  beklenmektedir .  Sanal  bağ lam

sabit  tutulduğunda mekânsal  kaymanın hatır lama düzeyini  azaltacağ ı ;  mekânsal

kayma olmadığ ında da sanal  bağ lam değ iş ik l iğ inin hatır lama düzeyini  azaltacağ ı

beklenmektedir .  Araşt ırmada 18-25 yaş  arası  142 üniversite öğrencisi  yer  a lmışt ır .

Katı l ımcı lar  mekânsal  kaymanın olup olmaması  ve sanal  bağ lamın değ iş ip

değ işmemesi  kombinasyonlar ından oluşan 4 deney koşul lar ından bir ine atanarak

öğrenme ve test  aşamasından geç i r i lmiştir .  Denekler  yapı lan anal iz ler  sonucunda

mekânsal  kayma ve sanal  bağ lam değ iş ik l iğ inin hatır lama düzeyine anlamlı  bir

etkisi  olmadığ ı  ortaya ç ıkmışt ır .  Mevcut l iteratür  dikkate al ınarak mekânsal

kayma ve sanal  bağ lam değ iş ik l iğ inin hatır lama düzeyine etkini  etki leyen

faktör ler  tart ış ı lmışt ır .
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AHLAK VE GÜCE ÖLÜM PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ

Nurul lah Kanl ı ,  Beyza Yener,  Sena Akbulut,  El ife Gür lek,  Şeyma Polat,  Fatma

Aksu,  Batuhan Yalç ın ,  Sena Nergis  Terzi

Ankara Üniversitesi

Çal ışmanın amacı  ahlak ve güç  değ işkenleri  üzerinde ö lümlü lük bel irginl iğ inin
etkisini  deneysel  yöntemle incelemektir .  Konuyla i lgi l i  yapı lan araşt ırmalar
arasında i lk  kez iki l i  tercih sistemi kul lanı lmışt ır .  Araşt ırmaya 18-25 yaş
aral ığ ında 68 kiş i  kat ı lmışt ır .  Anal iz ler  sonucu ö lümlü lük bel irginl iğ inin,  ahlak ve
güç  tercihlerini  etki lediğ ine dair  istatistiksel  olarak anlamlı  sonuç  bulunmuştur .  
Yöntem
Katı l ımcı lara manipü lasyon koşulunda ö lümlü lük bel irginl iğ i  iç in  Projektif  Yaşam
Tutumları  Ö lçeğ i  uygulanmışt ır .  Kontrol  grubundaysa kendi lerini  televizyon
izlerken hayal  etmeleri  istenmiştir .  Dehşet Yönetimi Kuramı’na (DYK) göre ö lüm
düşüncesinin bi l inç l i  düzeyden bi l inçalt ı  düzeye at ı lması  i le  ö lümlü lük
hatır latmasının etki l i  o lacağ ı  bel irt i lmiştir .  Bunu sağ layabi lmek ve manipü lasyon
kontrolü  iç in  PANAS kul lanı lmışt ır .  Ardından kendi lerini  bir  hayatta kalma
yarışmasında olduklar ını  hayal  etmeleri  istenmiş  ve sunulan koşul lar  arasında
mümkün olduğunca hız l ı  seç im yapmalar ı  istenmiştir .  Yapı lan seç imlerin sonunda
ası l  araşt ırma odağ ımız  olan partner seç imi  yaptır ı lmışt ır .
Sonuç /Tart ışma/Yorum
Ö lümlü lük hatır lat ı ldığ ında partner seç imleri  ve tercih hız lar ı  aç ıs ından koşul lar
arası  fark beklenmiştir .  Partner seç imleri  arasında fark gözlemlenmemiştir .
Bunun nedeninin nicel iksel  ö lçüm yerine nitel iksel  ö lçüm al ınması  olabi leceğ i
düşünü lmektedir .  Ancak çal ışmanın bulgular ı  partner tercih hız ında önemli
farkl ı l ık lar  olduğuna işaret etmektedir .  Televizyon iz lediğ ini  hayal  ettirdiğ imiz
katı l ımcı lar ,  ahlaksız/güç lü  partneri  diğer koşula göre anlamlı  şeki lde hız l ı
cevaplandırmışt ır .  Bu durum, katı l ımcı lar ın  yaşam kal ım sağ layabi lme amaç lar ına
hizmet edecek partneri  seçerken daha kararl ı  davrandıklar ını  göstermektedir .
Ancak ö lümlü lüğün hatır lat ı ldığ ı  koşulda ise kiş i ler  ahlakl ı /güçsüz partner
seç imini  diğer koşula oranla daha hız l ı  cevaplandırmışt ır .  Bunun sebebi ;
l iteratür le  tutarl ı  o larak ö lümlü lük hatır latması ,  k iş i ler in kü l türel  dünya görüşüne
daha çok bağ lanmasına sebep olarak,  ahlakl ı  o lan partneri  daha hız l ı  seçmelerini
sağ lamışt ır .  Oluşturulan hipotetik  senaryoda güç  dengesi  birbir ine yakın
tutulmuştur .  Bu dengeleme karışt ır ıc ı  etki  göstermiş  o labi l ir .  Katı l ımcı lar ın
senaryo sunumlarında seç im yapmalar ını  engel lemek ve manipü lasyonun
bi l inçalt ında çal ışması  iç in ,  katı l ımcı lardan mümkün olduğunca hız l ı  o lmalar ını
isteyen yönerge kul lanı lmışt ır .  Hız l ı  tepki  vermeleri  istenmesi ,  katı l ımcı lar ın
kararl ı  tepki  vermelerini  engel lemiş  o labi l ir .  Bu kıs ıt l ı l ık lara rağmen güç lü  ve
ahlakl ı  o lgular ının i lk  kez bir  arada çal ış ı ld ığ ı  bu çal ışma, DYK alan yazınına bir
katkı  sağ lamış  o lup yeni  çal ışmalara bir  yol  gösterici  olması  beklenmektedir .
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SHEPARD TONU’NUN DUYGU DURUMA BAĞLI 

BELLEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ömer Yüncü ,  Büşra Ş imşek,  El if  Gürsoy,  Hasret Baytar,  Mustafa Mert  Bektaş

Doğu Akdeniz  Üniversitesi

Shepard Tonu i le  i lgi l i  yapı lan bir  çal ışmada katı l ımcı lar ın  olumsuz duygu

durumlarının Shepard Tonu dinleti l i rken çok güç lü  bir  şeki lde tetiklendiğ i

görü lmüştür  (Vernooij ,  Orcal l i ,  Fabbro &amp;  Crescentini ,  2016) .  Yapı lan başka

bir  çal ışmada ise deneklerin sevk edi ldiğ i  duygu durumlarına bağ l ı  o larak bel lek

performanslar ı  değ işmektedir  (Er ,  Hoşr ik ,  Ergün &amp;  Şerif ,  2008).  Daha önce

yapı lan araşt ırmalarda duygu duruma bağ l ı  bel lek,  iş itsel  ve görsel  uyaranlar la

