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ÖZET 

Bu araĢtırma; evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde  psikolojik 

yardımın yaĢam kalitesi üzerine etkisini araĢtırmak amacıyla  yapılmıĢtır. 

Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu; Evlilik Terapileri Enstitüsü (ETE), Cinsel 

Sağlık Enstitüsü Derneği (CĠSED) merkezlerine evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik 

yardım almak için  baĢvuran,  gönüllü 20 ile 40 yaĢ aralığında, en az 10 psikolojik 

yardım  almıĢ 60 bireye psikolojik yardım öncesinde ve sonrasında uygulanmıĢtır. Aynı 

anket formu 30 kiĢiden oluĢan, herhangi bir nedenden dolayı bireysel terapi yada evlilik 

iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım almamıĢ, 20 ile 40 yaĢ arası 30 kiĢiye uygulanmıĢ 

ve sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçları bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı ile analiz 

edilmiĢtir. ÇalıĢma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların 

(Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niteliksel verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Pearson Ki-Kare testinden, normal dağılımın incelenmesi için 

Kolmogorov - Smirnov dağılım testinden faydalanılmıĢtır. Niceliksel verilerin 

karĢılaĢtırılmasında iki grup durumunda, gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Bağımsız 

örnekler (Ġndependent samples) t testi ve Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup 

durumunda, parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Tek yönlü (One way) 

Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi ve Parametrelerin iki 

grup içi karĢılaĢtırmalarında Wilcoxon iĢaret testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda; evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde 

psikoojik yardımın yaĢam kalitesi üzerine ; yaĢam kalitelerini belirleyen faktörlerden 
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olan fiziksel sağlıklarına, psikolojik alanlarına, sosyal alanlarına, çevre alanlarına, kiĢisel 

inanç alanlarına olumlu katkılar sağladığı ve ilaca bağımlılıkta anlamlı bir düĢme 

meydana getirdiği görülmektedir. Ayrıca bireylerin yaĢam kalite düzeylerinin 

demografik özelliklerine göre anlamlı farklılaĢmalar olduğu saptanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Evlilik iliĢkileri, psikolojik yardım, yaĢam kalitesi  
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ABSTRACT 

 

 
This research was held in order to observe the effect of marriage relations in 

psychological help  because of the psychological assistance on individuals‟ quality of 

life.  

The survey form that was designed for this particular study was applied to 60 volunteers, 

between ages of 20 and 40 who consulted ETE, CISED centers for because of the 

psychological assistance applying for marriage relationships for at least 10 sessions, 

before and after the psychological help. The same survey form was applied to 30 

individuals, between the ages of 20 and 40 who had never consulted individual or 

psychological help due to marriage relations and the results were compared.  

Research results were analyzed with computer using SPSS 17.0 statistical program 

package. For assessment of the data, additional statistical methods (Frequency, 

Percentage, Mean, Standart deviation) were used. In addition, Pearson‟s Chi-Square test 

was used to compare qualitative data and Kolmogrov-Smirnov Distribution test was used 

to analyze normal distribution. For the comparison of two groups in terms of qualitative 

data, Independent samples T-test and Mann-Whitney U test were used. In the case of 

more than two groups, One-way ANOVA test was used for comparison of the 

parameters between groups, Tukey test was used to find out the group which creates the 

difference, and Wilcoxon signed rank test was used to compare parameters within 

groups. 

According to the research psychological help because of marriage relations have positive 

affect on Quality of Life which are physical health, social manner, psychological 

manner, environment, personal beliefs. The research also shows us that psychological 

help because of marriage relations, lead to significant decrease on addiction to drugs.  In 

addition, it has been found that individuals‟ quality of life differ meaningfully related to 

their demographic characteristics. 

Keywords:  Marriage relations, psychological help ,Quality of life 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

Son yıllarda evliliklerinde sorun yaĢayan çiftler evlilik iliĢkilerini iyileĢtirmek amacıyla 

bir uzmandan yardım almak için yoğun bir Ģekilde çeĢitli merkezlere baĢvurmaktadırlar. 

Bu da  pek çok kiĢinin evliliğinde büyük veya küçük sorunlar yaĢanmakta olduğunu ve bu 

sorunların çözümü içinde bir uzmandan yardım alma ihtiyacı duyduklarını 

düĢündürmektedir. Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım hem Türkiye‟de 

hem de dünyada çeĢitli enstitülerde, danıĢmanlık merkezlerinde ve hastanelerin psikolojik 

danıĢmanlık birimlerinde uygulanmaktadır. Ancak evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan 

psikolojik yardımın kiĢilerin yaĢam kalitesi üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyan 

araĢtırmalar yeterli sayıda mevcut değildir. 

AraĢtırmanın konusu evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde 

psikolojik yardımın yaĢam kalitesi üzerine etkisinin araĢtırılıp yordanmasıdır. AraĢtırma 

evlilik içinde yaĢanan sorunlar nedeniyle psikolojik yardım  alan çiftlerin yaĢam kalitesini 

ölçerek, psikolojik yardımın  çiftlerin yaĢam kalitesinde bir etkisinin olup olmadığını  

(bedensel alan, ruhsal alan, bağımsızlık düzeyi, sosyal iliĢkiler, çevre, kiĢisel inanç) ortaya 

koyacaktır. 

DSM-IV‟de kullanılan eksen sınıflamasında, Eksen IV baĢlığı ile Psikososyal ve Çevresel 

Sorunlar yer almaktadır. Bu bölümde “Birincil Destek Grubuyla Olan Sorunlar” itemi aile 

içindeki problemlere atıf yapmaktadır. Evlilik sorunlarında bu kapsam içinde 

değerlendirilebilir (Fidanoğlu, 2006). 
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Yine DSM-IV‟te klinik ilgi odağı olabilecek diğer konular baĢlığı altında iliĢki sorunları 

tanımlanmıĢtır. ĠliĢki sorunları arasında eĢle iliĢki sorunu Ģöyle tanımlanmıĢtır “Bireyin ya 

da ailenin iĢlevselliğinde klinik açıdan önemli derecede bir bozuklukla ya da eĢlerden 

birinde ya da her ikisinde semptomların geliĢmesiyle birlikte giden, olumsuz iletiĢim (örn. 

Yerme), çarpık iletiĢim (örn. gerçekçi olmayan beklentiler) ya da iletiĢimsizlikle (örn. 

içine kapanma) belirli, karı-koca ya da eĢler arasındaki etkileĢim örüntüsü klinik ilgi odağı 

olduğu zaman bu kategori kullanılmalıdır” (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2007). 

Evlilik yaĢamının temelini, eĢler arasındaki etkileĢim ve iletiĢim oluĢturmaktadır. EĢler 

duygusal olarak birbirlerine bağlıdırlar; aynı evi paylaĢırlar ve aile ile ilgili kararlarda 

ortak sorumluluk yüklenirler. Bununla beraber doğal olarak, evli çiftler arasında çeĢitli 

nedenlerle (sorumlulukların paylaĢılması, çocukların yetiĢtirilmesi, vb. ) sorunlar da 

ortaya çıkabilmektedir. Evlilikte ortaya çıkan sorunların yoğunluğu, evlilik süresine ve 

eĢlerin kiĢilik özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. EĢler bazen sorunlarının 

baĢlangıç dönemlerinde, bazen çatıĢmaları Ģiddetlendikten sonra, bazen de boĢanmaya 

karar vermeden hemen önce yardım aramaktadırlar. Evli eĢlerin yardım gereksinimlerine 

yanıt vermek amacıyla, “ Evlilik Terapisi ” adı altında özel bir uzmanlık alanı doğmuĢtur. 

Evli bireyler, bu alanda çalıĢan psikolojik danıĢmanlar ve evlilik terapistleri ile birlikte 

sorunlarına çözüm aramaktadırlar (Sevim, 1999). 

Evlilik insan hayatındaki en önemli yaĢantılardan birdir ve bu deneyimin niteliği, kiĢinin 

yaĢam kalitesiyle neredeyse bire bir iliĢkilidir. Bireylerin yaĢamında yakın iliĢkiler 

önemlidir ve öznel iyiliğin en büyük kaynakları arasındadır. Sağlıklı iĢlev için yakın 

iliĢkilerin önemine iĢaret eden ek kanıt olarak, özellikle boĢanma yolu ile kesintiye 

uğrayan ya da kaybedilen bir iliĢkinin, kiĢiyi araba kazalarından alkol istismarına, 

psikiyatrik bir kuruma kabulden, iĢindeki edim ve baĢarıyı tehlikeye atmasına kadar her 

Ģeye daha eğilimli hale getirdiğini eklemek gerekir (Kalkan, 2002). 
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Uzun yıllar evlilik danıĢmanlığı gibi ayrı bir uzmanlık alanına açık bir gereksinim 

duyulmadı. Evlilik sorunları olan insanlar bunları uzman mental sağlık çalıĢanlarından 

önce doktorları, din adamları, avukatları ve öğretmenleri ile tartıĢmaktaydı. Evlenmeyle 

ilgili kurslarda bazı öğrenciler ve aile dersten sonra danıĢmanlarıyla akademik 

sorunlarının yanında kiĢisel sorunlarını da konuĢmak için kalır ve pek çok kadın 

evlilikteki cinsel sorunlarını jinekologları ile tartıĢırlardı (Akdemir, Karaoğlan&KarakaĢ, 

2006).  

KiĢisel farkındalığın artması ve bireyselleĢme pek çok partner ve evlilik iliĢkilerinde 

soğuk savaĢ baĢlatmıĢ ve iliĢkilerin pozitif taraflarını zayıflatmıĢtır. Bireyler 

kendilerini iliĢki içinde ifade edemediklerini, bireysel özelliklerinin kaybolduğunu,  bu 

nedenle suçluluk  hissettiklerini ve evlilik iliĢkisinin neden bu duyguları hissettirdiğini 

anlamadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu durum mantıksal bir nedeni olmayan sorunlar 

yoluyla duygusal patlamalara ve güçlü duyguların azalmasına sebebiyet vermektedir. 

Bu sorunları yaĢayan çiftlerin akrabaları, arkadaĢları, din adamlarından yardım 

almaları sorunlarını olduğundan daha da karmaĢıklaĢtırabilir; çiftlerin direk olarak bir 

evlilik danıĢmanına, evlilik terapistine, ya da bir psikoterapiste baĢvurmaları gerekir 

(Berger&Dagger, 1979). 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam kalitesi açısından 

incelenmesi hem kuramsal hem de psikolojik yardımın etkililiği  açıdan önemlidir. Glen 

(1990) evliliğin, bireyin yaĢam süresini uzattığını, psikolojik ve bedensel sağlığını 

koruduğunu, mutluluğunu arttırdığını belirtmektedir(aktaran; Çelik, 2006). 

Evliliğinde Ģiddetli sorunlar yaĢayan eĢlere yönelik uygulanan psikolojik yardım, iletiĢim, 

uzlaĢma, problem çözme becerilerini geliĢtirme, benlik geliĢimi, fiziksel ve duygusal 

yakınlığın artırılması, bireysel yaĢam kalitesini ve evlilik kalitesinin geliĢimini sağlamaya 

çalıĢır (Gottman,1995).  
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Tipik bir çift görüĢmesinde birbirleriyle sorunları olan eĢler bir araya getirilir; karĢılıklı 

olarak birbirlerine duygularını ifade etmeleri sağlanır ve sorunları konusunda onlara bir 

içgörü kazandırılmaya çalıĢılır. Bazı çiftler sorunları konusunda hiçbir içgörü 

kazanmadıkları halde, yalnızca terapistin verdiği yönergeleri izleyerek sorunların 

üstesinden gelebilmektedirler. Bazıları da bilinçaltında yatan etmenler konusunda önemli 

ölçüde içgörü kazanmıĢ olmalarına rağmen  bir türlü değiĢmeyi baĢaramamaktadırlar. Bu 

nitelik, kendini anlama ve içgörü gibi olayların psikolojik yardım bağlamından 

soyutlanarak ele alınamayacağına dikkatimizi çekmektedir ( Haley, 1972).  

Leahy (2004), çift görüĢmelerini“ çiftlerin yıkıcı etkileĢim yapılarını değiĢtirmeye yönelik 

geleneksel davranıĢçı evlilik terapisi prosedürleri ve iliĢki çatıĢması ve sıkıntısına katkıda 

bulunan otomatik düĢünceleri değiĢtirmeye yönelik biliĢsel terapi kavram ve prosedürleri 

ile ikili ve daha geniĢ aile gruplarının iĢleyiĢine yönelik aile sistemleri kavramlarının bir 

birleĢimi” olarak tanımlar ( Leahy, 2004).  

Bowen çift ve aile terapisinde  kuĢaktan kuĢağa aktarılan örüntülere  değinmiĢtir. KiĢinin 

kendi ailesinde yaĢadığını bildirdiği sorunların, o ailenin kökenindeki iliĢki örüntüleri 

anlaĢılıp, değiĢtirilene kadar düzelmeyeceğini savunur. Ona göre, bir aileyi en iyi Ģekilde 

anlayabilmenin yolu, en azından aileyi üç kuĢak içerisinde değerlendirebilmekten geçer. 

Çünkü, kiĢiler arasında yaĢanan iliĢki biçimi, kuĢaklar öncesinde yaĢamıĢ aile bireylerinin 

kiĢisel özelliklerine bağlıdır (Bowen, 1978). 

GeçmiĢte yapılan bazı çalıĢmalar kadınlarda deprosyon ile evlilik uyumu arasında bir ilĢki 

olduğunu göstermektedir. Zayıf evlilik uyumu bildiren kadınların, evlilik uyumu iyi 

olanlardan belirgin olarak daha depresif oldukları saptanmıĢtır. Kahn, Coyne  ve Margolin 

(1985), çiftlerden biri depresif olduğunda eĢler arası yakınlıkta, evlilik içi çatıĢmaların 

çözülmesinde, iletiĢim yeteneğnde, cinsel doyum duygu dıĢavurumunda bozukluk olduğu 

ileri sürülmüĢtür (Kahn,Coyne, Margolin, 1985). 
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Whitaker‟a göre çift ve aile terapisi, terapistlerin kendi kiĢisel geliĢimlerine etkin olarak 

katıldıkları bir  yoldur. Hatta terapi, aileye olduğu kadar terapiste de yardımcı olabilir. 

Whitaker çift ve aileleri tedavi etmez, terapiyi yeniden organizasyon ve yeniden 

entegrasyon sonucunda oluĢabilecek değiĢimin çift veya aile ile birlilte yaratılması süreci 

olarak görür (aktaran: Becvar & Becvar, 2003).  

Haley ve Minuchin „in  kullandığı yapısal-stratejik çift ve aile terapisi yaklaĢımına göre  

bu terapi  çift ve ailelerde iĢlevi bozuk ya da  sorun olan yapıları yeniden organize 

edebilmenin yollarını arar. ĠliĢki sınırlarının ayarlanması, dengenin bozulması, tekrarlama, 

güçlükler ve kararlılık ailede terapötik sürecinin parçalarını oluĢturmaktadır (aktaran: 

Corey, 2008). 

1.1. Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın  tarihçesi 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım konusunda çalıĢma yapan ilk 

klinikler 1930‟ lu senelerde kurulmaya baĢlamıĢtır. Ġlk olarak Los Angeles „ta Poul 

Popeneo Amerikan Aile ĠliĢkileri Enstitüsünü kurmuĢtur. Evlilik danıĢmasıyla ilgili baĢka 

bir merkezde 1932‟de kurulan Philedelphia Evlilik konseyidir. (Broderic, 1981). 1945‟te 

fikirlerini paylaĢılması, mesleki standartlar oluĢturmak ve araĢtırmayı geliĢtirmek 

amacıyla Amerikan Evlilik DanıĢmanları Birliği kurulmuĢtur. 1940‟ Larda hareket bu 

merkezlerden tüm ülkede yayılan on beĢ merkeze yayılmıĢtır. Bu geliĢmelerle beraber eĢ 

zamanlı olarak bazı psikoterapistler de “ conjoint” (birleĢmiĢ) evlilik terapisine liderlik 

eden benzer bir yönelim ortaya çıkmıĢtır. Psikoterapistlerin büyük çoğunluğu Freud‟un 

danıĢanın ailesi ile görüĢme yasağını takip etmesine rağmen, bazıları kuralları yıkıp , evli 

çiftler için “concomittant” ve birleĢmiĢ terapi çalıĢmıĢlardır (Nicholas & Schwartz 1991). 

Evli çiftlerin psikanaliziyle ilgili ilk sunum 1931 Amerikan Psikiyatri Birliği toplantısında 

Clereanse Oberndorf tarafından sunulmuĢtur. Oberndorf, çiftlerin birbirlerine bağlı 

nevrozları olduğu ve en iyi dinleti ile tedavi edildiği kuramını geliĢtirmiĢtir. Bu bakıĢ 
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açısı, çiftlerle ilgilenmeye baĢlayan analitik topluluktaki fikir birliğinin temel noktasını 

oluĢturmuĢtur( Broderick, 1981). 

1948 Yılında New York Psikanaliz Enstitüsü‟nde çalıĢmalarını yürüten Mittleman 

“concurrent” evlilik danıĢmanlığıyla ilgili ilk yayınını yapmıĢtır. Bundan önce 1937‟de 

Laforgue aynı zamanda aynı ailenin çeĢitli bireylerinin analizi üzerine tecrübesini 

sunmuĢtur. Mittleman çiftin aynı terapist tarafından tedavi edilebileceğini ve ikisini de 

görmekle birbirleri hakkındaki irrasyonel algıları rasyonel olanlardan ayırt etmenin 

mümkün olabileceğini öne sürmüĢtür (Nicholas &  Schwartz, 1991). 

Evlilik danıĢmanlığının evlilik terapisi yaklaĢımı aĢamasını 1950‟li yıllarda California 

Palo Alto‟da Zihin AraĢtırma Enstitüsü‟nde (ZAE) çalıĢan bir psikolog olan John Bell 

(1961, 1975) baĢlatmıĢtır. 1960‟lı yıllarda aynı enstitüde çalıĢan bir sosyal araĢtırmacı 

olan Virginia Satir (1967) ve bir psikiyatrist olan Donald Jackson da bu alandaki 

çalıĢmalara hız kazandırmıĢlardır (Alexander & Parsons,,1982).        

Ackerman‟ın çiftlerin birlikte terapisinin iyi bir fikir olduğu konusunda hemfikir olduğu 

görülmektedir. Aynı dönemlerde nesne iliĢkileri psikanalistlerinin merkez ilgi noktası 

olduğu Ġngiltere‟de Henry Dickis ve Tavistok Kliniği‟ndeki arkadaĢları bir Aile Psikiyatri 

Birimi kurmuĢlardır. Burada boĢanma mahkemeleri tarafından gönderilen çiftler 

farklılıkları üzerine uzlaĢma için yardım almaktaydılar(Ackerman,1966). 

  1956‟ Yılında New Jersey‟deki Nöropsikiyatri Enstitüsü yöneticisi V. Einsenstein 

tarafından, “Evlilikte Nevrotik etkileĢim”  isimli bir kitap yayımlanmıĢtır. Bu kitapçıkta 

evlilik danıĢmanlığı sanatının durumunu tanımlayan makaleler bulunmaktadır. Lawrans 

Kubie evlilik dinamiklerinin Psikanalitik analizini yazmıĢtır. Mahler çocuk geliĢimi 

üzerine evlilik çatıĢmasının etkilerini betimlemiĢtir. Aynı dönemde Ashley Montague 

evliliğin dinamiklerine kültürel bakıĢ açısını katmıĢtır. Aynı kitapçıkta Mittleman 

evlilikteki bozukluklar ve onların tedavisi üzerine görüĢlerinin ayrıntılı bir betimlemesini 
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yazmıĢtır. Agresif/uyumlu ve ayrıĢmıĢ/bağımlı‟ yı kapsayan birkaç tamamlayıcı evlilik 

Ģablonu betimlemiĢtir. Mittleman‟a göre bu garip eĢlemeler birbirlerini etkilemeye çalıĢan 

çiftlerin birbirlerinin kiĢiliğini kendi çarpıtmaları doğrultusunda yanlıĢ algılamasından 

kaynaklanmaktadır. Mittleman aynı Ģekilde çiftlerin birbirlerine karĢı olan tepkilerinin 

ebeveynlerinin iliĢkileri ile Ģekillendirilebileceğine iĢaret etmiĢtir. Ġçgörü olmadan, 

bilinçaltı motivasyon evlilik davranıĢına hakim olabilir ve reaktif nevrotik halka 

paternlerine öncülük edebilir (Nichols & Schwartz, 1991). 

Ellis (1962) tarafından sorunlu evlilik iliĢkilerinde mantıksız beklentilerinin rolü 

vurgulandıktan sonra evlilik danıĢmanlığında biliĢsel yaklaĢım dikkat çekmeye 

baĢlamıĢtır. Mantıksız düĢünce ve iĢlevsel olmayan biliĢimlerin evlilik uyumunu azalttığı 

yönünde bulgular daha fazla ortaya konmuĢtur. (Ellis & Harper, 1975). 

1970‟ler hem kavramsal hem de organizasyonel olarak bu alanda önemli bir geniĢleme 

dönemi olmuĢtur. Bu yılların sonunda, hem bağımsız hemde üniversite kökenli çeĢitli 

eğitim merkezlerinde olmak üzere, aile ve çift terapisinde günümüzde etkili olan 

yaklaĢımların büyük bir kısmı geliĢtirilmiĢtir. 1978‟de Amerikan Evlilik ve Aile 

DanıĢmanları Derneği[American Association of Marriage and Family Counselors] 

(AAMFC) (1945‟ teki Amerikan Evlilik DanıĢmanları Derneği) ismini Amerikan Evlilik 

ve Aile Terapisi derneği [American Association for Marriage and Family Therapy] 

(AAMFT)  olarak değiĢtirmiĢ ve kısa bir süre sonrada bu alandaki resmi akreditasyon ve 

belgeleme kurumu haline gelmiĢtir( Glick, Berman, Clarkin,  & Rait, 1991). 

1980‟ler ve 1990‟lar çift danıĢmanlığı alanında çok ilgi çekici ve etkileyici beĢ geliĢmeye 

tanık olmuĢtur. Bunların ilki mesleki literatürdeki patlamadır. Her sene düzinelerce yeni 

kitap ve beĢ kıtada hemen hemen bir düzine farklı dilde üç düzineden daha fazla dergi 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġkincisi, aile ve çift terapisini, iliĢki güçlükleri kadar tanı kriterlerini 

karĢılayan, psikiyatrik bozukluklarda da kullanıldığı araĢtırma yapıları geliĢtirilmiĢtir. 
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Üçüncüsü, bu alan, insanın durumunu inceleyen, kavramsal ve algısal pencereleri, baskın 

ve geleneksel ruh sağlığı bakıĢ açısının belirlediği vizyonların ötesine geniĢleten, örneğin 

feminizm ile kültür zenginliğini köken alan bakıĢ açıları gibi, iliĢki iĢlevselliğine dair 

çeĢitli bakıĢ açılarını, kucaklamaya baĢlamıĢtır. Dördüncüsü, psikoterapi dünyası 

içerisinde yaygın bir taban sağladıktan sonra çift terapisi giderek bütünleĢtirici olmaya 

baĢlamıĢtır. Bu bütünleĢtirme davranıĢlara ve yaĢananlara çok yönlü müdahalelerin 

koordinasyonu (örneğin, inrapsiĢik, kiĢilerarası ve biyolojik) biçiminde olmuĢtur. 

BeĢincisi, özgül bozuklukların tedavisi için geliĢtirilmiĢ olan çok sayıdaki çift terapisi 

deneysel olarak desteklenmiĢ terapiler olarak kabul görmüĢtür (Sholevar & 

Schwoeri,2003). 

Günümüzde de evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik destek almak isteyen  bireylerin  

psikolojik  yardım aldıkları hem ülkemizde hemde yurt dıĢında pek çok merkez 

bulunmaktadır. Yurt dıĢında evlilik terapisi eğitimi veren kurumların bir kısmı Amerikan 

Evlilik ve Aile Terapileri Derneği „ne (AAMFT) bağlı   Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi 

Eğitimi Akreditasyon Komisyonu (COAMFTE) tarafından eğitimleri akredite edilen 

çeĢitli  üniversitelerden oluĢmaktadır. Bu üniversitelerde evlilik ve aile terapisi eğitimleri 

master programı olarak yapılmaktadır. Amerika‟da bulunan Capella Üniversitesi 

bünyesinde   600 saat teorik ve 100 saat uygulamalı evlilik terapisi eğitimi verilmektedir. 

Yine Amerika‟da bulunan Purdue Üniversitesi, Argory Üniversitesi, John F  Kennededy 

Üniversitesi, Saybrook Üniversitesi, Thomas Jefferson Üniversitesi, Wisconsin Stout 

Üniversitesi, Chicago School Of Professional Psychology, Adler School Of 

Professional Psychology, California Lutheran Üniversitesi, Kansas State Üniversitesi 

ve bunların dıĢında pek çok üniversite yine Amerikan Evlilik ve Aile Terapileri 

Derneği tarafından  akredite edilmiĢ olan, sonrasında yeterlilik sınavı olan ve 500 

saatten oluĢan evlilik ve aile terapileri master programları yürütmektedir. Bu 

üniversitelerin bazılarında çift ve aile terapileri alanında doktora programları da 
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bulunmaktadır. Bu master programlarını baĢarıyla tamamlayan terapistler evlilik ve 

aile terapileri uygulayabilmektedir. Üniversite master programları dıĢında bazı özel 

klinik ve danıĢmanlık merkezlerinde de evlilik ve aile terapileri eğitimi verilmektedir. 

Ülkemizde de zaman zaman çift danıĢmanlığı eğitimleri veren Dr. Jhon ve Julie 

Schwartz Gottman‟ın Amerika‟da çift ve evlilik danıĢmanlığı üzerine çalıĢtıkları 

Gottman Releationship Ġnstitute bu merkezlerin baĢında gelir. Bu enstitüde çiftlere 

danıĢmanlık hizmeti verilmekte, terapistlere üç düzeyden oluĢan ve toplam 10 gün 

süren çift ve evlilik terapisi eğitimi  verilmektedir.  Avrupa‟da da  European Family 

Therapy Association-Avrupa aile terapileri derneği (EFTA) Amerika‟dakine benzer 

bir uygulama ile 500 saatlik aile ve çift terapisi eğitimlerini onaylamaktadır. 

Türkiye‟de  Amerika ve Avrupa‟da olduğu gibi Ġnternational Family Therapy 

Association (ĠFTA)„ya bağlı, 1997 yılında Ġstanbul‟da Aile ve Evlilik Terapileri 

Derneği (AETD)  kurulmuĢ, aile ve çift terapilerine yönelik yapılan çalıĢmalara 

katkıda bulunmuĢ ve günümüzde de EFTA  ile ortaklaĢa pek çok çalıĢma yürütmekte 

ve uluslar arası kongreler düzenlemektedir. 

Ülkemizde de çift ve aile danıĢmanlığı alanında eğitim veren kurumlar mevcuttur. Çift 

ve aile danıĢmanlığı eğitimi son yıllarda pek çok özel kurum tarafından psikologlara, 

psikolojik danıĢmanlara, psikiyatri uzmanlarına ve tıp doktorlarına verilmektedir. Dr. 

Murat Dokur, halen; IFTA psikoterapi‟de uzmanlara yönelik olarak, EFTA-TIC 

(Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan 500 saatlik “Aile 

ve Çift Terapileri Eğitimi” ni vermektedir. DavranıĢ Bilimleri Enstitüsün‟de 112 

saatten oluĢan uzmanlara yönelik kısa süreli çift ve aile danıĢmanlığı eğitimi 

verilmektedir. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneğin „de (CĠSED)  100 saatten oluĢan 

evlilik danıĢmanlığı sertifika programı verilmektedir. 2011 Yılında Bilgi 

Üniversitesi‟nde Uluslar arası Aile Terapileri Derneği (IFTA) eğitim standartları ile 
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uyumlu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde  500 saatten 

oluĢan çift ve aile terapisi  sertifika programı baĢlatılmıĢtır.  

 2011 Yılında yönetmelik doğrultusunda T.C. BaĢbakanlık  Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü‟nün “Gerçek KiĢiler ve Özel Hukuk 

Tüzel KiĢileri Ġle Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Açılacak Aile DanıĢma Merkezleri 

Hakkında Yönetmelik” ve 05/2009     tarihli ve B.02.1.SÇE.0.15.00.02.00-604.02-791 

sayılı        “Gerçek KiĢiler ile Özel Hukuk Tüzel KiĢileri ile Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarınca Açılacak Aile  DanıĢma Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik 

Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi”  kapsamında bazı üniversitelerin psikoloji 

bölümlerine bağlı 100 saatlik teorik eğitimden oluĢan aile danıĢmanlığı eğitimi 

sertifika programları baĢlatılmıĢtır.  MelikĢah Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, UĢak Üniversitesi, BaĢkent 

Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi bu eğitimi veren üniversitelerden bazılarıdır. Ancak 

bu  eğitim eğitimi alan kiĢilere çift ve ailelere klinik anlamda terapötik müdahale 

yapacak beceri sunmamakta, yalnızca danıĢmanlık boyutunda bir yardım sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

 

 

1.1.1. Evlilik  DanıĢmanlığında Kullanılan YaklaĢımlar 

Bireysel psikolojik yardım için geçerli olduğu gibi evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan 

psikolojik yardım da ayrı ve örtüĢen bir dizi strateji ve tekniğin bir birleĢimini 

içermektedir. 
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Hasta/baĢvuran tarafından danıĢmak için gelen ya da “müĢteri” (psikiyatrik ya da tanısal 

terim ile “hasta” olabilir yada olmayabilir) her zaman dahil edilmektedir. Buna ek olarak 

“hasta” (iliĢkinin kendisi “hasta” olduğunda belirli birinin hasta olmayabileceği 

unutulmamalıdır) genellikle görüĢme için hazır bulunur ancak hastanın bulunmadığı 

görüĢmelerde yapılabilmektedir (Alexander & Parsons, 1982).  

Öte yandan, daha çok geliĢteki sorunun çözümü üzerine odaklanan eğilimler (biliĢsel 

davranıĢçı, anlatımsal, psikoeğitimsel, yapısal ve stratejik yaklaĢımlar) bu birimlerin daha 

az karmaĢık bir dizilimini değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Deneysel düzey, 

değerlendirmenin gerçekleĢtiği organizasyon düzeyi (örneğin, moleküler/biyolojik, 

bilinçdıĢı, bilinçli, kiĢiler arası ve kiĢiler ötesi ) hakkındadır ve terapistler geçmiĢe ya da 

Ģu ana odaklanma boyutu hakkında da farklılık göstermektedir. Daha çok geliĢ sorunu ve 

öğretilebilen terapötik teknikler üzerine odaklanan daha pragmatik  terapistler (örneğin, 

biliĢsel davranıĢçı, psikoeğitimsel, Ruh Sağlığı AraĢtırma Enstitüsü kısa terapisi, stratejik 

ve yapısal yaklaĢımlar) bilinçdıĢı psikolojik süreçler ve çiftin yada bireylerin geçmiĢi ile 

ya çok az ilgilenirler yada hiç ilgilenmezler. Buna zıt olarak, yönelimi daha çok estetik 

olan terapistler (örneğin, psikoanalitik, bağlamsal, hümanist, feminist ve sembolik-

deneysel terapistler) baĢlangıçta “gerçeğin” gizlendiğini varsayarak daha çok iliĢkiye 

dayanan bir müdahale yöntemini benimsemekte ve geçmiĢte yaĢanmıĢ psikolojik olaylara 

daha fazla ilgi göstermektedirler (Bowen, 1978). 

1.1.1.1. BiliĢsel DavranıĢçı YaklaĢımlar 

Stres altındaki çiftler birbirlerine çok olumlu tepki vermezler ve bu tutumları daha ilk 

seans da kendini göstermektedir. EĢlerden birinin birlikte destek almya gelmekten dolayı 

kendini baskı altında hissetmesi hiç de nadir bir durum değildir. Jacopson ve Margolin 

(1979) davranıĢçı evlilik terapisi adlı ilk bilimsel çalıĢmalarında, evlilik iliĢkisinin 
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iyileĢtirilebilmesi için ilk adımın, eĢlerin ilk görüĢmede gösterdiği olumsuz tutumlar 

üzerinde durulması olacağını belirtmiĢlerdir (aktaran; Davison & Neale, 2004). 

BiliĢsel davranıĢçı yaklaĢım evlilik danıĢmanlığında  terapistlerin çoğunlukla tercih ettiği 

bir yöntemdir. Bu yöntemle terapistler eĢlerin birbirleri ve iliĢkileri ile ilgili iĢlevsel 

olmayan düĢünceleri ve biliĢsel hataları yakalayarak eĢlerle bunları paylaĢıp  ev ödevleri 

ile de destekleyerek bu iĢlevsel olmayan düĢüncelerin neden olduğu ve evlilik iliĢkisinin 

olumsuz etkilenmesine neden olan bazı davranıĢlar değiĢtirilmeye ve geliĢtirilmeye 

çalıĢmaktadırlar (Ellis & Harper, 1975). 

DavranıĢçı  terapistler genellikle Thibaut ve Kelly‟ nin  “etkileĢimin müdahalesi” 

(exchance) kuramından yararlanmaktadır. Bu kurama göre; bir kiĢinin diğerine değer 

vermesi için, verdiklerine karĢılık alması, en azından verdiği kadar aldığını düĢünmesi 

gerekir. DavranıĢçı evlilik veya çift danıĢmanlığı diğer yaklaĢımlarla benzerlikler 

göstermektedir. Örneğin hem davranıĢçı  yaklaĢımıda hem de ZAE yaklaĢımında eĢler 

arasındaki etkileĢimin artırılmasına odaklanılmaktadır. Ancak asıl vurgulanan her eĢin 

diğerini memnun etme becerisinin geliĢtirilmesidir. Bunun temelinde “iliĢkinin kalitesi ile 

ilgili yapılacak subjektif değerlendirmeleri hoĢ olan ve olmayan etkileĢimler belirler”  

varsayımı bulunmaktadır (Wood & Jacobson, 1985).  