ö lçü lmüştür .  Araşt ırmada amaç lanan,  katı l ımcı lar ın  duygu durumlarını  Shepard

Tonu aracı l ığ ıy la  değ iştirmektir .  Araşt ırma hipotezi ;  Shepard Tonu dinleyen

katı l ımcı lar ın,  Shepard Tonu dinlemeyen katı l ımcı lara k ıyasla  kel ime l istesindeki

olumsuz kel imeleri  daha fazla  hatır lamalar ı  beklenmektedir .  Bulgular ımız

sonucunda iş itsel  bir  uyaranın,  duygu durum değ iş ik l iğ i  yaratt ığ ın ı  ve hatır lama

performansını  etki lediğ ini  gözlemledik.  Shepard Tonu’nu dinleyen katı l ımcı lar ın,

Shepard Tonu’nu dinlemeyen katı l ımcı lara göre daha fazla  olumsuz kel ime

hatır lamalar ı  hipotezimizi  desteklemektedir .
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KAYGILI VE KAÇINMACI BAĞLANMA STİLLERİ İLE EMOSYON TANIMA

BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sedef Ertan,  Selenay Mali ,  Serkan Kulakoğ lu ,  Di lara Yalcınkaya,Can

İman,Bengisu Türkmen,  El if  Özacar,  Kamil  Kı l ıç ,  Nursima Göraler ,  Özge Önay,

Simay Yı lmaz,  Zeynep Yağan,  Sena Akdoğu,  Zuhal  Alver

Dokuz Eylü l  Üniversitesi

Erken çocukluk döneminde bakım veren i le  çocuk arasında kurulan i l işki ,  k iş i ler in

i leri  dönemlerdeki  i l işki leri  üzerinde etkisini  sürdürür  ve buna bağ l ı  o larak farkl ı

bağ lanma sti l leri  gel iştirmelerine neden olur .  Bağ lanma sistemi farkl ı

araşt ırmacı lar  taraf ından değ iş ik  biç imlerde kategorize edi lmiştir .  Bağ lanma sti l i

genel  olarak güvenl i  ve güvensiz  olarak ikiye ayr ı lmaktadır .  Aynı  zamanda

güvensiz  bağ lanma sti l i  de farkl ı  şeki l lerde kategorize edi lebi l ir  İncelenen

literatür  sonucunda,  bu çal ışmada Türkçe uyarlaması  yapı lan Yakın İ l işki lerde

Yaşantı lar  Envanteri  I I  ö lçek olarak bel ir lenmiştir .  Bu sebeple güvensiz  bağ lanma

sti l ini  yetişkinlere uyarlayarak,  kaygı l ı  ve kaç ıngan olarak iki  a lt  baş l ığa ayıran

sınıf lama çeş idi  kul lanı lmışt ır .  Emosyon tanıma becerisini  ö lçmek iç in

gel iştir i len,  Türkçe güvenir l ik  çal ışması  yapı lmış  o lan Gözlerden Zihin Okuma

Testi  (RMET) kul lanı lmışt ır .  Emosyon tanıma becerisi  ve bağ lanma sti l leri

konular ı  hakkında çal ışmalar  mevcuttur .  Ancak iki  konunun i l işkisel l iğ iy le  i lgi l i

çal ışma sayıs ının yetersiz  olduğu görü lmüştür .  Bu sebeple bahsedi len iki  konunun

i l işkisel l iğ inin çal ış ı lmasının l iteratüre katkı  sağ layacağ ı  düşünü lmüştür .

Hipotezlerimize göre bireylerde kaygı l ı  bağ lanma düzeyi  i le  emosyon tanıma

becerisi  arasında pozit if  yönlü ,  kaç ıngan bağ lanma düzeyi  i le  emosyon tanıma

becerisi  arasında ise negatif  yönlü  bir  korelasyonun gözlenmesi  beklenmektedir .

Kolay ulaş ı labi l i r  örnekleme yöntemi zaman ve maliyet  aç ıs ından tercih

edi lmiştir .  Kul lanı lacak ö lçeklerdeki  madde sayıs ı  göz önünde bulundurularak

istatistiksel  anlamlı l ık  oluşturacak kadar kiş iye ulaş ı lması  hedeflenmiştir  fakat

yeterl i  sayıya ulaş ı lamamışt ır .  Örneklemimiz 18-25 yaş  arası  İzmir ’de okuyan 414’ü

kadın 186’ i  erkek toplam 600 l isans öğrencisinden oluşmuştur .  Araşt ırmacı lar

taraf ından hazır lanan sosyo-demogrofik  bi lgi  formu ö lçekler  i le  beraber

katı l ımcı lara uygulanmışt ır .  Bu form katı l ımcı lar ın  yaş ı ,  c insiyeti ,  medeni

durumları ,  ekonomik düzeyleri  gibi  kiş isel  bi lgi lerin yer  aldığ ı  sorulardan

oluşmaktadır .  Veri lerin anal iz inde Pearson Momentler  Çarpımı  Katsayıs ı

kul lanı lmışt ır .  Yapı lan anal iz ler  sonucunda değ işkenler  anlamlı  bir  i l işki

bulunamamışt ır .  Farkl ı  örneklem seçme yöntemi i le  katı l ımcı lar ın  kadın erkek

sayıs ı  dengelenerek araşt ırmanın tekrarlanması  öneri lmektedir .
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ADİL DÜNYA İNANCININ BENLİK SAYGISI

VE DİNDARLIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Seher Kaçar

Mersin Üniversitesi

Adil  dünya inancı ,  k iş inin baş ına gelen iyi  ya da kötü  o laylar ı  hak edip etmediğ ine

yönelik  bir  inançt ır .  Adi l  dünya inancını  içsel  ve dışsal  olarak etki leyen birçok

faktör  vardır .  Bu çal ışma i le  üniversite öğrenci lerinin adi l  dünya inancı

görüş ler inin benl ik  saygıs ı  düzeyleri  ve dindarl ık  eğ i l imleri  i le  i l işkisini

araşt ırmak amaç lanmışt ır .  Araşt ırmanın örneklemini  Mersin Üniversitesinden 18-

25 yaş  arası  101  üniversite öğrencisi  oluşturmaktadır .  Adi l  dünya inancı ,  benl ik

saygısı  ve dindarl ık  değ işkenleri  arasında yapı lan anal iz  sonuç lar ına göre

üniversite öğrenci lerinin adi l  dünya inanç lar ı  i le  dindarl ık  eğ i l imleri  arasında

pozitif  yönlü  anlamlı  bir  i l işki  bulunmuştur .  Katı l ımcı lar ın  benl ik  saygıs ı  puanlar ı

i le  diğer ö lçeklerden aldıklar ı  puanlar  arasında anlamsız  bir  i l işki  ç ıkmışt ır .
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THE RELATIONSHIP AMONGST LIFE SATISFACTION AND ACADEMIC