Aynı zamanda, Camper ve diğerleri (1988) , sorunlu iliĢkiler içinde olan kiĢilerin, 

eĢlerinin olumsuz davranıĢlarını daha genel ve değiĢmez olarak gördüklerini, pozitif 

davranıĢlara ise daha az dikkat ettiklerini saptamıĢlardır (aktaran; Wood & Jacobson, 

1985).  

Stresli eĢler iliĢkilerindeki birden bire ortaya çıkan olaylara veya son olaylara karĢı  daha 

fazla tepkisel olurlarken, mutlu çiftler iliĢkilerindeki doyumu birden bire ortaya çıkan 

veya son olaylardan bağımsız olarak sürdürebilmektedirler. Bunların aksine, stresli 

olmayan çiftler, hoĢ olmayan olaylarla karĢılaĢtıklarında bile daha esnektirler ve negatif 
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etkilere karĢı daha az kırılgandırlar. Mutlu çiftlerin günlük etkileĢimlerinin kalitesinde de 

değiĢiklikler olmasına rağmen, gösterdikleri duygusal tepkilerin derecesi stresli çiftlere 

nazaran çok daha düĢüktür (Gottman & Krokoff, 1989) . 

DavranıĢçı yaklaĢım pozitif müdahalelerin artmasına odaklanarak yalnızca kısa vadede 

yaĢanacak tatminin artmasını amaçlamakla kalmaz, uzun vadede güven ve pozitif 

duygular, stresli olmayan çiftlerin en önemli özellikleridir. Stresli çiftlerin genellikle 

problem çözme eğitimine ve olumlu yöndeki değiĢimi fark edebilmek için desteğe ihtiyaç 

duymaları, biliĢsel değiĢimin önemine iĢaret etmektedir (Woody & Woody, 1973). 

DavranıĢçı yaklaĢımın genellikle biliĢsel yaklaĢımdan etkilenmesinin bir yansıması olarak, 

davranıĢçı yaklaĢımla çalıĢan uzmanlar da giderek iliĢkilerin ve iliĢkideki streslerin 

biliĢsel boyutuna daha çok ilgi göstermeye baĢlamıĢlardır. Çift danıĢmanlığında biliĢlere 

gösterilen ilginin artmasında, sosyal psikolojideki yükleme kuramının ( kiĢinin kendi ve 

diğerinin davranıĢlarının nedenlerini nasıl açıkladığı ile ilgili çalıĢmalar) ve evlilik stresi 

ile depresyonun birlikte görülmesinin etkisi olmuĢtur. BiliĢsel boyutun eklenmesi ve 

tedavi stratejilerinin geniĢletilmesinin bir sonucu olarak, pek çok kiĢi davranıĢçı evlilik 

danıĢmanlığını artık biliĢsel davranıĢçı evlilik danıĢmanlığı olarak adlandırmaktadır 

(Epstein, 1982).  

Baucom, Epstein, Sayers ve Sher  (1989) çiftlerin iliĢkilerini etkileyen 5 tip biliĢ olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bunlar: seçici algı (kiĢinin iliĢkide dikkat ettiği Ģeyler onun iliĢki 

hakkındaki duygularını etkiler), atıflar (olaydan kimin sorumlu tutulacağı veya 

suçlanacağı ile ilgili verdikleri kararlar), beklentiler (iliĢkinin ileride nasıl olacağı ile ilgili 

beklentiler), sayıtlılar (Ģu anda iliĢkinin nasıl gittiği ile ilgili inançları) ve standartlardır 

(bir iliĢkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili düĢünceler). DanıĢmanlık sürecinde eĢlerin 

biliĢlerinin farkına varma düzeyleri yükseltilir ve eĢleriyle olan olumlu yada olumsuz 
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etkileĢimleri ile ilgili düĢüncelerini izlemeleri öğretilmektedir (aktaran; Grifin & Apostal, 

1993) . 

1.1.1.2. BütünleĢtirici DavranıĢçı YaklaĢım 

BütünleĢtirici davranıĢçı yaklaĢım (BDÇT) Andrew Christensen ve Neil S. Jacobson 

tarafından geliĢtirilmiĢtir ve “bir yandan daha önceleri evli çiftlere yapılan müdahalelerde 

kullanılan davranıĢçı kuramın izlerini taĢımakta, bir yandan da davranıĢçı kuramdan 

önemli derecede farklılık göstermektedir (Christensen, Jacobson & Babcock, 1995). 

 BDÇT de pekiĢtirme ilkelerine ek olarak, davranıĢ değiĢikliği ve daha önce Jacobson ve 

Margolin (1979) tarafından betimlenen etkileĢim eğitimi stratejileri kullanılmaktadır. 

Bunlara ek olarak Rogers‟ın yaklaĢımındaki kabullenme kavramı da bu yaklaĢıma dahil 

edilmiĢ ve çiftlerin birbirlerini kabul etmelerine yardımcı olabilecek bir dizi iĢlem 

geliĢtirilmiĢtir (Jacopson, 1984). 

BDÇT nde geleneksel davranıĢçı terapi BDÇT nde geleneksel davranıĢçı çift terapisinin 

temel kontrol edici değiĢkenler üzerine odaklanmak yerine yüzeysel değiĢkenler üzerinde 

odaklandığı varsayılmaktadır (Davison &  Neale, 2004). 

1.1.1.3. Duygulanım odaklı yaklaĢım 

Birlikte uygulanan yaklaĢımlardan biri olan duygulanım odaklı yaklaĢım (Alexander, 

Holtzworth, Monroe ve Jameson, 1994; Jhonson ve Greenberg, 1995) psikodinamik 

özellikler taĢımaktadır. Duygulanım odaklı yaklaĢım  romantik yetiĢkin iliĢkilerini 

kavramsallaĢtıran bağlanma kuramının (Bartholomew & Horowitz, 1991) bazı boyutlarını 

kendi içinde bütünleĢmekte ve “korunma, güvenlik ve diğer önemli kiĢilerle iliĢkide olma 

gibi doğuĢtan getirilen uyumsal ihtiyaçlar” üzerine odaklanmaktadır (Greenberg & 

Johnson,1998). 
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 Bu açıdan bakıldığında iliĢkilerdeki stres, bağlanma ihtiyacının karĢılanmamasından veya 

eĢlerden birinin ya da ikisinin kendini güvende hissetmemesinden dolayı ortaya çıkar. 

Çiftler bazen önemsiz konularda bile birbirlerini suçlamaya baĢlayarak negatif bir 

etkileĢim döngüsüne girebilirler. Tedavinin temel amacı  seans sırasında eĢler arasındaki 

negatif etkileĢim döngüsünün durdurulması, duygusal birlikteliğin sürdürülebilmesi ve 

eĢlerin birbirlerine karĢı duyarlı ve ulaĢılabilir olabilmeleridir Greenberg & 

Johnson,1998). 

1.1.1.4. Aile sistemleri yaklaĢımı 

 

Sistem terapistleri, aile sistemi içinde yer alan bireyin önemini göz ardı etmezler. 

Ancak, aile içindeki bireyin, bağlılık durumunun ve etkileĢiminin, bir bireysel 

terapistin düĢündüğünden daha fazla belirleyici olduğuna inanırlar. ÇalıĢmalarını, aile, 

hatta toplum sisteminin bütününe yönelterek, bireyin sistem içindeki davranıĢlarının 

ve beklentilerinin ne ölçüde karĢılandığını görme olanağı bulurlar. Bu yolla birey, 

içinde bulunduğu sistem tarafından  nasıl etkileniyor ve o sistemi nasıl etkiliyor 

sorularına yanıt bulurlar. Bireyin ifade ettiği acının giderilmesini sağlayacak, çiftlerin, 

ailenin yada daha geniĢ ölçekli sistemlerin değiĢmesine neden olabilecek yollar 

bulmaya çalıĢırlar (Corey,2008). 

1.1.1.5. Yapısal-stratejik yaklaĢım 

 

Yapısal stratejik yaklaĢım kökleri, 1960‟lı yılların baĢlarına baĢlarına kadar uzanır. Bu 

yıllarda, Salvador Minuchin‟in, New York‟ta bulunan Wiltwyck Okuluna giden, fakir 

ailelere mensup suçlu erkek çocuklarla yürüttüğü terapi, eğitim ve araĢtırma 

çalıĢmaları, bu yaklaĢımın temelini oluĢturmuĢtur. Bireydeki belirtilerin en iyi, bir 

ailedeki etkileĢimsel örüntülerinden ve bireydeki belirtilerin azaltılmasından yada 

ortadan kaldırılmasından önce bir ailede yapısal değiĢikliklerin olması gerektiği 
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görüĢü, Minuchin‟in yaklaĢımının temelini oluĢturmaktadır. Yapısal stratejik 

yaklaĢımın iki temel amacı vardır : 1) iĢlev bozukluğu gösteren belirtileri azaltmak, 2) 

ailenin karĢılıklı etkileĢim kurallarını düzenleyerek ve daha uygun sınırlar geliĢtirerek, 

sistemdeki yapısal değiĢikliği sağlamak. 

 

1.1.2. Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın Yapısı ve BileĢenleri 

Evlilik iliĢkilerine yönelik yapılan psikolojik destekte kullanılan farklı yaklaĢımlar farklı 

tipteki tipik hedefleri vurgulamaktadır. Ancak çift yaklaĢımlarında ortak olan bazı 

hedefler de bulunmaktadır. Terapistlerin çoğu geliĢteki problemin doğası her ne olursa 

olsun aĢağıdaki son hedeflerin çoğunun önemli olduğu konusunda hemfikirdirler: (1) 

psikiyatrik semptomların azalması ya da bu gibi semptomların tedavinin ana odağı 

olmadığı durumlarda geliĢteki sorun yaratan, özellikle sorunun devam etmesine neden 

olan etkileĢim örüntüleriyle iliĢkili, davranıĢın yada deneyimin hafifletilmesi; (2) çitin 

becerilerinin artırılması-örneğin, iletiĢimin, sorun çözmenin ve çatıĢma çözme 

becerilerinin iyileĢtirilmesi ve baĢ etme becerilerinin ve uyum yeteneğinin 

güçlendirilmesi; (3) bağlanma, birleĢme ve samimiyet için duyulan bireysel psikolojik 

ihtiyaçların karĢılanmasının iyileĢtirilmesi; güven ve tarafsızlığın artırılması; (4) daha 

büyük önemli sosyal sistemler ile etkin bir Ģekilde etkileĢebilmek için aile becerilerinin 

geliĢtirilmesi; (5) çifte ait etkileĢim örüntülerinin çiftin günlük yaĢamdaki etkinliğini nasıl 

etkilediğini, bu gibi örüntülerin bireylerin psikolojik sağlığından ve tatmininden nasıl 

etkilendiğini ve bireylerin psikolojik sağlığını ve tatminini nasıl etkilediğini anlamayı ve 

bu konular hakkındaki farkındalığı artırmak (Lebow & Gurman,1995). 

Farklı yaklaĢımlarda son hedeflere ek olarak çeĢitli ara hedefler ortaya çıkmaktadır. Ara 

hedeflerin kısa vadeli bir doğası vardır ve bir bireyin ya da çiftin kendilerine ya da 

terapistlerine ait tedavi hedeflerine ulaĢabilmek için içinden geçmeleri gereken psikolojik 
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süreçlerdeki değiĢiklikleri kapsamaktadır. Bunlardan bazen süreç hedefleri Ģeklinde de söz 

edilmektedir. Bunun gibi ara yada sürece ait hedeflerin ortak Ģekilleri aĢağıdaki gibidir: 

etkileĢimsel (diyadik) yada genetik (multijenerasyonel) içgörü kazanmak (psikodinamik 

yaklaĢımlarda sık); iletiĢim ve sorun çözme gibi çeĢitli kiĢilerarası becerilerin öğretilmesi 

(biliĢsel davranıĢçı ve psikoeğitimsel yaklaĢımlarda sık); daha iyi uyum sağlayan yanıtlar 

ile deneme imkanı imkanı sağlamak için iç içe girmiĢ patolojilerin ortadan kaldırılması 

yada katı semptom yada sorun yaratan davranıĢ örüntülerinin engellenmesi (stratejik 

yaklaĢımlarda sık).  (Dattilio, 1998). 

1.1.3. Evlilik iliĢkilerinde psikolojik yardım ne zaman gerekir 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle uygulanan psikolojik yardım bireysel ve aile terapilerinden 

oldukça farklıdır. Bireysel terapilerde çoğu zaman bir tek kiĢinin içpsiĢik süreçleri 

üzerinde durulur. Aile terapilerinde ise tüm bir aile sisteminin üzerinde durulur. 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım sürecinde yalnızca karı koca 

arasındaki iliĢkiler incelenmeye çalıĢılır. Evlilik iliĢkilerinde psikolojik yardım 

özellikle Ģu durumlarda gerekli olur: 

a) Bireysel psikoterapi yöntemleri evli bir kiĢinin sorunlarının çözülmesinde 

yetersiz kaldığında  gerekebilir. 

b) Bireysel psikoterapi tekniklerini uygulamak oldukça güçleĢtiği zaman 

gerekebilir. KiĢi sorunlarını anlatmakta güçlük çektiği zaman eĢinin bu kiĢinin 

sorunlarını anlatması istenebilir. 

c) EĢler arasındaki büyük bir kavgadan sonra eĢlerden biri aniden bir semptom 

geliĢtiği zaman  gerekebilir.  

d) Bazen de birbirleriyle iyi geçinemeyen  ve sürekli olarak çatıĢan eĢler 

iliĢkilerinde bir aksaklık olduğunu kavrar ve bir uzmana baĢvurabilirler (Haley, 

1972). 
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1.1.4.Evlilik iliĢkileri için yapılan psikolojik yardımda  kullanılan yöntemler 

1.1.4.1.Bireysel terapi 

Bireysel destek sürecinde çiftler, birbiriyle muhakkak iletiĢimi olması gerekmeyen farklı 

uzmanlar tarafından görülebilmektedir. Uzmanın amacı, eĢlerden herbirinin uyuma 

yönelik davranıĢlarını güçlendirmektir. Bazen yalnızca eĢlerden biri destek alabilir. 

Uzmana giden eĢ, uzmana danıĢanla ilgili baĢka bir Ģekilde gözden kaçabilecek bilgiler 

aktarabilir; danıĢandaki değiĢimin bir neticesi olarak görüĢmeye giden eĢteki açık veya 

gizli kaygı saptanabilir, görüĢme konuları ile ilgili yersiz inanıĢlar değiĢtirilebilir ve 

danıĢanın görüĢmesinin eĢ tarafından bilinçli yada bilinçdıĢı olarak sabote edilmesi 

incelenebilir (Akdemir, Karaoğlan &  KarakaĢ, 2006). 

1.1.4.2.Bireysel evlilik terapisi 

 Bireysel evlilik desteğinde  eĢlerin her biride görüĢmededir. GörüĢmeyi aynı uzman 

yürüttüğünde, eĢzamanlı (concurrent) terapi denir; eĢler farklı terapistler tarafından 

görüldüğünde ise, buna ortaklaĢa (colloborative) terapi denir (Satir, 1967). 

1.1.4.3.BirleĢmiĢ (Concoint) Terapi 

Bu terapi, çiftlerle bir yada iki terapist tarafından birleĢik seans yapılmasıdır; evlilik 

terapisinde en çok kullanılan terapi yöntemidir. Her iki cinsten olan terapistlerle koterapi, 

karĢı cinsten iki üyeyle yüz yüze geldiğinde belirli bir hastanın kendine saldırılmıĢ gibi 

hissetmesini engeller (Satir, 1967). 
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1.1.4.4.Dörtyol Oturumu   

Bu terapi çeĢidinde eĢlerin her biri, dört kiĢinin hepsinin katıldığı periyodik birleĢik 

oturumlarla beraber farklı bir terapist tarafından görülür.Bu terapi çeĢidinin farklı bir türü 

cinsel  iĢlev bozukluğu olan eĢlerin kısa süreli terapisi için yapılan yuvarlak masa 

görüĢmesidir. Ġki danıĢan ve karĢı cinsten iki terapist düzenli olarak bir araya gelmektedir 

(Akdemir, Karaoğlan &  KarakaĢ, 2006). 

1.1.4.5.Grup Terapisi  

Grup çoğunlukla, üç yada dört çiftten ve bir yada iki terapistten oluĢur. EĢler birbirleriyle 

özdeĢim kurar , diğer çiftlerin de benzer sorunları olduğunu farkeder; her biri aynı veya 

karĢı cinsten grup üyesi kiĢilerden destek  görür;  eĢler görüĢleri araĢtırırlar, aynı yaĢ 

gruplarından yeni bilgiler toplayabilmek için olanakları olur, her biri davranıĢlarıyla ilgili 

tarafsız eĢ olmayan bir üyeden geldiğinde eĢten veya terapistten geldiğinden daha anlamlı, 

daha iyi içselleĢtirilebilecek olumlu veya olumsuz  geri bildirimler alır. Yalnızca bir eĢ 

terapi grubuna dahil olduğunda diğer eĢ üyelerin gerçeği test edebilmesi için bazen grubu 

ziyaret edebilir. Zaman zamanda  bir tek evli çiftin geniĢ bir grubun bir parçası olduğu bir 

grup düzenlenebilir (Lebow& Gurman,, 1995). 

1.1.4.6.Kombine Terapi 

 Kombine terapi; diğer yöntemlerin tamamını yada herhangi birinin aynı zamanda yada 

beraber kullanılmasından söz edilmektedir. Yani bir çift terapiye eĢlerden birinin veya her 

ikisinin bireysel terapisi ile baĢlayabilir, eĢle birlikte yapılan birleĢik tedavi ile devam 

edebilir. Kombine terapinin mantığı, evlilik sorunları ile ilgili hiçbir yaklaĢımın tek baĢına 

bir diğerinden daha üstün olmadığının gösterilmiĢ olmasıdır. Farklı yaklaĢımlara alıĢık 

olmak bu yüzden terapistin çifte en fazla yararı sağlayabilecek bir esneklik düzeyinde 

olmasını sağlar (Lebow & Gurman, 1995). 
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1.1.5.Klinik Konular 

1.1.5.1.Endikasyonlar 

Kullanılan müdahale yöntemine bakılmaksızın, psikolojik yardım sürecine baĢlamak için 

belli bazı endikasyonlar konusunda görüĢ birliğine varılmıĢtır. Bireysel terapi evlilikle 

ilgili güçlükleri çözemediğinde, eĢlerde birindeki yada her ikisindeki sıkıntının 

baĢlangıcının açıkça evlilikle ilgili olaylarla bağlantısı olduğunda ve çatıĢmadaki bir çift 

evlilik danıĢmanlığı istediğinde çift görüĢmesi düĢünülür. EĢler arasındaki iletiĢim 

sorunları çift görüĢmesi için en önemli nedendir. Böyle bir durumda eĢlerden biri diğeri 

tarafından manipule edilebilir, diğerine düĢünce ya da duygularını söylemeye çalıĢırken 

kaygılanabilir veya bilinçdıĢı beklentilerini diğerine yansıtabilir. GörüĢme eĢlerden her 

birinin diğerini gerçekçi bir Ģekilde görmesini kolaylaĢtırmaya yönlendirir. Çiftlerin cinsel 

yaĢamı gibi bir veya birkaç alandaki çatıĢma da tedavi endikasyonudur. Uzman, tek baĢına 

bir sorunu çözmeye baĢlaman önce evlilik iliĢkisinin tüm yönlerini değerlendirmelidir ( 

Gurman & Kniskern, 1978). 

Bubenzer&West(1993)‟ e göre çiftlerde iĢlev bozukluğu belirtilerinin ortaya çıktığı beĢ 

alan mevcuttur, bu  alanlar: 

a) Mesleki ve Ekonomik Konular: Paranın nasıl kazanılacağı ve nasıl kullanılacağı ile 

ilgili netlikler olmaması, eĢlerden birinin onay vermediği Ģekilde baĢka kiĢilere maddi 

destek sağlanması iĢlev bozukluklarına yol açabilmektedir. 

b) Ana-baba olma: Çocukların bakımını kimin üstleneceği, eğitimlerinin nasıl olacağı, 

disiplinlerinin nasıl sağlanacağı da tartıĢma konularındandır. Genellikle eĢlerden 

birinin ebeveynlik sorumluluğunu tamamen üzerine aldığı ailelerde ya da eĢlerden 

birinin bu konuları daha fazla bildiğini düĢünen ailelerde benzeri sorunlar daha sık 

olmaktadır. 
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c) Zaman ayırma ve iletiĢim: EĢlerin birbirlerine, çocuklarına, arkadaĢlarına, akrabalarına 

ayırdıkları zamanın miktar ve kalitesi önemlidir. Birbirlerine yeterli zaman 

ayıramamalarının çift olmalarını engellediği görülmüĢtür.  

d) Çekirdek aile olamama, bu duruma hazır olmama: Ülkemizde giderek azalmasına 

karĢın oldukça sık rastlanan bir durum eĢlerden birinin, genelde erkek olanın ailesiyle 

birlikte yaĢamak ya da eĢlerden birinin anne yada babasıyla birlikte oturmaktır ve 

bunun danıĢmaya gelen çiftlerin sorun alanı olarak sıklıkla tartıĢtıkları bir konu olduğu 

belirtilmiĢtir. 

e) Cinsellik: Cinsel birlikteliğin istenilen sıcaklıkta, sıklıkta, kalitede olmayıĢının çiftler 

arasında iĢlev bozukluğuna neden olduğu görülmüĢtür (aktaran; Akdemir, 

Karaoğlan&KarakaĢ, 2006). 

1.1.5.2.Duygu durum bozuklukları ve evlilik  iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik 

yardım 

Bipolar bozukluğu hedef alan, çifte yönelik psikoeğitim ve beceri geliĢtirme yöntemleri 

çok güçlü giriĢimler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yine de eriĢkin duygudurum 

bozuklukları arasında majör depresif bozukluk, çift görüĢmelerinin bir türüne, özellikle de 

davranıĢçı çift görüĢmelerine yanıt verdiği en net Ģekilde gösterilmiĢ olan hastalıktır. 

Burada söz edilen davranıĢçı çift görüĢmesinin, majör depresyonda baĢlıca bireysel terapi 

ile karĢılaĢtırılacak derecede önemsendiği belirtilebilir. Her iki müdahale de depresyonda 

anlamlı derecede düzelme sağlar ancak yalnızca davranıĢçı çift görüĢmeleri, kazandırdığı 

iletiĢim ve sorun çözme becerisi sayesinde evlilikte tatmin artıĢı sağlamaktadır. Bu alana 

özel yapılmıĢ çalıĢmalardan elde edilen sonuçlara göre : (1) çift terapisi evliliklerinde 

ciddi bir sıkıntı olmayan depresif kiĢiler için etkin bir tedavi değildir,  (2) depresyonun 

bireysel terapi ile tedavi edilmesi evlilik sorunlarını çözmeye yardımcı olmaz, (3) evlilik 

çatıĢmalarını depresyonlarının nedeni olarak gören depresif kadınlarda bireysel terapi 
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gerçekte evlilik çatıĢmasını artırabilir. ĠliĢki sorunlarının, evli kadınlarda depresyon 

relapsının tahmin edilmesi konusunda merkezi bir role sahip olduğu göz önüne 

alındığında, araĢtırmalar, hem depresyonu hem de evlilik ile ilgili sıkıntıları olan 

kadınlarda davranıĢçı evlilik görüĢmesinin çok daha yararlı olduğunu göstermektedir 

(Lebow &Gurman, 1995). 

1.1.5.3.Alkol , madde kullanımı bozuklukları ve evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan 

psikolojik yardım 

Opiat bağımlılarına yönelik yapısal aile terapisi çalıĢmaları konusunda erken dönemlerde 

elde edilen sonuçlara göre, bu yaklaĢımın, kullanıcıların ve eĢlerinin standart giriĢimlere 

kıyasla daha uzun süre tedavide kalmalarını sağladığını, madde kullanımını ve bununla 

iliĢkili davranıĢsal sorunlarda azalmaya neden olduğunu ve sosyal iĢlevsellikte artıĢa yol 

açtığını göstermiĢtir. EriĢkin alkolizmi alanında aile katkısının devrede olduğu bazı 

modellerin, alkol kullanım bozukluğu olan kiĢilerin tedaviye baĢlama ve tedavide 

kalmaları konularında güçlü bir pozitif etkiye sahip olduğu gösterilmiĢtir. Bu modellerin 

çoğunda eĢler ile çalıĢılarak iĢe baĢlanmaktadır. EĢlerin rolü tedavide sürekliliği sağlama 

ve maddeden uzak kalmayı destekleme biçiminde olmaktadır. EĢlerin ayıklığı sürdürme 

çabasında katkıda bulunduğu tedavilerin (disülfiram [Antabuse] alımına iliĢkin anlaĢma 

yapmak gibi yöntemler aracılığı ile) uzun dönem sonuçlarının da, eĢ terapisi bileĢeninin 

olmadığı tedavilerin sonuçlarından çok daha iyi olduğu gösterilmiĢtir (Gurman, Kniskern 

& Pinsoff  1986). 

1.1.5.4.Anksiyete bozuklukları ve evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik 

yardım 

Agorafobi ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisine eĢlerin dahil edilmesi 

çoğunlukla eĢ-katılımlı tedavi olarak adlandırılır. Bu tür çalıĢmalarda daha az oranda 

tedaviden kopma görülür, ayrıca hem genel olarak daha olumlu sonuç alınır hem de daha 
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baĢarılı biçimde maruziyet tedavisi uygulanabilir. Buna ek olarak evlilik sıkıntısının eĢlik 

ettiği olgulardaki eĢ katılımı, evlilikteki gerilimi azaltmaya yarayabilir ve buda 

semptomatik eĢlerin genel olarak daha az kaygılı olmalarını sağlayabilir (Sholevar & 

Schwoeri, 2003).   

1.1.5.6.Evlilik UyuĢmazlığı 

Sıkıntılı evlilikler yalnızca emosyonel olarak acı verici olmakla ve stres kaynağı 

oluĢturmakla kalmazlar aynı zamanda aralarında depresyon, madde kullanımı ve yaygın 

anksiyete bozukluğunun bulunduğu bir dizi bireysel psikiyatrik hastalıktaki iyileĢme 

oranlarını da azaltabilirler. Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmak için baĢvuranların 

yüzde 40 ile 50‟si evlilik iliĢkilerindeki tatminsizlikten dolayı baĢvurmaktadır (Gottman & 

Krokoff, 1989). 

Evlilik uyuĢmazlığı konusunda, çift görüĢmelerinin birleĢik yöntemlerinin, geçerliliği 

gösterilmiĢ tek yaklaĢım olduğuna dair ikna edici kanıtlar bulunmamaktadır ve bu konuda 

bireyi hedef alan hiçbir yöntemin etkin olduğu gösterilmemiĢtir. Ġki farklı yöntem büyük 

deneysel destek görmüĢtür. DavranıĢçı evlilik terapisi en sık araĢtırılan çift terapisi 

yöntemidir ve üç düzine kadar çalıĢmada etkinliği gösterilmiĢtir (Davison &  Neale, 

2004). 

DavranıĢçı evlilik terapisinin değiĢikliği teĢvik eden ana tedavi bileĢenleri davranıĢçı 

alıĢveriĢ, iletiĢim ve sorun çözme becerileri eğitimidir. Ġlginç olan, hastaların uzun dönem 

takip edildiği az sayıdaki davranıĢçı evlilik terapisi çalıĢmasında, daha ileri seansları 

olmadığında relaps oranlarının yüksek olduğuna iĢaret edilmektedir ki buda söz konusu 

durumun sıklıkla kronik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir (Greenberg & Johnson, 

1998).   
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Kökenini bağlanma teorinden alan ve deneysel bir tarzı benimseyen, oldukça farklı bir 

yaklaĢım olan emosyonel odaklı çift terapisi emosyonların paylaĢılması üzerine kuruludur 

ve pek çok çalıĢmada etkin olduğu görülmüĢtür. Ümit vaad eden iki yaklaĢımdan daha söz 

edilebilir. Evli çiftlerde çiftlerin arasındaki çatıĢmalı emosyonel süreçler ile ilgilenmenin 

önemini vurgulayan psikodinamik etki altında bir yöntem olan iç görü yönelimli evlilik 

terapisi ile ilgili bir çalıĢmada, terapinin yalnızca terapinin sonunda faydalı olduğu 

gösterilmekle kalınmamıĢ aynı zamanda uzun dönem takipte de faydalı olduğu 

gösterilmiĢtir. Buna benzer Ģekilde, bir tür davranıĢçı evlilik terapisi olan bütünleĢtirici 

çift terapisinin de en azından davranıĢçı evlilik terapisi kadar baĢarılı olduğunun 

gösterildiği bir tek çalıĢma vardır. Söz konusu bu çalıĢmada, davranıĢçı evlilik terapisi, 

anlam yüklemede kayma ve empati temelinde kabul eğitimi ile güçlendirilmiĢtir (Gottman 

& Krokoff, 1989). 

1.1.5.7.Aile içi Ģiddet ve evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım 

Aile içi Ģiddet pek çok çift için özel bir sorun tipini ifade etmektedir. Epidemiyolojik 

çalıĢmalarda aile içindeki dayağın düĢünülenden daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Aile 

içi Ģiddeti azaltmayı hedefleyen çok sayıdaki çok sayıdaki tedavi programında Ģiddeti 

uygulayanlara öfke kontrol becerileri, çiftlere de çift iletiĢimi ve sorun çözme becerileri 

kazandırmak için bireysel, grup ve çift terapisi kullanılmıĢtır. Bu gibi programlardan elde 

edilen öncül sonuçlar ümit vericidir ancak Ģiddet uygulayanlar arasında bir alt grup vardır 

ki tedaviye olumlu cevap vermedikleri görülmektedir, bu grupta olanlarda kiĢilik 

bozukluğu olması, birden fazla alanda Ģiddet gösterme eğilimi bulunması ve 

davranıĢlarından haz alma ihtimali olması daha yüksektir (Greenberg &Johnson, 1988). 

1.1.5.8.Cinsel ĠĢlev Bozukluğu ve evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım 

Cinsel terapistlerin genelde aile ve çift terapistleri ile aynı mesleki alanları paylaĢmalarına 

rağmen cinsel terapinin, doğasının birleĢik nitelikte olmasından dolayı, bir sistemik terapi 
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yaklaĢımı olarak kabul edilmesi makul görülmektedir. Kökenini pek çok kaynakla birlikte 

davranıĢçı maruziyet terapisinde kullanılan öğrenme teorisi ilkelerinden ve iletiĢim eğitimi 

yaklaĢımlarından alan birleĢik cinsel terapi, prematür ejekülasyon, vajinismus, orgazmik 

iĢlev bozukluğu ve sekonder erektil iĢlev bozukluğu gibi sık rastlanan cinsel iĢlev 

bozuklukları ile yürütülen araĢtırmalar sonucunda geniĢ bir kabul görmüĢtür. Diğer 

yandan ejakülatuar inkompetans, primer erektil iĢlev bozukluğu ve inhibe edilmiĢ cinsel 

isteğe iliĢkin sorunlar birleĢik terapiden etkin bir fayda görememektedir (aynı Ģekilde 

bireysel terapide faydalı olmamaktadır (Weis & Slosneric, 1981).   

Biyolojik değerlendirme ve giriĢimler, davranıĢçı cinsel terapi ve iliĢki sorunlarına yönelik 

daha geniĢ çift terapilerinden oluĢan karma tedavi modelleri, bu bozuklukların 

tedavisindeki standart tedavi özelliğini oluĢturmaktadır. (Weis & Slosneric, 1981). 

1.1.5.9.Diğer Endikasyonlar 

Sözü edilen bozukluk ve sorunlarda çiftlere yönelik müdahale türlerinden birinin yada 

birkaçının endike olduğunu gösteren deneysel kanıtlar olmasının yanında, sistem 

yönelimli müdahale türünde pek çok baĢka klinik durumda kullanım alanı bulur. 

Aralarında cinsel taciz, fiziksel taciz, depresyon, kaygı ve dikkat eksikliği bozukluğunun 

da bulunduğu farklı çocuk ve ergen sorunlarında kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢ ümit 

vadeden baĢka terapilerde bulunmaktadır ancak bunlar henüz deneysel olarak test 

edilmemiĢlerdir. Sıralananlara ek olarak, evlilik iliĢkileri konusunda çalıĢan uzman için 

klinik pratiğinin önemli bir kısmını oluĢturan baĢka tablolar da vardır; evlilikte ayrı 

yaĢama ve boĢanma, yeniden evlenme gibi iliĢki sorunları ve üvey-aile hayatının getirdiği 

karmaĢık durumlar ile uğraĢmak, orta yaĢ uyum krizi, evlilik dıĢı iliĢkiler, kültürler arası 

geçiĢler ve kronik psikiyatrik olmayan çatıĢmalar bunlardan bazılarıdır ( Jose & Alfons, 

2007). 
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1.1.5.10.Kısıtlamalar 

Çiftlere  yönelik müdahale yöntemlerinin  pratiğinin en önemli kısıtlılığı belirli psikolojik 

sorunlarda, yardımcı bir rol üstlenebilmesine rağmen, sistemik yönelimli tedavinin 

Ģüphesiz ki tek tedavi seçeneği olmamasıdır. Bazı sorunlar için net bir Ģekilde alternatif 

tedavi arayıĢı içine girildiği olur ve söz konusu tedavilerin, örneğin pek çok eriĢkin 

anksiyete bozukluğunun bireysel davranıĢçı tedavisinde olduğu gibi ailenin katılımı 

olmadan da güvenilir bir Ģekilde etkili olduğu görülür (Christensen,  Jacobson & 

Babcock,1995). 

Çiftlere  yönelik müdahale yöntemlerinin  bir diğer kısıtlılığı da bireylerden biri ya da her 

ikisinin tedavi sürecine katkıda bulunmaya direnmesi halinde ortaya çıkar. Bunlar yetkin 

bir evlilik terapistinin kendini baĢ etmeye hazırlaması gereken olasılıklardır (Bowen, 

1978). 