SUCCESS THAT PSYCHOLOGICAL RESISTANCE AND 

DEPRESSION PREDICTS

Mert Duran,  Sena Olgun,  Nazl ı  Hatipoğ lu

FMV Iş ık  Üniversitesi

Psychological  resi l ience,  l i fe  satisfaction and depression have been in  the t it le

of  many academic researchers over  the years and a lot  of  study conducted by

researchers to examine the relationship of  these three concepts.  Besides the

signif icant results  of  these three,  academic success and l ife  satisfaction of

col lege students also predicted by psychological  resi l ience and depression.  In

this  regard,  we have examined the academic success predicted by psychological

resi l ience,  depression and l ife  satisfaction of  col lege students.  Gender

differences also have been considered.  The results  have shown that there is  a

signif icant relationship between psychological  resi l ience,  depression and

academic success.  Moreover,  Psychological  resi l ience,  l i fe  satisfaction and

academic success also found in a  signif icant relationship.
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BİREYCİ/TOPLUMCU DEĞERLERİN VE AİLE TUTUMLARININ ÜNİVERSİTE

ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNDEKİ ETKİSİ

Serdar ALTUN, El if  GÜLEÇ ,  Şule Nur ŞENEL

FMV Iş ık  Üniversitesi

Bu araşt ırma bireyci-toplumcu değerlerin ve ai le  tutumlarının üniversite

öğrenci lerinin kendini  gerçekleştirmesi  üzerindeki  etki lerini  incelemek amacıyla

yapı lmışt ır .  Çal ışmada veri  toplama araç lar ı  olarak Demografik  Bi lgi  Formu,

Kendini  Gerçekleştirme Ö lçeğ i  (KGÖ) ,  Anne Baba Tutum Ö lçeğ i  (ABTÖ)  ve

Bireyci-Toplumcu Ö lçeğ i  (BTÖ)  kul lanı lmışt ır .  Çal ışmaya 88’ i  erkek (44.4%),  109’u

kadın (55.1%) ve 1 ’ i  trans (5%) olmak üzere toplam 198 öğrenci  katı lmışt ır .

Katı l ımcı lar  18-25 yaş  arası  üniversite öğrenci lerinden oluşmaktadır .

Katı l ımcı lar ın  ortalama yaş ı  21 .68’dır .  Araşt ırma bulgular ı  bireyci-toplumcu

değerler  ve ai le  tutumlarının,  üniversite öğrenci lerinin kendini  gerçekleştirmesi

üzerinde etki l i  o lduğunu göstermektedir .  Literatürde bu üç  değ işkeni  (bireyci-

toplumcu değerler ,  ai le  tutumları  ve üniversite öğrenci lerinin kendini

gerçekleştirmesi)  bir  arada inceleyen bir  araşt ırmaya rastlanmamışt ır .  Bu

sebeple,  araşt ırma bulgular ının gelecekte yapı lacak olan çal ışmalar  iç in  fayda

sağ layabi leceğ i  düşünü lmektedir .
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HOW BEAUTY YOUTUBERS ARE GOOD AT AFFECTING 

VIEWERS' BUYING BEHAVIOR?

Meyra Çakar,  Satı  Karaca,  Sevi lay Arı ,  Şeyda Arslan,  Yaren Deniz  Özçan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Aim: The purpose of  the present study is  to examine the relation between

attitudes towards Beauty YouTubers and buying behavior  of  their  fol lowers.

Method:  1 15  university  students from different universit ies in  Turkey had f i l led

out surveys provided onl ine via  convenient sampling technique.  Obtained data

was analysed by regression analysis  using SPSS (Statistical  Package for  the

Social  Sciences) .  Results :  There are no predictor  values of  attractiveness,

expertise and intimacy neither  for  female nor male fol lowers but there is  a

predictor  value of  video characteristics  only  for  female fol lowers.  Discussion:  In

Turkey,  YouTube is  an important platform for  advertising.  Therefore,  according

to these f indings,  it  can be suggested that YouTubers should place a  particular

importance on video characteristics  to increase sales of  the products that  they

promote.
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LIFE OF THE PARTY OR A BOOKWORM: 

YOUR PREFERENCES OF WORDS BETRAY YOUR PERSONALITY

Büşra Ayç içek,  El if  Ş i r in,  Sel in  Gö l lü ,  Simay Leblebici

ODTÜ  Kuzey Kıbrıs  Kampüsü

In  this  research project,  we aimed to f ind out whether personal ity

characteristics  are effective with the cognitive preferences based on word

types.  Our hypothesis  was extrovert  people tend to prefer  reciprocal  verbs

quicker than singular  verbs.  We gathered our participants by col lecting the

results  of  BigFive personal ity  test  and divided our total  participants into two

groups:  extroverts  and introverts.  After  reaching the equal  sample size for  each

group (n=20),  we started our process with SuperLab.  We started by giving them

15 words to memorize in  each word group (singular ,  reciprocal ,  noun),  then we

showed them 15 words in  each word group again,  but 5  of  them were different

from the original  l ists  to check the false alarm for  reciprocal-word tendency of

extrovert  people.  The results  supported our hypothesis  in  the f irst  place (a

signif icant main effect  of  the word type with larger differences between

reciprocal  and singular  verbs) .
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THE EFFECT OF GOOD AND BAD VALENCED VIDEOS 

ON LONG-TERM VISUAL MEMORY

Sinem Begüm AKİŞ ,  Cansu CANBAZ

FMV Iş ık  Üniversitesi

In  previous research,  it  was suggested that valence is  effective on cognitive

abi l it ies and memory.  The studies shows that negative messages are remembered

more than the posit ive ones.  Thus,  we expected that the bad valenced videos are

more l ikely  to be remembered.  Participants who are

 18-24 age range have watched 4 videos which are funny,  sad,  fearful  and happy

videos.  After  15  minutes break,  researcher took the memory test  of  participants

on a checkl ist .  Our f indings showed that bad valenced videos (Mean=17,25;

Sd=1 ,35)  are more easy to remember than and good valenced videos (Mean=15,87;

Sd=1 ,8) ;  t(23)=  -2,905;  p<,05.  Videos that we have chosen were gave the

participants the same emotions.  After  watching videos,  we asked to the

participants what they felt  about videos and the answers were the same what we

expected.
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ATTITUDES TOWARDS HOMOSEXUALITY IN THE CONTEXT OF COGNITIVE

FLEXIBILITY AND RELIGIOUS DEVOTION IN IŞIK UNIVERSITY STUDENTS

Sinem Begüm AKİŞ ,  Cansu CANBAZ,  Gü lce GÜNAYDIN,  

Seda ÖZTÜRK,  Merve YAVRU

FMV Iş ık  Üniversitesi

The purpose of  this  study is  to examine the underlying factors that  shape

people’s  attitudes towards homosexual ity .  Previous studies in  this  area have

showed that rel igious devotion as wel l  as  some other variables plays important

roles in  determining those attitudes,  whi le  the effects of  cognitive f lexibi l ity

has not been examined in detai l  yet .  In  the current study,  the effects of  these

variables were examined using the onl ine survey method on a sample of  177(89

females,  88 males)  heterosexual  students from Iş ık  University .  The results

suggest that  high rel igious devotion(β=  - ,4)  and low cognitive f lexibi l ity(β  =  ,221)

predicts  negative attitudes towards homosexual ity  (F(2,174)=22,37;p&lt ; ,05) .  Our

findings provide further information about heterosexuals ’  attitudes towards

homosexual ity  and examine different factors that  have not been studied before.
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KÜLTÜR BOYUTLARI, BENLİK KAVRAM DÜZEYLERİ VE 