1.1.5.11.Komplikasyonlar ve Etik Konular 

Çiftlere  yönelik müdahale yöntemlerininde  komplikasyon görülen alanlar, çoğunlukla, 

gizliliğin sürdürülmesi, yeterli tanısal bilgi toplama konularında yaĢanmaktadır. 

Açıkça bilindiği üzere, çift görüĢmelerinde  bireyler arasında gizlilik söz konusu değildir. 

Bireyler kendileri için mahrem olan bir materyali seans dıĢında terapisti ile paylaĢmak 

istediğinde terapötik olmayan bir taraf tutma geliĢebilir. Dahası, terapistlerin aksine çiftler 

birbirlerinin gizliliğini gözetmek ve aile dıĢındaki kiĢilerle bu materyali paylaĢmama 

konusunda herhangi bir resmi akit altına girmemiĢlerdir. Bu endiĢeler çok yaygın 

olmamakla beraber birlikte kesinlikle bazı hastaların terapötik katılımını 

kısıtlayabilmektedir ve terapist açısından hassas bir takım açmazlara neden olabilmektedir 

(Atkinson, Baucom, Yi & Christensen,2005). 
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Çiftlerle çalıĢan pek çok terapist büyük ölçüde geliĢ sorununu çözmek için gerekli 

gördüğü aile hayatı yönlerine odaklandığı ve çift görüĢmelerinin çoğunun süresinin 

oldukça kısa olması gibi nedenlerden dolayı terapist bireylerin o anki tedavi gidiĢi 

açısından önemli olabilecek psikiyatrik öyküleri hakkında bilgi sahibi olmayabilir. En 

fazla sorun merkezli olarak bilinen ve Ģimdi üzerine odaklanmıĢ tedavilerde bile en 

azından önemli olma ihtimali olan psikolojik materyalin kısaca incelenmesi her zaman 

için uygun olacaktır (Atkinson, Baucom, Yi & Christensen,2005). 

1.1.5.12.Kontrendikasyonlar 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın kesin kontrendikasyonu yoktur 

ancak klinik deneyimler sık rastlanan bazı durumlarda dikkatli olunması gerektiğini 

düĢündürmektedir. Bir terapistin çift terapisi alanında eğitiminin olmaması, psikopatoloji 

ve psikoterapiyi kiĢiler arası ve sistemik bir yaklaĢımla ele alma eğiliminin olmaması, 

muhtemel kontrendikasyonlardır (Nichols& Schwartz, 1997). 

Yalnızca bireysel psikoterapi alanında eğitim almıĢ olmak, aile ve çift terapisi uygulamak 

için yeterli kavramsal ve teknik beceriyi sağlamaz. Dahası, intrapsiĢik deneyim yönündeki 

bir önyargı, etkileĢimsel olmayan bir odağa ve muhtemelen kaçınılmaz bir Ģekilde taraf 

tutma ve suçlama konumunun benimsenmesine yol açacaktır (Jacopson & Addis, 1993). 

Bazı hasta özellikleri de çift terapisinde göreceli kontrendikasyon oluĢturabilir. Evliliğin 

uyumu ve iĢlevselliği açısından elzem olan bazı bilgileri paylaĢmayı reddeden, sır 

vermeyen kiĢiler, bu yolla tedavinin muhtemel üretkenliğini yapay bir Ģekilde 

kısıtlayabilir. Buna benzer Ģekilde, evlilik yada çift iliĢkisine bağlılık ile ilgili ciddi bir 

eksiklik muhtemelen sistem terapisi açısından bir kontrendikasyon oluĢturacaktır. Medeni 

durumdaki ayrılmıĢ yada boĢanmıĢ olma sistem yönelimli bir giriĢimi olanaksız kılmaz, 

daha çok, çiftin iliĢkisinin durumuna uygun bir terapi tarzına ve odağına doğru 
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yönlendirir; yani, bireysel uyumun ve geliĢimin en az aile birimi kadar merkezi olduğu bir 

yaklaĢıma doğru (Jacopson & Addis, 1993). 

Süregelen bir aile içi Ģiddetin ya da cinsel tacizin varlığı, tedavi seansları sırasında ya da 

özellikle seans dıĢındaki kontrol edilemez afektif uyarılma olasılığından dolayı, pek çok 

uygulamacı tarafından birleĢik çift terapisini imkansız kılan bir durum olarak 

değerlendirir. Geleneksel olarak iç görü odaklı bireysel psikoterapi açısından göreceli 

kontrendikasyonlar olarak değerlendirilmiĢ olan, örneğin yaĢ, zekâ, sözel yetenek ve 

psikolojik zihinlilik gibi, bazı hasta özelliklerinin çit terapisi bağlamında çok da önemli 

olmadığı eklenmelidir (Grifin & Apostal, 1993). 

Çift ve aile terapisini karmaĢıklaĢtıran bir diğer durumda her türlü cinsel yada fiziksel kötüye 

kullanımdır. EĢin kötüye kullanılmasının söz konusu olduğu ailelerde çocukların da  kötüye 

kullanılma riski oldukça yüksek olduğundan, terapist evliliğin kurtarılmasının, kötüye 

kullanılan eĢ ve muhtemelen kötüye kullanılan çocuklar üzerinde ne gibi etki yaratacağını da 

dikkate almalıdır. Hasta olarak belirlenmiĢ olan kim olursa olsun, terapist birlikte yaĢayan ve 

iliĢkiden etkilenen tüm aile üyelerinin ihtiyaçlarına karĢı duyarlı olmalıdır (Kadis & 

McClendon, 1995). 

1.1.6.Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın  değerlendirilmesi 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımla ilgili pek çok araĢtırma yapılmıĢ ve 

bu araĢtırmalara göre bu terapi yönteminin yararlılığına dikkat çekilmiĢtir. Bu konuda  

kapsayıcı gözden geçirme çalıĢmaları yapan Gurman ve Kniskern (1978), Gurman, 

Kniskern ve Pinsoff (1986), Jacopson ve Addis (1993) ve Lebow ve Gurman (1995) bu 

yardımın süreci ve sonuçları ile ilgili Ģu sonuçlara ulaĢmıĢlardır:   

Çift sorunları açısından yapılan görüĢmeler, eĢlerden biriyle yapılan bireysel terapiden 

daha baĢarılıdır. Çift problemleri nedeniyle bireysel olarak görülen hastaların %10 „u daha 

da kötüleĢmektedir (Davison&Neale, 2004). 
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 DavranıĢçı evlilik terapisinin faydalı olduğu sonuçları en azından 4 ülkede yapılmıĢ olan 

iki düzineden fazla çalıĢmada gösterilmiĢtir (Hahlweg & Markman, 1988).  Ġçgörü 

yönelimli terapi (Synder, 1989) ile olumlu sonuçlar elde edildiğini bildiren çalıĢmalar 

vardır. Bir çalıĢmada, içgörü-yönelimli evlilik terapisi uygulanan çiftlerde boĢanma 

oranının çok düĢük olduğu bulunmuĢtur(Synder, 1989)  . Jacobson ve Addis (1993) tüm 

bu olumlu sonuçların, hiçbir tedavinin uygulanmadığı ve sık sık bozulmaların ortaya 

çıktığı kontrol gruplarıyla yapılan karĢılaĢtırmalardan elde edildiğini ve dolayısıyla bunun 

yapılan herhangi bir müdahalenin hiç terapi uygulanmamasına nazaran daha etkili olması 

sonucuna varılmasını kolaylaĢtırdığına dikkat çekmektedirler. Aynı zamanda her ne kadar 

bu çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı olsalar da klinik açıdan 

anlamlı değildirler (Jacobson, 1984).Üstelik davranıĢsal yönelimli terapinin uygulandığı 

birkaç izleme çalıĢmasına göre nüks (Alexander, Holtzworth-Munroe & Jameson, 1994) 

ve boĢanma (Synder, 1992) sık ortaya çıkmaktadır. Jacopson & Addis(1993), bu 

çalıĢmalardan elde edilen bulgulara dayanarak, hangi kuramsal temele dayanıyor olursa 

olsun, birlikte terapilerin etkinliği konusunda erken kararlara varılmasında temkinli 

olunması gerektiğine iĢaret etmektedirler (Davison&Neale,2004). 

Jacopson ve Addis‟ e (1993) göre, bir yaklaĢım ne kadar uzun süre uygulanırsa o 

yaklaĢımdan elde edilen sonuçların diğer yaklaĢımlardan elde edilen sonuçlardan daha 

üstün olduğunu söylemek de o kadar zorlaĢır. EĢlerden birinin fobik olmaması koĢuluyla, 

fobik olmayan eĢin örneğin agorafobik eĢini cesaretlendirmesi ve iĢbirliği içinde olmaları 

temeline dayanan Barlow‟un maruz bırakma yaklaĢımının, agorafobi tedavisinde etkili 

olduğu kanıtlanmıĢtır. Çift terapisi ile daha genç yaĢtaki ve boĢanma için bir giriĢimde 

bulunmamıĢ çiftlerden daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Çift terapisinde kötü sonuç 

alınmasında eĢler arasındaki duygusal iletiĢimin zayıf olması ve cinsel iliĢki sıklığının 

düĢük olması önemli bir rol oynamaktadır. Kötü sonuç alınmasında rol oynayan diğer bir 

faktör de kadının yakın olmaya ve iliĢkilere, erkeğin ise iĢe ve yönetmeye odaklandığı, 
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yani geleneksel cinsiyet rollerinin çok katı olarak uygulandığı iliĢki biçimidir (Jacopson & 

Addis, 1993).  

Çiftin strese girmesini önleme çalıĢmaları; iletiĢim becerileri eğitiminin gelecekte 

iliĢkiden sağlanacak tatminin artırılabildiğini ve hatta hiçbir müdahale yapılmayan kontrol 

gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında, boĢanma oranını da düĢürebildiğini göstermektedirler 

(Markman & Hahlweg, 1993).  Greenberg&Jhonson (1988), kabul edilmeyen duygu ve 

ihtiyaçların açığa çıkarıldığı Gestalt yaklaĢımına dayanan çift terapisinin problem 

çözmeye dayanan davranıĢçı terapiden daha etkili olduğunu belirmiĢlerdir. Bu sonuçtan 

yola çıkarak araĢtırmacılar çiftlere yapılacak müdahalelerde, güvenin artırılmasının ve 

kiĢilerin hem kendi hem eĢlerinin karĢılanmamıĢ ihtiyaç ve korkularına karĢı 

duyarlılıklarının yükseltilmesinin önemli olduğunu ifade etmiĢlerdir. DavranıĢçı çift 

terapistleri de giderek çatıĢmalardaki duygusal boyuta daha fazla önem vermeye 

baĢlamıĢlardır ki, bu, birbirine zıt terapötik yaklaĢımların birbirlerine yakınlaĢmaları 

yolundaki adımlardan bir diğeridir (Davison&Neale,2004)  . 

Bazı çalıĢmalar ise boĢanma olamadan önceki konsültasyonlara, yani boĢanma ile ilgili 

olarak yapılan arabuluculuklara odaklanmıĢlardır. BoĢanma aĢamasına gelen çiftlerde 

görülen düĢmanca bir sürece alternatif olarak, çifte karĢı nötr olan ve çocukların velayeti 

ve parasal konular hakkında anlaĢabilmeleri için çifte yardımcı olmaya çalıĢan üçüncü 

kiĢilerin (bir avukat, danıĢman veya bu konuda eğitimli olan herhangi bir kiĢi) aracılık 

yapması düĢünülebilir. Böyle bir arabulucu boĢanmaya doğru giden çiftin ebeveynlik 

görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olabilir. Elde edilen verilere göre arabuluculuk 

(1) mahkeme öncesi eĢler arasındaki anlaĢma oranının yükselmesi, (2) eĢlerin yaptıkları 

anlaĢmalardan daha fazla tatmin olmaları, (3) esas mahkemeden sonra daha az dava 

açılması, (4) ortak velayet kararlarının artması , (5) velayet ve diğer davalarla ilgili 

çalıĢmalar için harcanan paranın azalması ile iliĢkilidir (Sprekle ve Storm, 1983; Gurman, 

Knikern ve Pinsoff, 1986) (aktaran; Davison&Neale, 2004).  
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1.2. YaĢam Kalitesi (Quality Of Life) 

YaĢam kalitesi (Quality of life, QOL); kiĢinin yaĢadığı kültür ve değer sistemleri 

çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile iliĢkili ol arak yaĢamdaki 

pozisyonu olarak tanımlanır (Quality Of Life Instrument Database, 

EriĢim:http://www.qolid.org). 

YaĢam kalitesi; olumlu duygular, düĢünme, öğrenme, benlik saygısı, beden imgesi, 

olumsuz duygular, hareketlilik, gündelik iĢleri yürütebilme, tedaviye bağımlılık, 

çalıĢabilme gücü, diğer kiĢilerle iliĢkiler, sosyal destek, cinsel yaĢam, fiziksel güvenlik, ev 

ortamı, maddi kaynaklar, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, yeni bilgi/beceri edinme, 

dinlenme, boĢ zaman, fiziksel çevre, ulaĢım, ağrı ve rahatsızlık, canlılık ve bitkinlik, uyku 

ve dinlenme gibi değiĢkenler ölçümlenerek yorumlanır (Aydemir & Köroğlu, 2009). 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1948‟de sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmaması 

değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik olma hali olarak tanımlamasından sonra yaĢam 

kalitesi konusu sağlık bakım uygulamalarında ve araĢtırmalarında önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. 1973 yılından bu yana giderek artan sayıda klinik araĢtırmada yaĢam kalitesi 

kavramı araĢtırmanın ana çıktısı olarak kullanılmaktadır (Anressen & Meyers, 2000).  

Havighyrst‟e göre (1963) yaĢam kalitesi; kiĢinin yaĢamı hakkındaki öznel düĢüncelerini 

içeren iç faktörler ile sosyal temas ve sosyal aktiviteler gibi ölçülebilir davranıĢları içeren 

dıĢsal faktörleri kapsar (Flanagan, 1978).   

Shin ve Johanson (1978) yaĢam kalitesini; bireyin isteklerini gerçekleĢtirmesi, etkinliklere 

katılması, kiĢisel geliĢim olanaklarından yararlanması, nitelikleri bakımından yeterli 

kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların sosyal karĢılaĢtırmalar yoluyla yeterli 

bulunması Ģeklinde yorumlar (Whang & Shen, 2003). 



 32 

YaĢam kalitesi subjektif bir kavramdır ve doğal olarak tanımları farklı olacaktır. Dünya 

Sağlık Örgütü yaĢam kalitesini "hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı 

olarak, kiĢilerin yaĢadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını 

algılama biçimi" olarak tanımlar (Aydemir & Köroğlu, 2009). 

 

Günümüzde psikopatolojinin yaĢamın fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik durum gibi 

pek çok alanını etkilemekte olduğunu biliyoruz. AzalmıĢ yaĢam kalitesi çoğu kez, 

psikopatolojinin nedeni ya da sonucu olabiliyor. Bu nedenle de yaĢam kalitesi iyi bir 

tedavi planının vazgeçilmez bir parçasıdır. YaĢam kalitesi olarak değerlendirilmektedir. 

Bireyin yaĢamında kendisi için önemli olan alanlarda doyum ve mutluluğu, yaĢam kalitesi 

olarak değerlendirilmektedir (Wilson & Cleraly, 1995).  

Daha önceleri “yaĢam doyumu” veya “öznel iyilik durumu” olarak bilinen kavram yaĢam 

kalitesi olarak adlandırılmaktaydı. YaĢamın zenginlik ve ödüllendirme, mutluluk ve ağrı 

gibi birçok yönü yaĢam kalitesini etkilemektedir. YaĢam kalitesi sağlık kavramını 

içermektedir ancak bu kavramla sınırlı değildir. Ġnsan yaĢamındaki önemli alanlar, sağlıklı 

ve hasta gruplarında yapılan araĢtırmalar sonucunda çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. 

Flanagan(1978) yaĢam kalitesini 15 yön içeren 5 ana dalda sınıflandırmaktadır. (Tablo1.1. 
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Tablo 0.1.Flanagan’ın Ġnsan YaĢamındaki Önemli Alanlar Sınıflaması. 

 

Fiziksel ve maddesel iyilik 

1. Maddesel iyilik hali ve finansal güvenlik 
2. Sağlık ve kiĢisel güvenlik 

 

Diğer insanlarla iliĢkiler 

1. EĢ ile iliĢkiler 

2. Çocuk sahibi olma ve büyütmek 

3. Ana-baba, torun veya diğer akrabalarla iliĢkiler 

4. ArkadaĢlarla iliĢkiler 

 

KiĢisel geliĢme ve görevleri yerine getirme 

1. Entellektüel geliĢim 

2. Anlama ve planlama 

3. Mesleki rolü sürdürme 

4. Yaratıcılık ve kendini ifade etme 

 

 

Eğlence, dinlenme 

1. BaĢkaları ile sosyal iliĢkiler 

2. Pasif ve gözlemsel eğlence, dinlenme eylemleri 
3. Aktif eğlenceye katılım 

 

Sosyal, toplumsal iliĢkiler 

1. Diğerlerine yardım ve destek 

2. Yerel ve idari iĢlere katılım 
 

 

Kaynak:  Flanagan, J.C. (1978). A research approach to improving our quality of life. 