SAKİN BENLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Şafak Soysal ,  Özüm Eylü l  Kocaeli

Ankara Üniversitesi

Bu çal ışmanın temel  amacı ,  kü l tür  boyutlar ı  ve benl ik  kavramı düzeylerinin sakin

benlik  i le  i l işkisini  incelemektir .  Spesif ik  olarak,  sakin benl iğ in  bakış  aç ı lar ını

alma alt  boyutu i le  benl ik  kavramı düzeylerinin i l işkisel  a lt  boyutu arasında

pozitif  yönde anlamlı  bir  i l işki  beklenmiştir .  Çal ışmanın örneklemini  391 ’ i  kadın,

209’u erkek toplam 600 üniversite öğrencisi  oluşturmaktadır .  Veri  toplamada

kul lanı lan anket formu demografik  bi lgi  formu,  Bireyci l ik-  Toplulukçuluk Ö lçeğ i

( INDCOL),  Benl ik  Kavramı Düzeyleri  Ö lçeğ i  (BDÖ)  ve Sakin Benl ik  Ö lçeğ i ’ni  (SBÖ)

içermektedir .  Yapı lan Regresyon Anal iz i  sonuç lar ı ,  sakin benl iğ in  bakış  aç ı lar ını

alma at  boyutunu benl ik  kavramı düzeylerinin i l işkisel  a lt  boyutu anlamlı  ve

pozit if  düzeyde yordadığ ın ı  göstermiştir .  E lde edi len bulgular  i lgi l i  l i teratür

ış ığ ında tart ış ı lmışt ır .
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KADIN LİDERLERE KARŞI ÖNYARGI

Şeyma Biçer,  Di lek Ömeroğ lu ,  Beste Coşkunmeriç ,  Nihan Yaşaroğ lu ,  

Ece Kabaran,  Kevser Sal iha Aydın,  Beyza Yı lmaz,  

Nur Begüm Kantarcı ,  Selen Beyen,  Merve Nur İşç i ,  Yağmur Ergen,

 Şerife Önal ,  Şevval  Keleş ,  Beyzanur Samur

İstanbul  Medipol  Üniversitesi

Mikroagresyon toplumda baskın olan bir  grubun baskın olmayan diğer bir  gruba

karş ı  kasıt l ı  veya kasıts ız  bir  şeki lde sarf  ettiğ i  küçük düşürücü ,  ayr ımcı l ık  içeren

ifadeler  ve hareketlerdir .  (Sue,  2010)  Kadına karş ı  o lan örtük önyargıda da

mikroagresyonun iz leri  görü lmektedir .   

Düşmanca cinsiyetç i l ikte kadınlara karş ı  o lumsuz tutum, kadının zayıf l ığ ı  ve

ikinci l l iğ i  vurgulanarak aç ıkça ifade edi l irken korumacı  cinsiyetç i l ik  kadınlara

yönelik  ataerki l  temell i  o lumlu düşünce ve davranış lar ı  içerir .  

Sakal l ı -Uğurlu 'nun bir  çal ışmasında elde edi len bulgular  erkek katı l ımcı lar ın  kadın

katı l ımcı lara oranla düşmanca cinsiyetç i l ikte daha yüksek puan aldığ ın ı

göstermektedir .  Aynı  zamanda erkek katı l ımcı lar ın  kadınlara uyguladıklar ı

koruyucu cinsiyetç i l ikte kadın ve erkeklerin hem fikir  olduğu görü lmektedir .  

Bi l im yazını  taramasında kadınlara karş ı  yapı lan mikroagresyonu ‘örtü lü  bir  ö lçek

i le’  ö lçen bir  araşt ırma bulunamamışt ır .  Bu nedenle,  çal ışmamız Türkiye’de kadın

l iderlere karş ı  gösteri len ön yargı lar ı  örtük ve aç ık  düzeyde ö lçen i lk  çal ışmadır .  

Böyle bir  çal ışmaya bi l im yazınında rastlanmadığ ı  iç in   de,  Dr .  Uzay Dural

Şenoğuz 'un "Kadın Liderl iğ ine Karş ı  Örtük Önyargı lar ın  Değ işebil ir l iğ i "  tezinden

yola ç ıkarak kadınlara karş ı  yapı lan örtük önyargı  i lk  defa öğrenci  sahasında

örtü lü  bir  ö lçekle incelenmiştir .  İstanbul  Medipol  Üniversitesi 'nde 78 öğrenciye

Kadın Yönetici lere Karş ı  Tutum Ö lçeğ i ,  Kadın Liderl iğ ine Karş ı  Önyargı  Örtük

Çağr ış ım Testi ,  Çeliş ik  Duygulu Cinsiyetç i l ik  Ö lçeğ i  ve Sosyo-demografik  form

uygulanarak gerçekleştir i lmiştir .  

Bu çal ışmadaki  amacımız  i lk  olarak Türkiye’de kadın l iderlere karş ı  örtük düzeyde

bir  ön yargının olup olmadığ ın ı  tespit  etmek ve ikinci  olarak da bu ön yargı lar ın

çeş it l i  değ işkenlerle  nası l  yordandığ ın ı  incelemektir .  

Örtük önyargı  var  ise,  c insiyet,  annenin çal ışma durumu,  annenin öğrenim 

durumu,  babanın öğrenim durumu,  İstanbul  ve İstanbul  dış ında doğmuş  o lmanın

bunu yordayan değ işkenlerden olup olmadığ ı  incelenmiştir .Bu çal ışmanın t
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TRAVMATİK YAŞANTILAR VE KORKU KOŞULLANMASI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma Nur Babacan,  Ecem İnci  Arıs ın

İzmir  Ekonomi Üniversitesi

Psikolojik  travmalar ın insan hayatında birçok olumsuz etkiye sebep olduğu

bil inmektedir .  Bu etki ler  ş iddet ve süre bakımından değ işmekle bir l ikte,  günlük

yaşamın iş leyiş inde bozulmalar  meydana getirmektedir .  Bu araşt ırmanın amacı ,

travmatik  deneyimlerin bireylerin f izyolojik  tepki leri  üzerinde nası l  bir  etkisi

olduğunu anlamaktır .  Bu araşt ırmada travmatik  yaşantı lar ı  değerlendirmek

amacıyla  Çocukluk Çağ ı  Olumsuz Yaşantı lar  Ö lçeğ i  (ACE-TR),  travmalar ın öznel

etki lerini  değerlendirmek amacıyla  Travma Sonrası  Hayata Küsme Bozukluğu

Ö lçeğ i  (PTED-TR) kul lanı lmışt ır .  Deney düzeneğ inde katı l ımcı lara 4 nötr  fotoğraf