American Psychology, 33, 138. 

 

  

1.2.1. Duygudurum Bozuklukları ve YaĢam Kalitesi 

1.2.1.1. Depresyonda YaĢam Kalitesi 

Depresyon, psikiyatrik hastalıklar içinde yüksek görülme sıklığı ve pek çok diğer 

psikiyatrik bozukluğa eĢlik etmesi nedeniyle yaĢam kalitesi açısından önemli bir 

bozukluktur. Ġlk yıllarda hastalığa özgü olmayan değiĢik ölçeklerle majör depresyonlu 

olgularda yaĢam kalitesinin fiziksel hastalıklara oranla daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. 
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Daha sonraki yıllarda ise hastalığa özgü yaĢam kalitesi ölçekleri geliĢtirilmiĢtir; Quality of 

Life Depression Scale (QLDS) ve Smith Kline Beecham Quality of Life gibi. 100 Deprese 

hastada her ikisi de hastanın kendisinin değerlendirdiği bu iki yaĢam kalitesi ölçeği ile 

depresyon Ģiddetinin yüksek korelasyon gösterdiğini saptamıĢtır. Diğer çalıĢmalarda da 

depresyon Ģiddetinin psikiyatrik hastalardaki yaĢam kalitesini büyük ölçüde etkilediği 

bildirilmiĢtir (Katching, 1999). 

Sonuç olarak unipolar, bipolar ve mevsimsel depresyonda yaĢam kalitesini inceleyen bir 

dizi çalıĢmada hem fiziksel hastalıklarla karĢılaĢtırıldığında hem de sağlıklı bireylere 

oranla yaĢam kalitesinde oldukça anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiĢtir (Koran, 

Thieneman & Davenport, 1996).   

1.2.1.2. Bipolar Bozuklukta YaĢam kalitesi 

1999 Öncesi bipolar bozuklukta gerçekleĢtirilen yaĢam kalitesi çalıĢması 28 iken, 2000-

2004 arası sadece 4 yıl içinde bu sayının yaklaĢık 21 olduğu bildirilmiĢtir. Ancak bu 

çalıĢmalar gözden geçirildiğinde, yaĢam kalitesini ölçen araçlar, hastalığın dönemleri ve 

karĢılaĢtırma yapılan popülasyon yönünden çalıĢmalar arasındaki belirgin farklılıklar 

dikkat çekmektedir. Mac Queen ve arkadaĢları bu çalıĢmada aynı zamanda geçmiĢteki 

depresif epizodların mani epizodlarına kıyasla yaĢam kalitesi üzerinde daha iyi bir 

belirleyici olduğunu göstermiĢtir. Aynı çalıĢmada sadece hastaların değil, ailelerinin de 

yaĢam kalitesinin sağlıklı gönüllülerden daha düĢük olduğu saptanmıĢtır( Castillion, 

Sendio, Baneges, Garcia &  Rodriquez -Artalejo, F., 2005). 

1.2.2. Anksiyete Bozukluklarında YaĢam Kalitesi 

1.2.2.1. Panik Bozukluğunda YaĢam Kalitesi 

Gerek toplum içinde, gerekse gerek klinikte yürütülen çalıĢmalarda panik bozukluk tanılı 

hastalarda yaĢam kalitesinin bozulduğu bildirilmiĢtir. Bu hasta grubunda yaĢam kalitesi 
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ölçeklerinde sadece emosyonel ya da psikolojik alanlarda değil ama fiziksel alanlarda da 

etkilenmeler olduğu bildirilmektedir (Aldinç, Aytar, Demetçi, Seçen, ġahin &  Yılmaz, 

2004).   

1.2.2.2.  Obsesif Kompulsif Bozuklukta YaĢam Kalitesi 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), süregen gidiĢli, kiĢilerin akademik, mesleki,  sosyal 

ve aile iĢlevlerini olumsuz etkileyerek yeti yitimine yol açan bir bozukluktur (Hollander, 

Kwon & Stein, 1996). Koran ve arkadaĢlarının gerçekleĢtirdiği bir çalıĢmada 60 yetiĢkin 

OKB tanılı hastada psikolojik alandaki etki belirginken, fiziksel alanın çok etkilenmediği 

saptanmıĢtır (Koran, Thienemann & Davenport, 1996). BaĢka bir çalıĢmada ise depresyon 

ve obsesyonların Ģiddetinin OKB hastalarında yaĢam kalitesi ile iliĢkili olduğu ancak, 

kompulsiyonların yaĢam kalitesinde, belirleyici olmadığı bildirilmiĢtir (Mannuci, Petroni, 

Villanova, Rotella, Apolone,  Marchesini & Ouovadis Stady Group, 2010). 

 

1.3. Tezin Amacı 

AraĢtırmanın amacı son yıllarda yaygınlaĢan evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan 

psikolojik yardımın evlilik doyumu, evlilik uyumu, evlilik kalitesi gibi kavramların 

dıĢında çiftlerin bireysel olarak yaĢam kalitesi üzerindeki etkisini açıklamaya, bilimsel 

veriler elde etmeye çalıĢmaktır.  

Evlilikle ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Çiftlere  yönelik müdahale yöntemlerinin  ilk 

büyük atılımını, Gregory Bateson ve çalıĢma arkadaĢlarının sibernetik ve sistem fikirlerini 

aile tedavisine tanıtmaları ile yapmıĢtır. Terapiye giriĢleri bir örnek oluĢturmuĢ ve çift 

terapisini ulaĢılabilir ve özellikle psikolojik olmayan etkilere ve eğilimlere açık hale 

getirmiĢtir (Yalom,  1996).  Ayrıca ülkemizde bireylerin iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla 

Sevim (1999) tarafından hazırlanmıĢ, Transaksiyonel Analize bağlı bir eğitim programının 

evli çiftlerin ego durumları ve evlilik yaĢamlarına iliĢkin bazı değiĢkenlere etkisinin 
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incelendiği bir araĢtırma mevcuttur. BaĢka bir çalıĢmada, eĢler arasında çıkan çatıĢmaların 

sıklığı, yarattığı gerginlik ve çatıĢmanın nedenini eĢine veya kendine yükleme eğilimi ile 

çeĢitli demografik değiĢkenlerin evlilik doyumu üzerindeki etkisi tüm grupta ve kadın eĢin 

çalıĢmadığı eĢ gruplarında araĢtırılmıĢtır (Tezer, 1994).  Fidanoğlu (2006), yaptığı 

çalıĢmada evlilik uyumu ile eĢlerin somatizasyon düzeyleri arasındaki iliĢki ve diğer 

sosyodemografik değiĢkenler açısından karĢılaĢtırma yapmıĢtır. Polat (2006), evli 

bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatıĢma eğilimleri arasındaki iliĢkileri 

bazı değiĢkenler arasından incelemiĢtir. Washington Üniversitesinde 34 çift üzerinde 

yapılmıĢ olan bir araĢtırmada, iki yıl ve daha fazla evli olan çiftlerin evlilik kalitelerini 

yükseltmeleri ve aralarındaki uyumlarını artırma amaçlı üç aĢamalı bir çift terapisi 

programı uygulanmıĢtır. Süreç sonunda çiftler, öntest-sontest güvenirliliği dikkate alınmıĢ 

ve bu terapi programının uzun vadede çiftler üzerinde etkili olmadığı kanısına ulaĢılmıĢtır 

Jacopson, 1984)  APA‟nın 2009 yılında yaptığı bir araĢtırmada, APA‟ya bağlı 43 terapiste 

göre, en önemli sorun çiftlerin sorunlarla baĢa çıkmaları, sevgi eksiklikleri, iletiĢim 

yoksunluğu ve gerçekdıĢı beklentilerin evliliklerini büyük oranda körelttiği ya da 

evlilikleri süresince Ģiddet içerikli bir anlam kazandırdığı söylenmektedir (Atkinson, 

Baucom, Yi,  & Christensen, 2005).   

Diğer yandan yaĢam kalitesini ölçen çeĢitli araĢtırmalar vardır; Gülseren& Koçyiğit 

(2005), yaĢlılıkta biliĢsel iĢlevler, ruhsal bozukluklar, depresif belirti düzeyi ve yaĢam 

kalitesi, Akvardar ve Alptekin (2005), Obsesif Kompulsif Bozukluk ve yaĢam kalitesi, 

Özyılkan (2007), kanserli hastalarda yaĢam kalitesi, Sertöz ve Mete (2005), davranıĢçı 

grup terapisinin kilo verme, yaĢam kalitesi ve psikopatolojiye etkileri, Ofluoğu ve Cop 

(1998), Psiko-sosyal sorunlar ve yaĢam kalitesi üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢlardır 

(aktaran; Erdem, 1999). 

Görüldüğü gibi birbirinden bağımsız olarak evlilik, çiftlere  yönelik müdahale yöntemleri   

ve yaĢam kalitesi konusunda pek çok araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılacak olan araĢtırma ile 
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birleriyle yakın iliĢki içinde olan bu kavramlar birleĢtirilerek yordanacaktır. Evlilik 

iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam kalitesi üzerindeki üzerindeki 

etkisinde evli kalınan süre, psikolojik yardım alınan seans sayısı, yaĢ, cinsiyet, gelir 

düzeyi, eğitim düzeyi gibi değiĢkenler incelenecektir. YaĢam kalitesinin kapsamında olan 

bedensel alan (canlılık ve bitkinlik, uyku ve dinlenme, ağrı ve rahatsızlık), ruhsal alan 

(olumlu duygular, düĢünme-öğrenme, benlik saygısı, beden imgesi, olumsuz duygular), 

bağımsızlık düzeyi (hareketlilik, gündelik iĢleri yürütebilme, çalıĢabilme gücü), sosyal 

iliĢkiler (diğer kiĢilerle iliĢkiler, sosyal destek, cinsel yaĢam), çevre (fiziksel güvenlik, ev 

ortamı, maddi kaynaklar, yeni bilgi beceri edinme, dinlenme boĢ zaman) kiĢisel inanç, 

sosyal baskı gibi değiĢkenlerde irdelenecek, hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak ele 

alınacaktır.     

1.4. AraĢtırmanın Temel Hipotezleri 

Ana Hipotez: Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik 

yardımın yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlımıdır? 

AraĢtırma Soruları 

 Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardımın 

evlilik süresi bakımından yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi istatistiksel olarak 

anlamlımıdır ? 

 Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardımın 

yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi bakımından kadın ve erkekler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark varmıdır ? 
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 Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardımın 

yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi bakımından farklı yaĢ grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark varmıdır  ? 

 Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardımın 

yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi bakımından farklı gelir düzeylerindeki kiĢiler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark varmıdır ? 

 Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardımın 

yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi bakımından farklı eğitim düzeylerindeki kiĢiler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark varmıdır ? 

 

1.5. Tezin Önemi 

Evlilik ve yaĢam kalitesi konusunda birbirinden bağımsız olarak pek çok araĢtırma 

yapılmıĢtır. Evlilik doyumu, evlilik uyumu, evlilikte duygusal zeka, evlilikte 

somatizasyon sorunları, OKB,  depresyon, bipolar bozukluk, panik bozukluk gibi 

kavramlarla yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkiyi gösteren çalıĢmalar yapılmıĢ ve çeĢitli terapi 

yöntemlerinin etkililiği konusunda pek çok araĢtırma mevcut olmasına karĢın evlilik 

iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi 

konusundaki çalıĢmalara literatürde rastlanılmamıĢtır. 

Kaslow (1993)‟ a göre iĢlevsiz iliĢkilerin türlerini sınıflandırmak için bir tanı sistemi 

tasarlamaya yönelik süregelen gayretler olmasına karĢın, çiftlerin değerlendirilmesi 

bireyin tanısından daha karıĢık olma eğilimindedir (aktaran:  Leahy, 2004). DSM-IV‟ te 

eĢle iliĢki sorununa denilmiĢ ancak eĢler arasındaki bu sorunların kiĢilerin psikolojik, 

fiziksel, sosyal alanlarını , hayat iĢlevselliğini hangi boyutlarda etkilediği ile ilgili yeterli 

bilgi bulunmamaktadır. Klinik açıdan bu sorunların ayırıcı tanıları yapılmamıĢ yani evlilik 
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iliĢkilerinde ya da eĢler arasındaki sorunların kiĢilerin bireysel yaĢamlarına olan olumsuz 

etkileri detaylı olarak tanımlanmamıĢtır. EĢler arasındaki sorunların bireysel yaĢam 

kalitesine etkisini ortaya koyacak, bu sorunların klinik anlamda daha nesnel 

tanımlamalarını yapacak daha fazla sayıda araĢtırmaya ihtiyaç vardır. Evlilik iliĢkileri 

nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardım almanın yaĢam kalitesine 

etkisini inceleyen bu araĢtırmanın klinik anlamda destekleyeici bir çalıĢma olacağı 

düĢünülmektedir. 

Yapılacak olan araĢtırma ile pek çok psikolog,  psikolojik danıĢman, psikiyatrist 

tarafından evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam kalitesinin her 

alanıyla (bedensel alan, ruhsal alan, bağımsızlık düzeyi, sosyal iliĢkiler, çevre, kiĢisel 

inanç) iliĢkisi incelenecektir. 

AraĢtırmanın hem klinik psikoloji, hem sosyal psikoloji, hem de psikiyatri alanında 

yararlanılacak bir kaynak olacağı düĢünülmektedir. Evlilikle ilgili değiĢkenleri içermesi 

bakımdan (çiftlerin evlilik sorunları nedeniyle baĢvurmaları, evlilik süreleri) sosyal 

psikoloji, evli çiftlerin aldığı psikolojik yardım sürecini incelemesi bakımından klinik 

psikoloji ve psikiyatri, evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam 

kalitesine olan etkisinin hem psikolojik hem de fiziksel yaĢam kalitesine yönelik 

incelenmesi bakımından genel tıp ve psikiyatri alanlarını ilgilendiren çok yönlü bir 

araĢtırma olacaktır.  

AraĢtırma kiĢilerin evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım  aldıktan sonra çift 

olarak değil bireysel hayatlarındaki değiĢiklikleri yani bireysel yaĢam kalitelerini 

ölçecektir. Çünkü bu desteğin amacı evliliğin devam etmesini sağlamakla beraber çiftler 

ayrılma kararı alsalar bile bireysel olarak bu süreci psikolojik, fiziksel ve sosyal anlamda 

en sağlıklı Ģekilde geçirmelerini sağlamaktır. Evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik 

yardımın yaĢam kalitesini artırdığına yönelik bulgular elde edilmesi durumunda, yapılacak 
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olan bu çalıĢma evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardım sürecinin kiĢilerin 

yaĢam kalitesi üzerindeki etkisinin bilimsel olarak destekleneceği  ve çiftlere yönelik bu 

yardımın yaygınlaĢmasında etkisi olacağı düĢünülmektedir. 

 Ayrıca araĢtırma; eĢlerin ayrılma kararı alsalar bile bir uzmandan destek almalarının 

bireysel hayatlarında yaĢam kalitesini artırmalarını, ayrılma sürecini daha sağlıklı 

geçirmelerini sağlaması yönünde bilimsel veriler elde edilmesi, böylece evlilik iliĢkileri 

nedeniyle yapılan psikolojik yardımın hem evliliğin devamında hem de boĢanma-ayrılma 

durumlarında etkili ve sağlıklı bir yardım aracı olması yönünde destekleyici bir çalıĢma 

olacaktır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

                                                           YÖNTEM 

2.1.  Örneklem 

AraĢtırma evreni 2010 ġubat ve Temmuz ayları süresince Ġstanbul‟da bulunan ETE, 

CĠSED evlilik terapileri derneklerine baĢvurarak evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik 

yardım alan bireylerin tümü olarak belirlenmiĢtir. Bu merkezlere söz konusu dönem 

içinde evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım almak için baĢvuran kiĢi sayısı 

merkezlerden alınan kayıtlara göre 560 olarak bildirilmiĢtir. 