(CS-)  ve elektriksel  uyaran (US) i le  eş lenen 1  geometrik  şeki l  (CS+)

gösteri lmiştir .  Katı l ımcı lar  seçkisiz  olarak toplamda 100 kere nötr  fotoğraf ,  50

kere elektriksel  uyaran i le  eş leşmiş  şeki lde geometrik  şeki l  görmüş lerdir .  Deney

esnasında katı l ımcı lar ın  nabız  değerleri  ö lçü lmüş  (e lektriksel  uyarana maruz

kalmadan 5 saniye önce ve 5  saniye sonra)  ve kayıt  a lt ına al ınmışt ır .  Anal iz

aşamasında,  katı l ımcı lar ın  nabız  değerleri  ve ö lçeklerden aldıklar ı  puanlar

karş ı laşt ır ı larak yorumlanmışt ır .  Araşt ırmadan elde ettiğ imiz  bulgulara göre,

ACE-TR ve PTED-TR ö lçeklerinden yüksek puan alan katı l ımcı lar ın  elektriksel

uyarana daha ş iddetl i  f izyolojik  tepki  verdiğ i ,  bu ö lçeklerden düşük puan alan

katı l ımcı lar ın  elektriksel  uyarana daha hafif  düzeyde f izyolojik  tepki  verdiğ i

gözlemlenmiştir .
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ENGELLENME VE KONTROL EDİLEBİLİRLİĞİN BİLİŞSEL ALGI

PERFORMANSINA ETKİSİ

Senanur BACAKSIZ,  Şeyma YÜZER,  Rabia ADA, Gümran BİTİCİ ,  

Hatice KÖLE,  Ferdi  OKYAY,  Amine POLAT,  Eda TÜRKOĞLU

Ankara Üniversitesi

Amaç :  Bu çalışma, bir stres kaynağı olan engellenmeyi yaşayıp yaşamama ve bu engellenmeyi
kontrol edebilme durumunun bilişsel algı performansına etkisini incelemeyi amaçlamıştır.
Engellenme bireyler üzerinde farklı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu etkinin fizyolojik yönüne
odaklanan Weiss (1971); ratlar üzerinde yaptığı deneyde, engellenmenin yarattığı stres
faktörünün ve bunun yordanabilirliğinin (predictability) birbirinden farklı düzeylerde olmakla
birlikte ratlarda ülsere yol açtığını gözlemlemiştir. Bu çalışmadan yola çıkarak; engellenmeye
maruz kalmanın ve engellenmede kontrolün varlığının değişimlenmesinin, bilişsel algı üzerinde
herhangi bir etkisinin olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Hipotezler, engellenme ile
karşılaşmanın bilişsel algı performansını düşüreceği yönündedir ve engellenme üzerinde
kontrol sahibi olmak bu etkiyi azaltacaktır. Engellenme ile hiç  karşılaşmamanın ise en yüksek
bilişsel performans ile sonuçlanacağı beklenmektedir.
Yöntem: Deney 18-30 yaş  arası (X̄=21.87) Ankara Üniversitesi’nde eğitim gören toplam 101 kişi
ile yürütülmüştür. 22 katılımcı deney koşullarına uymadığı için data dışı bırakılmıştır. Son
durumda 43 kadın, 36 erkeğin verileri analizlere dahil edilmiştir. Bu katılımcılar blok
seçkisizleştirme metodu kullanılarak rassal olarak 3 ayrı koşuldan birine dahil edilmişlerdir. 
Tüm koşullarda, katılımcılara aritmetik bir test uygulanmış  gibi yapılmış  fakat aslında bu
sırada engellenme durumlarının değişimlenmesi amaçlanmıştır ve aritmetik testin sonuçları
analize dahil edilmemiştir, ayrıca katılımcıların üzerinde bir zaman baskısı oluşturmak için bu
test için ortalama bir bitirme süresi test öncesi katılımcılara bildirilmiştir. İlk koşuldaki
katılımcılara aritmetik testin hata verebileceği ve beklemeleri gerektiği söylenmiş  ve
öğrenmenin önüne geçmek için farklı sürelerde ortaya çıkan beyaz ekran hatası ile
karşılaşmaları sağlanmıştır, ikinci koşuldakiler testin hata verebileceği bilgisine ek olarak
hatayı ‘’X’’ tuşuna basarak giderebilecekleri bilgisi ile teste devam etmişlerdir ve
engellenmeyi kontrol edebilenler olarak sınıflandırılmışlardır, kontrol koşulunda ise hata
verebileceği söylenmesine rağmen aritmetik test sırasında bir hata ile karşılaşmamışlardır.
Testin ikinci aşaması ve bağımlı ölçümün alındığı kısım, Dot Judgment(Nokta Kararı) Testinden
meydana  gelmektedir. Bu testte verilen görev, ikiye ayrılan ekrandaki noktaların hangi tarafta
fazla olduğunu belirlemektir. Test, doğru yüzdeleri ve reaksiyon süreleri(ms) baz alınarak
değerlendirilir.
Bulgular: Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.
Buna göre; doğru yüzdelerinin deney ve kontrol koşullarında anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Tek Yönlü  Varyans Analizi sonucunda farkın anlamlı
olduğu bulunmuştur(F(2,78)=4.018, p<.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
için çoklu karşılaştırma testlerinden LSD kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde hata ile
karşılaşıp beklemek zorunda kalan grup(X̄=75.31) ve hata ile karşılaşınca ‘’X’’ tuşuna basıp
hatayı kontrol edebilen grubun(X̄=76.25) doğru yüzdelerinin, kontrol koşulundan(X̄=80.00)
anlamlı düzeyde daha düşük olduğu belirlenmiştir. Fakat hata ve hatayı engelleme koşulları
arasındaki fark, araştırmacıların beklediği doğrultuda da olsa istatiksel açıdan anlamlı
değildir. Reaksiyon süreleri açısından yapılan analizde ise non-parametrik testlerden Kruskal
Wallis kullanılmıştır. Bu üç  deney koşulu arasındaki sıra ortalamalarını(mean rank) temel alan
bu testin bulguları χ2(df=2, n=79)=0.941 şeklindedir ve p değeri 0.625 bulunduğundan
reaksiyon sürelerinin deney koşulları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmadığı söylenebilir.
Tartışma: Çalışmanın sınırlılıklarından biri olarak, deney örnekleminin yalnızca üniversite
öğrencilerinden oluşması sayılabilir. Araştırma sonuçlarının genelleme gücünü  arttırmak için
farklı gruplarda deney tekrarlanabilir. Bir başka sınırlılık da deneyde yaratıldığı düşünülen
engellenmenin etkililik düzeyini saptamak için yeterince geniş  ve zengin bir örneklemde pilot
çalışma yapılamamasıdır. Ayrıca çalışmada gerçekleştirildiği düşünülen engellenme durumunun
operasyonel şekilde tanımlanıp; bunun etkililiğini saptamaya yönelik bir engellenme veya stres
testi uygulanmamıştır. Olası bir tekrar çalışmasında manipülasyon kontrolünün yapılması
çalışmanın bulgularının geçerliğini attıracaktır.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI İSTİSMARI VE ZİHİN KURAMI

Ş i i r  ŞEREN, Banu ÇOKYEĞ İT,  Seray Nur Ç INAR,  Cemre BOZKURT,  Azat Onur

TAŞDEMİR,  Serkan ORHAN, Feyza GÜNDOĞDU, Sü leyman Barış  ABAY,  Şervan

KURT,  Gü lşah Kardelen FURAT,  Selen GÖKGÜL,  Seda YAKAR

Dokuz Eylü l  Üniversitesi

Zihin kuramı kiş inin sosyal  hayatını  sürdürebi lmesi  iç in  önemli  bi l işsel

beceri lerden bir idir .Bu çal ışmanın amacı  çocukluk çağ ında yaşanan istismarın

yetişkinl ikte zihin kuramı ve emosyon tanıma becerisi  i le  olan i l işkisini

incelemektir .  Tüm Dünya’da oldukça krit ik  bir  olgu olan istismarın kiş ide genel

bi l işsel  hasarlar  bıraktığ ı  bi l inmektedir .  Araşt ırmanın örneklemi İzmir  i l inde

okuyan 58 gönü l lü  üniversite öğrencisinden oluşmaktadır .  Araşt ırma psikolojik

tanı  a lmamış  bireyler  üzerinden yürütü lmüştür .  Katı l ımcı lar ın  %56,9’u (n=33)

kadın,  %43,1 ’ i (n=25)  erkektir .  Katı l ımcı lardan Bi lgi lendir i lmiş  Onam Formu

al ındıktan sonra Sosyodemografik  Bi lgi  Formu,  Çocukluk Çağ ı  Travmalar ı  Ö lçeğ i

(CTQ),  Gözlerden Zihin Okuma Testi  (RMET),  DSM5 Bir inci  Düzey Kesitsel  Bel irt i

Ö lçeğ i  Erişkin Formu farkl ı  s ıralar la  uygulanmışt ır .  Katı l ımcı lar ın  Çocukluk Çağ ı

Travmalar ı  Ö lçeğ in ’den aldıklar ı  puanlar  i le  Gözlerden Zihin Okuma Testi ’nden

aldıklar ı  puanlar  arasındaki  i l işkinin korelasyon anal iz i  sonucu,  iki  değ işken

arasında istatistiksel  olarak anlamlı  bir  i l işki  bulunamamışt ır  (p=  0,185>0,05) .

Buna ek olarak erkek katı l ımcı lar ın  puan ortalamalar ı  hem Gözlerden Zihin Okuma

hem de Çocukluk Çağ ı  Travmalar ı  Ö lçeğ i  iç in  kadın katı l ımcı lardan daha yüksektir .

Bu anal iz ler  sonucu çocukluk istismarı  ve yetişkinl ikte zihin kuramı becerisi

arasında ki  i l işkiyi  destekleyen sonuç lara ulaşamadık,  l iteratürde bulunan benzer

araşt ırmalar  doğrultusunda önerimiz,  araşt ırmanın daha büyük örneklem i le

tekrar  edi lmesidir .  
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TERSYÜZ: UZMANLIĞIN İLERİ DOĞRU KETLEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Buse Betü l  Gürbüz,  Tuğba Aydın,  Hatice Keskin,  İ lke Şahin,

 Nezahat Sinem Yı ldız ,  Şeyda Atar,  Taner Kutlusoy

Ege Üniversitesi

Forward inhibit ion can distort  old learned knowledge and cause new knowledge

to interfere.  This  study aims to examine the advanced blocking technology of

expertise.  28 from Ege University  Fine Arts  Education Department;  the other 28

students as a  control  group at  the Faculty  of  Fine Arts  in  the other Ege

University  students.  The manufacturers were asked to complete an average of

four seven-pointed stars  on the two r ight-hand left  hands in  the “Mirror  Drawing

Apparatus” and the control  goal  is  to complete two squares with both the r ight

and left  hand being requested.  The obtained drawings were analyzed in  terms of

drawing t imes and total  drawing errors.  As a  result ,  it  was shown that the

experimental  and control  groups differed in  terms of  drawing t ime and error  in

the drawing plan of  the dominant hand.  Both the duration and error  scores of  the

experience group were lower.  Accordingly ,  whi le  discussing the effectiveness on

the forward inhibit ion of  expertise,  it  turned out that  experience was effective

in succeeding for  a  new task.  Excessive expertise in  drawing has faci l itated

learning by increasing adaptabi l ity  rather than increasing inhibit ion,  whi le

reducing inhibit ion.
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PERSEVERATİF DÜŞÜNCELERİN ANKSİYETE İLE BİLİŞSEL 

ABARTMA TARZI ARASINDAKİ İLİŞKİDEKİ ARACI DEĞİŞKEN ROLÜ

Tuğba Naz Ayyı ldız

Koç  Üniversitesi

Sadece anksiyeteye özgü  b ir  bi l işsel  hassasiyet  model i  o larak öne sürü len

Bi l işsel  Abartma Tarz ı  (BAT) ’na göre,  bi l işsel  abartma eğ i l imi  olan kiş i ler

çevrelerindeki  tehl ikeler i  her  geçen dakika gerçekte olduğundan daha yoğun,

daha büyük bir  şeki lde a lgı lar lar  ve bu kiş i ler  çevrelerindeki  tehl ike uyaranlar ına

sürekl i  duyar l ıd ır lar  (Riskind,  Wi l l iams,  Gessner ,  Chrosniak & Cortina,  2000) .

BAT’ ın  kavramsal  o larak sosyal  abartma ve f iz iksel  abartma şekl inde ik i  a lt

boyutunun olduğu düşünü lmektedir .  Riskind ve Wil l iams’a  göre  (2006)  bi l işsel

abartma tarz ına sahip olmak anksiyetenin oluşmasında ve devamlı l ığ ında önemli

bir  yere sahiptir .  BAT’ ın  anksiyeteye nası l  yol  açabi leceğ i  konusunda Altan-

Atalay  (2018)  tekrar lay ıc ı  o lumsuz düşüncelerin  aracı  değ işken rolü  o labi leceğ in i

önermişt ir .  Bu çal ışma perseveratif  düşüncelerin  BAT i le  anksiyete arasındaki

i l işkideki  aracı  değ işken rolünü  test  etmeyi  amaç lamışt ır .  Araşt ırmanın

örneklemini  yaş lar ı  25-47 arasında değ işen (Ort .=  30.4,  SS= 10.6)  406 kat ı l ımcı

(275 kadın,  124 erkek,  3  diğer)  o luşturmaktadır .  Kat ı l ımcı lara  Bi l işsel  Abartma