AraĢtırma örneklemi, ETE, CĠSED merkezlerine evlilik iliĢkileri nedeniyle baĢvuran,  

gönüllü,  20 ile 40 yaĢ aralığında, daha önce herhangi bir nedenden dolayı bireysel terap i 

ya da evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım almamıĢ ve baĢvurdukları bu 

merkezlerde  en az 10 seans evlilik iliĢkileri ile ilgili psikolojik yardım almıĢ ( ön test ile 

son test uygulaması arasında geçen sürede)  60 kiĢi ile yapılmıĢtır.  30 KiĢiden oluĢan, 

herhangi bir nedenden dolayı bireysel terapi almamıĢ ve evlilik iliĢkileri nedeniyle 

psikolojik yardım  talebinde bulunmamıĢ  20 ila 40 yaĢ arası bir karĢılaĢtırma grubu 

oluĢturularak, bu gruptan alınan veriler örneklem grubu verileri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Katılımcıların 29‟u kadın (%48.3), 31‟ i (%51.7) erkektir. Katılımcıların yaĢ aralığı; 29 

yaĢ altı = %41.7, 30-35 yaĢ arası = (%38.3), 36 yaĢ üstü = (20.0) olarak tespist 

edilmiĢtir. Katılımcıların eğitim düzeyleri; ilköğretim ve lise 30 kiĢi(%50.0), lisans ve 

lisansüstü 30 kiĢi (%50.0) olarak tespit edilmiĢtir. Katılımcıların gelir düzeyleri 

incelendiğinde 500-1000 TL aralığında 5 kiĢi (%8.3), 1000-2000 TL aralığında 24 kiĢi 
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(%40.0), 2500 üstü 31 kiĢi (%51,7) olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların evlilik süreleri 

incelendiğinde evlilik süreleri 0-3 yıl arası 16 kiĢi (%26.7), 3-6 yıl arası 21 kiĢi(%35.0), 

6 yıl ve üzeri 23 kiĢi (%38.3) olarak tespit edilmiĢtir. 

2.2. Verilerin Toplama Araçları 

Bu araĢtırmada veriler kiĢisel bilgi formu ve YaĢam Kalitesi Ölçeği aracılığıyla 

toplanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

2.2.1. KiĢisel Bilgi Formu 

 

Bu formun içinde yaĢ, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, evlilik süresi (ne kadar 

zamandır evli olunduğu), seans sayısı gibi çeĢitli değiĢkenlere yönelik sorular yer 

almaktadır. KiĢisel bilgi formu Ek 1‟ de sunulmuĢtur. 

2.2.2. YaĢam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL) 

AraĢtırmada evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam kalitesi 

üzerindeki etkisi incelemek için seçilen örnekleme Dünya Sağlık Örgütü YaĢam Kalitesi 

Ölçeği (WHOQOL) uygulanmıĢtır. WHOQOL-100 orjinal ölçeği 100 sorudan 

oluĢmaktadır. Ölçek 6 alan (domain) ve her bir alanda farklı sayılarda olmak üzere biri 

genel Bölüm olmak üzere 25 Bölümden (facet) oluĢmaktadır. Her bir Bölüm 4‟er 

sorudan oluĢmaktadır. Sorular 5‟li Likert tipi ordinal yanıt ölçeğine sahiptir. Ölçeğin 

TOPLAM SKORU yoktur. Her bir bölüm ve alan maksimum 20 puan veya 100 puan 

üzerinden skor alır. Yüksek puan daha iyi yaĢam kalitesini ifade eder. Ancak; ağrı, 

olumsuz duygular, ilaca bağımlılık gibi fasetlerdeki soruların tümü negatif yönelimli 

sorular olduğundan, faset skoru pozitif yönelimli hale çevrilmiĢtir.Bu ölçeğin Türkçe 

formunda (WHOQOL-100 TR) ayrı bir “Sosyal Baskı” fasetini oluĢturan Türkiye‟ye 

özgü 3 ek soru daha vardır.  WHOQOL -100  orjinal ölçeği 100 sorudan oluĢmaktadır. 



 43 

Ölçeğin 6 alanı; bedensel alan (canlılık ve bitkinlik, uyku- dinlenme, ağrı ve rahatsızlık), 

ruhsal alan (olumlu duygular, düĢünme – öğrenme, benlik saygısı, beden imgesi, 

olumsuz duygular), bağımsızlık düzeyi (hareketlilik, gündelik iĢleri yürütebilme, 

çalıĢabilme gücü), sosyal iliĢkiler (diğer kiĢilerle iliĢkiler, sosyal destek, cinsel yaĢam), 

çevre (fiziksel güvenlik, ev ortamı, maddi kaynaklar, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, 

yeni bilgi – beceri edinme, dinlenme- boĢ zaman, fiziksel çevre), kiĢisel inanç gibi 

faktörlerden oluĢmaktadır. Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliği Eser ve arkadaĢları  

(1999) tarafından yapılmıĢtır. 

2.3. ĠĢlem 

AraĢtırma için öncelikli olarak detaylı bir literatür taraması yapılmıĢ, örnekleme ulaĢmak 

için gerekli merkezlerle görüĢülerek (ETE, CĠSED) gerekli izinler alınmıĢ ve araĢtırma 

hakkında bilgi verilerek, WHOQOL YaĢam Kalitesi Ölçeği soru formu ve kullanım izni 

Dünya Sağlık Örgütü WHOQOL Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Erhan Eser „ den 

alınmıĢtır. Gerekli izinler alındıktan sonra örneklem deney grubuna evlilik iliĢkileri 

nedeniyle psikolojik yardım almadan önce ve en az 10 seans sonra WHOQOL ölçeği 

uygulanmıĢtır. Ölçek karĢılaĢtırma grubuna da uygulanarak elde edilen veriler örneklem 

grubundan elde edilen verilerle karĢılaĢtırılmıĢtır. YaĢam kalitesi ölçeği puanları 

açısından psikolojik yardımın öncesi ve sonrası arasında fark olup olmadığı 

araĢtırılmıĢtır.  

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 17.0 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, 

Standart sapma) yanı sıra niteliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Pearson Ki-Kare 

testi kullanılmıĢtır. Normal dağılımın incelenmesi için Kolmogorov - Smirnov dağılım 

testi kullanılmıĢtır.  
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Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar arası 

karĢılaĢtırmalarında Bağımsız örnekler (Ġndependent samples) t testi ve Mann Whitney 

U test kullanılmıĢtır. Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ikiden fazla grup 

durumunda, parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Tek yönlü (One way) 

Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıĢtır. 

Parametrelerin iki grup içi karĢılaĢtırmalarında ise Wilcoxon iĢaret testi kullanılmıĢtır. 

Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                                        BULGULAR 

1.6. Deney ve Kontrol Grubunun Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

Tablo 0.1. Deney ve Kontrol Grubunun Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

  
Deney Kontrol 

P N % n % 

YaĢ 

29 altı 25 41,7% 11 36,7% 

0,882 30-35 23 38,3% 13 43,3% 

36 üstü 12 20,0% 6 20,0% 

Cinsiyet 
Kadın 29 48,3% 14 46,7% 

0,881 
Erkek 31 51,7% 16 53,3% 

Evlilik 

süresi 

0-3 Yıl 16 26,7% 7 23,3% 

0,892 3-6 Yıl 21 35,0% 10 33,3% 

6 Yıl üzeri 23 38,3% 13 43,3% 

Gelir 

500 - 1000 TL 5 8,3% 2 6,7% 

0,960 1000 - 2000 TL 24 40,0% 12 40,0% 

2500 TL üzeri 31 51,7% 16 53,3% 

Eğitim 
Ġlköğretim ve Lise 30 50,0% 12 40,0% 

0,370 
Lisans ve üstü 30 50,0% 18 60,0% 

 

Deney grubundaki olguların 25‟i (%41,7) 29 altı; 23‟ü (%38,3) 30–35; 12‟si (%20) 36 

üstü yaĢ grubundadır. 29‟u (%48,3) Kadın; 31‟i (%51,7) Erkektir. 16‟sının (%26,7) 

evlilik süresi 0–3 Yıl; 21‟inin (%35) evlilik süresi 3-6 Yıl; 23‟ünün (%38,3) evlilik 

süresi 6 Yıl üzeridir. 5‟inin (%8,3) gelir düzeyi 500 – 1000 TL; 24‟ünün (%40) gelir 

düzeyi 1000 – 2000 TL; 31‟inin (%51,7) gelir düzeyi 2500 TL üzeridir. 30‟u (%50) 

Ġlköğretim ve Lise mezunu; 30‟u (%50) Lisans ve üstü mezunudur. 
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Kontrol grubundaki olguların 11‟i (%36,7) 29 altı; 13‟ü (%43,3) 30–35; 6‟sı (%20) 36 

üstü yaĢ grubundadır. 14‟ü (%46,7) Kadın; 16‟sı (%53,3) Erkektir. 7‟sinin (%23,3) 

evlilik süresi 0–3 Yıl; 10‟unun (%33,3) evlilik süresi 3-6 Yıl; 13‟ünün (%43,3) evlilik 

süresi 6 Yıl üzeridir. 2‟sinin (%6,7) gelir düzeyi 500 – 1000 TL; 12‟sinin (%40) gelir 

düzeyi 1000 – 2000 TL; 16‟sının (%53,3) gelir düzeyi 2500 TL üzeridir. 12‟si (%40) 

Ġlköğretim ve Lise mezunu; 18‟i (%60) Lisans ve üstü mezunudur. 

Deney ve kontrol grubunun demografik dağılımları istatistiksel olarak eĢit düzeyde 

bulunmuĢtur. (p>0,05). 

Tablo 0.2.Fiziksel Sağlık ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

  

Önce 

p 

Sonra 

P Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss 

FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 
52,8 13,9 52,0 14,3 0,774 66,9 8,9 52,8 13,4 0,000* 

Ağrı                51,7 17,3 52,5 17,5 0,806 36,7 12,2 49,6 16,2 0,000* 

Enerji 54,7 12,6 54,0 13,1 0,775 67,9 10,7 53,5 12,8 0,000* 

Uyku 55,3 18,0 54,6 18,3 0,836 69,5 12,8 54,6 17,6 0,000* 

 

Psikolojik yardım öncesi deney ve kontrol grubundaki olguların Fiziksel sağlık ve alt 

boyutlarından ağrı, enerji ve uyku düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır. 

(p>0,05). Psikolojik yardım sonrası deney grubundaki olguların Fiziksel sağlık ve alt 

boyutlarından enerji ve uyku düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek, ağrı düzeyleri ise 

kontrol grubuna göre düĢük bulunmuĢtur. (p<0,05).   

Deney grubundaki olguların Fiziksel sağlık ve alt boyutlarından ağrı, enerji ve uyku 

düzeylerindeki iyileĢme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05).  Kontrol 

grubundaki olguların Fiziksel sağlık ve alt boyutlarından enerji ve uyku düzeylerindeki 
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değiĢim anlamlı bulunmamıĢtır. (p>0,05) Kontrol grubundaki olguların ağrı 

düzeylerindeki düĢüĢ istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05).   

 

ġekil 0.1.Fiziksel Sağlık ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 
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Tablo 0.3. Psikolojik ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

  

Önce 

p 

Sonra 

P Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss 

PSĠKOLOJĠK 59,5 10,3 59,1 10,4 0,856 71,1 6,6 58,5 10,2 0,000 

Olumlu duygu 59,2 11,1 59,2 11,0 0,947 69,3 11,1 57,3 10,0 0,000 

DüĢünce/öğrenm

e 
59,5 9,6 59,2 9,7 0,878 71,0 7,1 59,8 9,8 0,000 

Özsaygı 59,5 12,1 59,0 12,2 0,819 72,2 10,1 59,4 12,4 0,000 

Beden imgesi 65,0 16,3 64,6 16,3 0,944 76,6 10,1 64,8 15,9 0,001 

Olumsuz 

duygular 
45,5 10,7 46,3 10,3 0,786 33,5 9,1 47,1 10,6 0,000 

Psikolojik yardım öncesi deney ve kontrol grubundaki olguların Psikolojik ve alt 

boyutlarından Olumlu duygu, DüĢünce/öğrenme, Özsaygı, Beden imgesi ve Olumsuz 

duygular düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır. (p>0,05). Psikolojik yardım 

sonrası deney grubundaki olguların Psikolojik ve alt boyutlarından Olumlu duygu, 

DüĢünce/öğrenme, Özsaygı ve Beden imgesi düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek, 

Olumsuz duygular düzeyleri ise kontrol grubuna göre düĢük bulunmuĢtur. (p<0,05).   

Deney grubundaki olguların Psikolojik ve alt boyutlarından Olumlu duygu, 

DüĢünce/öğrenme, Özsaygı, Beden imgesi ve Olumsuz duygular düzeylerindeki iyileĢme 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05). Kontrol grubundaki olguların 

Psikolojik ve alt boyutlarından DüĢünce/öğrenme, Özsaygı, Beden imgesi ve Olumsuz 

duygular düzeylerindeki değiĢim anlamlı bulunmamıĢtır. (p>0,05) Kontrol grubundaki 

olguların Olumlu duygu düzeylerindeki düĢüĢ istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 

(p<0,05).   
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ġekil 0.2.Psikolojik ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

 

Tablo 0.4.Bağımsızlık Düzeyi ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest 

Dağılımı 

  

Önce 

p 

Sonra 

P Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 
64,9 10,0 64,6 10,2 0,890 72,7 6,6 63,9 9,7 0,000 

Haraketlilik 54,1 9,3 54,4 8,9 0,936 60,1 8,5 54,4 8,9 0,003 

Aktivite  64,4 11,4 64,0 11,6 0,858 72,5 11,0 62,9 10,9 0,001 

Ġlaçlara 

bağımlılık 
22,6 18,8 23,3 18,8 0,840 14,1 11,7 24,6 18,8 0,013 

ĠĢ 63,8 14,1 63,5 14,3 0,960 72,1 6,9 62,9 14,5 0,016 

 

Psikolojik yardım öncesi deney ve kontrol grubundaki olguların Bağımsızlık Düzeyi ve 

alt boyutlarından Haraketlilik, Aktivite, Ġlaçlara bağımlılık ve IĢ düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunamamıĢtır. (p>0,05). Psikolojik yardım sonrası deney grubundaki 
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olguların Bağımsızlık Düzeyi ve alt boyutlarından Haraketlilik, Aktivite ve IĢ düzeyleri 

kontrol grubuna göre yüksek, Ġlaçlara bağımlılık düzeyleri ise kontrol grubuna göre 

düĢük bulunmuĢtur. (p<0,05).   

Deney grubundaki olguların Bağımsızlık Düzeyi ve alt boyutlarından Haraketlilik, 

Aktivite, Ġlaçlara bağımlılık ve ĠĢ düzeylerindeki iyileĢme istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. (p<0,05). Kontrol grubundaki olguların Bağımsızlık Düzeyi alt 

boyutlarından Haraketlilik, Aktivite ve ĠĢ düzeylerindeki değiĢim anlamlı bulunmamıĢtır. 

(p>0,05) Kontrol grubundaki olguların Bağımsızlık düzeylerindeki düĢüĢ ve Ġlaçlara 

bağımlılık düzeylerindeki artıĢ istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05).   

 
 

ġekil 0.3.Bağımsızlık Düzeyi ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest 

Dağılımı 
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Tablo 0.5. Sosyal ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

  

Önce 

p 

Sonra 

P Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss 

SOSYAL 50,8 9,5 50,4 9,8 0,826 64,4 9,5 50,4 9,6 0,000 

ĠliĢkiler 54,0 13,1 53,1 13,4 0,716 66,7 9,4 53,1 13,2 0,000 

Destek 50,3 10,1 50,4 10,1 0,962 62,2 11,6 50,6 10,3 0,000 

Cinsellik 48,1 10,7 47,7 10,7 0,858 68,6 8,7 47,5 10,2 0,000 

 

Psikolojik yardım öncesi deney ve kontrol grubundaki olguların Sosyal ve alt 

boyutlarından ĠliĢkiler, Destek ve Cinsellik düzeyleri arasında anlamlı fark 

bulunamamıĢtır. (p>0,05). Psikolojik yardım sonrası deney grubundaki olguların Sosyal 

ve alt boyutlarından ĠliĢkiler, Destek ve Cinsellik düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek 

bulunmuĢtur. (p<0,05).   

Deney grubundaki olguların Sosyal ve alt boyutlarından ĠliĢkiler, Destek ve Cinsellik 

düzeylerindeki iyileĢme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05). Kontrol 

grubundaki olguların Sosyal ve alt boyutlarından ĠliĢkiler, Destek ve Cinsellik 

düzeylerindeki değiĢim anlamlı bulunmamıĢtır. (p>0,05)  
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ġekil 0.4.Sosyal ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

 

Tablo 0.6. Çevre ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

  

Önce 

P 

Sonra 

P Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss 

ÇEVRE 57,1 8,7 57,0 8,8 0,979 63,7 7,2 57,0 8,4 0,000 

Güvenlik 55,7 14,2 55,0 14,5 0,775 64,8 10,7 54,8 14,5 0,000 

Ev ortamı 55,5 14,9 55,6 15,0 0,945 60,2 12,5 55,0 14,9 0,096 

Finansman 60,6 16,4 60,0 16,5 0,867 63,5 16,0 59,6 16,6 0,135 

Sağlık 

hizmetleri 
55,4 9,2 55,2 9,0 0,921 61,4 11,0 55,0 9,5 0,008 

Bilgiye 

ulaĢma 
62,8 13,8 64,0 12,9 0,782 68,2 13,2 64,0 13,4 0,016 

BoĢ zaman 55,0 7,7 54,8 7,3 0,979 68,2 11,8 54,8 7,5 0,000 

Çevre 54,0 12,2 54,0 12,2 0,982 60,4 8,8 54,8 12,2 0,013 

UlaĢım 57,9 12,2 57,7 12,1 0,962 62,5 10,7 57,9 12,5 0,057 
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Psikolojik yardım öncesi deney ve kontrol grubundaki olguların Çevre ve alt 

boyutlarından Güvenlik, Ev ortamı, Finansman, Sağlık hizmetleri, Bilgiye ulaĢma, BoĢ 

zaman, Çevre ve UlaĢım düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır. (p>0,05). 