Tarzı  Ö lçeğ i -Yeniden Değerlendir i lmiş  (BATÖ-YD),  Perseveratif  Düşünceler

Ö lçeğ i  (PDÖ) ,  Hasta Sağ l ık  Anketi  (HSA) ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Testi

(YAB-7)  ö lçekleri  uygulanmışt ır .  Çal ışmanın bulgular ı  bi l işsel  abartma tarz ın ın

(BAT)  hem sosyal  hem f iz iksel  boyutlar ın ın  anksiyete i le  anlaml ı  derecede i l işki l i

o lduğunu göstermişt ir .  Tekrar lay ıc ı  o lumsuz düşünceler ,  BAT’ ın  sadece f iz iksel

boyutunun anksiyete i le  i l işkisinde aracı  değ işken rolüne sahiptir .  BAT’ ın  sosyal

boyutu ve anksiyete arasındaki  i l işkide tekrar lay ıc ı  o lumsuz düşüncelerin  aracı

değ işken olarak rolü  bulunmamaktadır .  BAT’ ın  f iz iksel  boyutunun anksiyeteyle

i l işkisinde tekrar lay ıc ı  o lumsuz düşüncelere başvurmak kiş i  taraf ından f iz iksel

tehdit ler le  baş  etmenin bir  yolu  olarak görü lüyor  olabi l i r .  BAT’ ın  sosyal  boyutu

ve anksiyete arasındaki  i l işkide tekrar lay ıc ı  o lumsuz düşüncelerin  aracı  değ işken

rolü  bulunmamasının  nedeni  kul lanı lan ö lçeklerin  maddelerinin  sosyal  BAT’ la

i lgi l i  o larak kiş iselerarası  sorunlar ı  içermiyor  oluşuyla  bağ lant ı l ı  o labi l i r .

Çal ışmanın bulgular ı  anksiyete bozukluklar ın ın  önlenmesinde ve tedavisinde

kiş in in  perseveratif  düşüncelerinin  azalt ı l ıp  engel lenmesinin  ve kiş iye  z ihinsel

süreç ler ini  daha esnek bir  şeki lde kontrol  edebi lme beceri ler inin

kazandır ı lmasının  öneminin a lt ın ı  ç izmektedir .
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THE EFFECTS OF SOCIAL DISTANCE ON EVAULATING AND JUDGING

Tuğçe ÖZBAY,  Zehra ÖZTÜRK,  El if  Ş İMŞEK

Ankara Yı ldır ım Beyazıt  Üniversitesi

The aim of  the study is  to  investigate the effects  of  social  distance on

evaluating/judging.  The study was conducted with 60 university  students  (28

male)  and their  ages were between 17-25.  Scenarios  that  created according to

self  and other  was used as  manipulation.  In  order  to f ind differences between

the part icipants’  answers,  5  point  l ikert  scale  was appl ied.  Hypothesis  is  that

person's  evaluating/judging are inf luenced by experiencing an event  by  self  or

others .  At  the end of  the study,  analysis  results  showed that  there were no

statist ical ly  s ignif icant  effect  of  self  and other  on evaluating/judging.  Also,  no

difference was found between the male and female.
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KENTSEL MEKANLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI KOLEKTİF SÜREKLİLİK

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yağmur Kalaycı ,  Arş .  Gör .  Ece Akça,  Doç .  Dr.  İ .  Mert  Teközel

Ege Üniversitesi

Algı lanan kolektif  sürekl i l ik  kavramı  grup üyelerinin  grubun zaman iç inde

var l ığ ın ı  sürdürmesine yönel ik  k iş isel  değerlendirmelerini  i fade eden bir

kavramdır  (Sani  ve arkadaş lar ı ,  2007) .  Çal ışmada bu kavram,  kimlik ler le  karş ı l ık l ı

etki leş im hal inde olan mekanlar la  bir l ikte çal ış ı lmış  ve  Türkiye’deki  40 tanesi

tar ihi  ve  40 modern mekan olmak üzere 80 mekan sağ ladık lar ı  kolektif  sürekl i l ik

algıs ı  aç ıs ından değerlendir i lmişt ir .  Grup iç i  desen kul lanı larak her  kat ı l ımcının

10 tar ihi  ve  10  modern mekan fotoğraf ın ı  a lgı lanan kolektif  sürekl i l iğ i  ö lçmek

iç in  hazır lanan sorulara  göre  değerlendirmesi  sağ lanmışt ır .  Ayr ıca  Smeekes ve

Verkuyten’ in  (2014)  Kolektif  Benl ik  Aidiyet l iğ i  Ö lçeğ i  i le  Üzümçeker  ve Akf ırat

Grup Özdeş leşme Ö lçeğ i  (2018)  bir l ikte kul lanı larak kat ı l ımcı lardan kimlik

özdeş leşmeleri  ö lçümü  a l ınmışt ır .  Bulgulara  göre,  tar ihi  mekanlar ın  kolektif

sürekl i l ik  değerinin  modern mekanlar ın  kolektif  sürekl i l ik  değerine göre  anlaml ı

şeki lde yüksek olduğu,  k imlik  özdeş leşmesi  artt ıkça tar ihi  mekanlara  veri len

kolektif  sürekl i l ik  değerinin  artt ığ ı  ve  tar ihi  mekanlar ın  modern mekanlara  göre

daha tanıdık  olduklar ı  bulunmuştur .  Buna göre  kolektif  sürekl i l iğ in  sağ lanması

iç in  tar ihi  mekanlar ın  önemli  bir  aracı  o lduğu söylenebi l i r .
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İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAZA ANALİZ RAPORU

2019

Berker Koray Reşber,  İpek Atalay,  Tü lüce Tokat,  

Yağmur Yı lmaz,  Ph.  D.  Burcu Tekeş

İhsan Doğramacı  Bi lkent Üniversitesi

Bu çal ışmada Bi lkent  Üniversitesi  2016-2017,  2016-2017 ve 2018-2019 eğ i t im

dönemleri  içeris inde gerçekleşen kazalara  i l işkin raporlar  incelenmişt ir .  Çal ışma

yapı l ı rken Bi lkent  Üniversitesi  Resmi Güvenl ik  Bir imi  ve bu bir ime bağ l ı  Traf ik

Ofisi ’nden kaza raporlar ın ı  incelemek üzere gerekl i  iz in ler  resmi  kaynaklar

aracı l ığ ı  i le  a l ınmışt ır .  Anal iz  raporunun bulgular ı  ış ığ ında Bi lkent  Üniversitesi

içeris inde yer  a lan kazalara  daha çok mahal  veren yer ler in  tespit  edi lmesi  ve

üniversite  bünyesinde yer  a lan sürücü ler in  kaza yönel imlerinin  bel ir lenmesi

amaç lanmaktadır .  Ayr ıca  traf ik  konusunda daha önce al ınmış  önlemlerin  isteni len

sonuca ve etkiye ulaş ı l ıp  u laşmadığ ın ı  incelemek ve gerekirse yeni  önlemler

bel ir lemek amaç lar  arasında yer  a lmaktadır .  Anal iz  raporu Bi lkent  Üniversitesi

Trafik  Ofis i  kaza raporlar ından elde edi len 1215  (767 erkek,  448 kadın)  sürücünün

kazalar ına i l işkin veri ler i  doğrultusunda yapı lmışt ır .  Rapor  sonucunda birtakım

beklenen i l işki ler  ve hipotezler  bulunmaktadır .  L iteratürdeki  çal ışmalar ın

ış ığ ında,  kaza sebeplerinin  büyük bir  oranının  aş ı r ı  h ız  ve  a lkoldan kaynaklandığ ı

beklenmektedir .  Ayr ıca  yapı lan iş lem türü  ve  c insiyet  arasında bir  i l işki  o lup

olmadığ ı  da  hedeflenen bulgular  arasında bulunmaktadır .  Yapı lan araşt ırma ve

anal iz  sonucunda Bi lkent  Üniversitesi  kampüsünde kaza oranının  yüksek olduğu

yerler ,  kaza yapan sürücü ler in  okul  s istemi içeris inde yer  a lan ünvanlar ın ın

dağ ı l ım yüzdesi ,  kazalar ın  yapı ld ığ ı  vakit ler in  yüzdeleri  gibi  bi lgi ler  e lde edi lmiş

ve hipotezler  ö lçü lmüştür .
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#unsocialteens: PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE 

NEW DEVELOPING SELF ESTEEM ON SOCIAL MEDIA SCALE

Yaren Sena Yurtoğ lu ,  Melek Yurduseven

TED Üniversitesi

This  study examined the relat ionship between social  media s ites  such as

Instagram,  Twitter  and Facebook,  and people’s  self-esteem.  The new “Self

Esteem on Social  Media Scale”  was brought to the l i terature to specify  self-

esteem concept regarding the social  media usage which measures the extent  to

which people care about their  social  media activ it ies  and how these activ it ies

affect  their  self-esteem.  Higher  scores of  this  scale  indicate lower  self-esteem

on people.Part icipants  included 103 university  students  77 females and 26 males

between the ages of  18  and 25.(M =  21 .57,  SD =  1 .53) .Part icipants  a lso answered

the Self-Esteem on Social  Media Scale,  the Beck Depression Inventory ,  the

Mental  Wel l-Being Scale,  the Social  Comparison Scale,  and the Rosenberg Self-

Esteem Scale  respectively .  The scale  was posit ively  correlated with the Beck

Depression Inventory  and negatively  correlated with the Rosenberg Self-Esteem

Scale and the Emotional  Wel l-Being Scale  as  expected.The Cronbach alpha value

for  the Self  Esteem on Social  Media Scale  was found to have good rel iabi l ity  (  α=

.80) .
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GÖRSEL VE SEMBOLİK SEMANTİK ALGILARIN UYUMU VE ÇATIŞMASI:

HATIRLAMADA RENKLERİN ÖNEMİ

Zeynep Betü l  Kaya,  İrem Gü lsün Zengin,  Ezgi  Akıncı

Ankara Üniversitesi

Araşt ırma görsel  a lgı  ve  sembolik-semantik  a lgının  çatışmasının  ve uyumunun

hatır lama üzerindeki  etkis ini  ö lçmek amacıy la  yapı lmışt ır .  Ankara’daki  çeş i t l i

üniversitelerde okumakta olan 18-24 yaş  arası  genç ler  araşt ırmanın örneklemini

oluşturmaktadır .  Çal ışmamız iç in  uyumlu renginde (koşul  1 )  uyumsuz renkte

(koşul  2)  ve  nötr/s iyah renkte (koşul  3)  gösteri lmek üzere 30 kel ime seç i lmişt ir .

Her  bir  kat ı l ımcı  her  koşulda yer  a lmış  ve  bütün kel imeleri  görmüştür .  Fakat  bir

kel imeyi  sadece bir  defa görebi lmeleri  iç in  SuperLab programında 3  olay

oluşturulmuştur  ve her  kel ime her  olayda sadece bir  koşulda gösteri lmişt ir .

Kel imeleri  gördükten sonra ise kat ı l ımcıya gösteri len kel imelerin  yanı  s ı ra  20

gösteri lmeyen kel imenin olduğu bir  l iste  veri lmişt ir  ve  gördüklerini

işaretlemeleri  istenmişt ir .  Araşt ırma bulgular ı  sembolik-semantik  a lgı  ve  görsel

a lgının  uyumunun hat ır lama düzeyini   o lumlu yönde etki lediğ in i  ancak

çatışmasının  hat ır lama düzeyini  etki lemediğ in i  göstermişt ir .  Cinsiyet ler  arası

karş ı laşt ırmalarda kadınlar ın  özgü l  renkleri  i le  uyumsuz renkte yazı lan kel imeleri

erkeklerden daha faz la  hat ır ladık lar ın ı  göstermişt ir .  Bu farkl ı l ığ ın  ise  evr imsel

temel lere dayandığ ı  düşünü lmektedir .
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OTOSTOPÇU ALIMI VE SOSYAL KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Zeynep Özdemir,  Sude Yeltekin,  Alperen Dolgun,  Selen Orçunsel

Bi lkent Üniversitesi

Ulaş ım insanlar ın  iht iyaç lar ı  doğrultusunda,  yaptık lar ı  iy i leşt irme ve

gel işt irmeler  i le  y ı l lar  boyunca değ işmiş  ve  bütün toplumlar ın  vazgeç i lmez

ihtiyaç lar ından bir i  hal ine gelmişt ir .  Otostop i le  u laş ım özel l ik le  üniversiteler

gibi  sosyal  topluluklarda yaygınlaşmış ,  sosyal  i let iş ime dayal ı  bir  u laş ım hal ini

a lmışt ır .  Bu durumda sürücü ler in  kiş isel  özel l ik ler inin  otostopçu kabul  etme

davranış lar ına etkis inin  olabi leceğ i  düşünü lmektedir .  Bu araşt ırmada,

sürücü ler in  otostopçulara  dair  tutumlar ı  i le  sosyal  kaygı lar ı  arasındaki  i l işki

incelenmişt ir .  Sürücü ler in  sosyal  kaygı lar ı  L iebowitz  Sosyal  Kaygı  ö lçeğ i  i le

otostop i le  geçmiş  deneyimler  ise  demografik  bi lgi  formu i le  ö lçü lmüştür .  Anket,

“www.qualtr ics .com” sitesinden oluşturulmuş  ve  kat ı l ımcı lara  sosyal  medya ve

internet  üzerinden sunulmuştur .  Kat ı l ımcı lar  Bi lkent  Üniversitesinde bulunan

sürücü lerden seç i lmişt ir .  Araşt ırmanın sonucunda bekleni len bulgunun,  sosyal

kaygıs ı  yüksek olan sürücü ler in  daha düşük oranlarda otostopçu alacaklar ı

olduğu düşünü lmektedir .
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