Psikolojik yardım sonrası deney grubundaki olguların Çevre ve alt boyutlarından 

Güvenlik, Sağlık hizmetleri, Bilgiye ulaĢma, BoĢ zaman ve Çevre düzeyleri kontrol 

grubuna göre yüksek bulunmuĢtur. (p<0,05).  Evlilik terapisi sonrası deney grubundaki 

olguların Çevre alt boyutlarından Ev ortamı, Finansman ve UlaĢım düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunamamıĢtır. (p>0,05). 

Deney grubundaki olguların Çevre ve alt boyutlarından Güvenlik, Ev ortamı, 

Finansman, Sağlık hizmetleri, Bilgiye ulaĢma, BoĢ zaman, Çevre ve UlaĢım 

düzeylerindeki iyileĢme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05). Kontrol 

grubundaki olguların Çevre ve alt boyutlarından Güvenlik, Ev ortamı, Finansman, Sağlık 

hizmetleri, Bilgiye ulaĢma, BoĢ zaman, Çevre ve UlaĢım düzeylerindeki değiĢim anlamlı 

bulunmamıĢtır. (p>0,05)  
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ġekil 0.5.Çevre ve Alt Boyutlarının Gruplara Göre Öntest-Sontest Dağılımı 

 

Tablo 0.7. KiĢisel Ġnanç, Genel YaĢam Kalitesi ve Sağlık Düzeylerinin Gruplara Göre 

Öntest-Sontest Dağılımı 

  

Önce 

p 

Sonra 

P Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss 

KiĢisel 

inanç 
55,8 14,2 56,3 14,3 0,798 62,0 14,7 55,6 14,2 0,020 

Genel YK 

ve sağlık 
58,1 14,2 57,3 14,6 0,750 69,8 9,8 58,1 15,1 0,000 

 

Psikolojik yardım öncesi deney ve kontrol grubundaki olguların KiĢisel inanç, Genel 

YaĢam Kalitesi ve sağlık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır. (p>0,05). 

Psikolojik yardım sonrası deney grubundaki olguların KiĢisel inanç, Genel YaĢam 

Kalitesi ve sağlık düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuĢtur. (p<0,05).   
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Deney grubundaki olguların KiĢisel inanç, Genel YaĢam Kalitesi ve sağlık 

düzeylerindeki iyileĢme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. (p<0,05). Kontrol 

grubundaki olguların KiĢisel inanç, Genel YaĢam Kalitesi ve sağlık düzeylerindeki 

değiĢim anlamlı bulunmamıĢtır. (p>0,05)  

 
 

ġekil 0.6.KiĢisel Ġnanç, Genel YaĢam Kalitesi ve Sağlık Düzeylerinin Gruplara Göre 

Öntest-Sontest Dağılımı 
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Tablo 0.8.YaĢam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

    Cinsiyet N Ort S.s P 

Ö
n

te
st

 

FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 

Kadın 29 52,9 14,6 
0,804 

Erkek 31 52,2 13,4 

PSĠKOLOJĠK 
Kadın 29 60,5 10,6 

0,346 
Erkek 31 58,5 10,0 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

Kadın 29 64,9 10,3 
0,961 

Erkek 31 64,9 9,9 

SOSYAL 
Kadın 29 52,3 9,1 

0,141 
Erkek 31 49,3 9,9 

ÇEVRE 
Kadın 29 58,3 8,7 

0,305 
Erkek 31 56,2 8,9 

KiĢisel inanç 
Kadın 29 57,3 12,8 

0,411 
Erkek 31 54,7 15,4 

Genel YK ve 

sağlık 

Kadın 29 60,1 14,6 
0,167 

Erkek 31 55,9 13,8 

S
o

n
te

st
 

FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 

Kadın 29 63,2 13,3 
0,558 

Erkek 31 61,5 12,3 

PSĠKOLOJĠK 
Kadın 29 68,3 9,7 

0,267 
Erkek 31 65,7 10,3 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

Kadın 29 69,7 8,6 
0,828 

Erkek 31 69,6 8,8 

SOSYAL 
Kadın 29 60,7 11,1 

0,421 
Erkek 31 58,7 12,2 

ÇEVRE 
Kadın 29 62,4 7,8 

0,341 
Erkek 31 60,5 8,5 

KiĢisel inanç 
Kadın 29 61,5 13,4 

0,278 
Erkek 31 58,1 15,7 

Genel YK ve 

sağlık 

Kadın 29 68,1 12,2 
0,137 

Erkek 31 64,2 13,7 

 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutları, cinsiyete göre anlamlı değiĢim göstermemektedir. 

(p>0,05). 
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Tablo 0.9. YaĢam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının YaĢa Göre Dağılımı 

   YaĢ N Ort Ss P 

Ö
n

te
st

 
FĠZĠKSEL SAĞLIK 

29 altı 25 50,6 15,3 

0,138 30-35 23 56,2 14,6 

36 üstü 12 49,4 7,5 

PSĠKOLOJĠK 

29 altı 25 59,7 8,9 

0,518 30-35 23 58,2 11,4 

36 üstü 12 61,4 11,3 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

29 altı 25 67,3 6,9 

0,018 30-35 23 65,1 12,1 

36 üstü 12 59,3 8,9 

SOSYAL 

29 altı 25 50,1 7,4 

0,855 30-35      23 51,2 12,1 

36 üstü 12 51,5 8,1 

ÇEVRE 

29 altı 25 58,4 9,1 

0,516 30-35 23 56,1 8,4 

36 üstü 12 56,8 8,5 

KiĢisel inanç 

29 altı 25 55,6 5,8 

0,334 30-35 23 58,3 21,4 

36 üstü 12 52,2 4,7 

Genel YK ve sağlık 

29 altı 25 58,1 13,7 

0,955 30-35 23 58,3 17,4 

36 üstü 12 56,8 8,1 

S
o
n

te
st

 

FĠZĠKSEL SAĞLIK 

29 altı 25 61,1 12,6 

0,353 30-35 23 64,4 13,6 

36 üstü 12 60,0 9,7 

PSĠKOLOJĠK 

29 altı 25 66,4 9,4 

0,677 30-35 23 66,5 10,8 

36 üstü 12 68,9 8,7 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

29 altı 25 71,5 7,2 

0,064 30-35 23 70,2 9,7 

36 üstü 12 65,8 9,3 

SOSYAL 

29 altı 25 59,9 9,7 

0,682 30-35 23 58,9 14,2 

36 üstü 12 61,8 9,9 

ÇEVRE 

29 altı 25 63,1 8,6 

0,236 30-35 23 59,8 7,9 

36 üstü 12 61,7 8,2 

KiĢisel inanç 

29 altı 25 59,9 9,2 

0,649 30-35 23 61,4 20,4 

36 üstü 12 57,4 9,6 

Genel YK ve sağlık 

29 altı 25 65,5 10,2 

0,947 30-35 23 66,2 16,9 

36 üstü 12 66,7 8,7 
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YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından bağımsızlık düzeyi öntest ölçümü, yaĢa göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). 29 altı yaĢ grubundaki olguların öntest 

bağımsızlık düzeyi, 36 üstü yaĢ grubundaki olguların öntest bağımsızlık düzeyinden 

anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği diğer alt boyutları, yaĢa göre anlamlı değiĢim göstermemektedir. 

(p>0,05). 

Tablo 0.10 YaĢam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Evlilik Süresine Göre Dağılımı 

   Evlilik süresi N Ort Ss P 

Ö
n

te
st

 

FĠZĠKSEL SAĞLIK 

0-3 Yıl 16 58,6 21,2 

0,031 3-6 Yıl 21 52,1 11,2 

6 Yıl üzeri 23 49,1 8,7 

PSĠKOLOJĠK 

0-3 Yıl 16 68,3 9,8 

0,000 3-6 Yıl 21 52,7 6,3 

6 Yıl üzeri 23 59,2 9,2 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

0-3 Yıl 16 72,2 6,9 

0,000 3-6 Yıl 21 64,3 11,1 

6 Yıl üzeri 23 60,8 8,3 

SOSYAL 

0-3 Yıl 16 57,4 8,7 

0,000 3-6 Yıl 21 47,8 7,8 

6 Yıl üzeri 23 48,7 9,7 

ÇEVRE 

0-3 Yıl 16 63,7 6,3 

0,000 3-6 Yıl 21 53,1 8,5 

6 Yıl üzeri 23 56,5 8,3 

KiĢisel inanç 

0-3 Yıl 16 64,8 21,6 

0,001 3-6 Yıl 21 52,1 9,7 

6 Yıl üzeri 23 53,7 8,5 

Genel YK ve sağlık 

0-3 Yıl 16 72,4 16,2 

0,000 3-6 Yıl 21 52,7 8,4 

6 Yıl üzeri 23 53,2 10,3 

S
o

n
te

st
 

FĠZĠKSEL SAĞLIK 

0-3 Yıl 16 67,7 16,4 

0,022 3-6 Yıl 21 62,2 10,2 

6 Yıl üzeri 23 58,8 10,4 

PSĠKOLOJĠK 

0-3 Yıl 16 73,8 7,8 

0,000 3-6 Yıl 21 64,1 9,5 

6 Yıl üzeri 23 64,7 9,7 

BAĞIMSIZLIK 0-3 Yıl 16 75,3 6,4 0,002 
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DÜZEYĠ 3-6 Yıl 21 68,7 9,2 

6 Yıl üzeri 23 67,1 8,6 

SOSYAL 

0-3 Yıl 16 63,5 8,5 

0,013 3-6 Yıl 21 62,3 13,4 

6 Yıl üzeri 23 55,6 10,8 

ÇEVRE 

0-3 Yıl 16 66,1 6,3 

0,005 3-6 Yıl 21 59,6 7,8 

6 Yıl üzeri 23 60,4 8,5 

KiĢisel inanç 

0-3 Yıl 16 69,4 21,5 

0,001 3-6 Yıl 21 55,2 9,7 

6 Yıl üzeri 23 57,6 9,8 

Genel YK ve sağlık 

0-3 Yıl 16 75,2 13,6 

0,000 3-6 Yıl 21 63,3 10,3 

6 Yıl üzeri 23 62,1 12,6 

 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından fiziksel sağlık öntest ölçümü, evlilik süresine 

göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların 

öntest fiziksel sağlık düzeyi, evlilik süresi 6 yıl ve üzeri olan olguların öntest fiziksel 

sağlık düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından psikolojik öntest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların öntest 

psikolojik düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların öntest psikolojik 

düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. Evlilik süresi 3-6 yıl olan olguların 

öntest psikolojik düzeyi, evlilik süresi 6 yıl ve üzeri olan olguların öntest psikolojik 

düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından bağımsızlık düzeyi öntest ölçümü, evlilik 

süresine göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan 

olguların öntest bağımsızlık düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların 

öntest bağımsızlık düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  



 60 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından sosyal öntest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların öntest 

sosyal düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların öntest sosyal 

düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından çevre öntest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların öntest 

çevre düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların öntest çevre 

düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından KiĢisel inanç öntest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların öntest 

KiĢisel inanç düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların öntest KiĢisel 

inanç düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından Genel YK ve sağlık öntest ölçümü, evlilik 

süresine göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan 

olguların öntest Genel YK ve sağlık düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan 

olguların öntest Genel YK ve sağlık düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından fiziksel sağlık sontest ölçümü, evlilik süresine 

göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların 

sontest fiziksel sağlık düzeyi, evlilik süresi 6 yıl ve üzeri olan olguların sontest fiziksel 

sağlık düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından psikolojik sontest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların sontest 

psikolojik düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların sontest psikolojik 

düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  
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YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından bağımsızlık düzeyi sontest ölçümü, evlilik 

süresine göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan 

olguların sontest bağımsızlık düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların 

sontest bağımsızlık düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından sosyal sontest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 6 yıl ve üzeri olan olguların 

sontest sosyal düzeyi, evlilik süresi 0-3 yıl ve 3-6 yıl olan olguların sontest sosyal 

düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından çevre sontest ölçümü, evlilik süresine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların sontest 

çevre düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların sontest çevre 

düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından KiĢisel inanç sontest ölçümü, evlilik süresine 

göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan olguların 

sontest KiĢisel inanç düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan olguların sontest 

KiĢisel inanç düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.  

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından Genel YK ve sağlık sontest ölçümü, evlilik 

süresine göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Evlilik süresi 0-3 yıl olan 

olguların sontest Genel YK ve sağlık düzeyi, evlilik süresi 3-6 yıl ve 6 yıl ve üzeri olan 

olguların sontest Genel YK ve sağlık düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 
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Tablo 0.11 YaĢam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

   Gelir N Ort Ss P 

Ö
n

te
st

 
FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 

500 - 1000 TL 5 60,6 4,6 

0,011 1000 – 2000 TL 24 56,2 17,8 

2500 TL üzeri 31 48,6 9,7 

PSĠKOLOJĠK 

500 - 1000 TL 5 63,3 4,2 

0,058 1000 – 2000 TL 24 61,7 11,8 

2500 TL üzeri 31 57,1 9,1 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

500 - 1000 TL 5 65,5 4,2 

0,952 1000 – 2000 TL 24 64,4 13,2 

2500 TL üzeri 31 65,1 8,2 

SOSYAL 

500 - 1000 TL 5 65,6 8,8 

0,000 1000 – 2000 TL 24 53,1 9,8 

2500 TL üzeri 31 46,6 6,1 

ÇEVRE 

500 - 1000 TL 5 65,4 6,4 

0,023 1000 – 2000 TL 24 56,8 9,4 

2500 TL üzeri 31 56,1 7,7 

KiĢisel inanç 

500 - 1000 TL 5 59,7 7,2 

0,000 1000 – 2000 TL 24 64,1 16,7 

2500 TL üzeri 31 49,2 7,8 

Genel YK ve 

sağlık 

500 - 1000 TL 5 66,2 7,2 

0,006 1000 – 2000 TL 24 62,1 19,2 

2500 TL üzeri 31 53,6 8,2 

S
o
n

te
st

 

FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 

500 - 1000 TL 5 66,6 5,4 

0,115 1000 - 2000 TL 24 64,6 15,4 

2500 TL üzeri 31 59,6 10,4 

PSĠKOLOJĠK 

500 - 1000 TL 5 66,2 3,7 

0,775 1000 - 2000 TL 24 67,7 11,2 

2500 TL üzeri 31 66,4 9,8 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

500 - 1000 TL 5 75,1 7,9 

0,257 1000 - 2000 TL 24 69,3 9,8 

2500 TL üzeri 31 69,3 7,9 

SOSYAL 

500 - 1000 TL 5 68,7 8,3 

0,056 1000 - 2000 TL 24 60,5 11,6 

2500 TL üzeri 31 57,7 11,6 

ÇEVRE 

500 - 1000 TL 5 65,1 7,7 

0,443 1000 - 2000 TL 24 60,7 8,6 

2500 TL üzeri 31 61,4 8,2 

KiĢisel inanç 

500 - 1000 TL 5 62,4 0,0 

0,000 1000 - 2000 TL 24 67,2 16,2 

2500 TL üzeri 31 54,1 12,1 

Genel YK ve 

sağlık 

500 - 1000 TL 5 75,4 8,2 

0,058 1000 - 2000 TL 24 67,3 15,8 

2500 TL üzeri 31 63,3 10,4 
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YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından fiziksel sağlık öntest ölçümü, gelir düzeyine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Gelir düzeyi 2500 TL üzeri olan olguların 

öntest fiziksel sağlık düzeyi, gelir düzeyi 1000 – 2000 TL olan olguların öntest fiziksel 

sağlık düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından sosyal öntest ölçümü, gelir düzeyine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Gelir düzeyi 2500 TL üzeri olan olguların 

öntest sosyal düzeyi, gelir düzeyi 500 -1000 TL ve 1000 -2000 TL olan olguların öntest 

sosyal düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. Gelir düzeyi 500 – 1000 TL olan 

olguların öntest sosyal düzeyi, gelir düzeyi 1000 -2000 TL olan olguların öntest sosyal 

düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından sosyal öntest ölçümü, gelir düzeyine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Gelir düzeyi 500 -1000 TL olan olguların 

öntest sosyal düzeyi, gelir düzeyi 1000 -2000 TL ve 1000 -2000 TL olan olguların öntest 

sosyal düzeyinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından KiĢisel inanç öntest ölçümü, gelir düzeyine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Gelir düzeyi 2500 TL üzeri olan olguların 

öntest KiĢisel inanç düzeyi, gelir düzeyi 1000 -2000 TL olan olguların öntest KiĢisel 

inanç düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından Genel YK ve sağlık öntest ölçümü, gelir 

düzeyine göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Gelir düzeyi 2500 TL üzeri 

olan olguların öntest Genel YK ve sağlık düzeyi, gelir düzeyi 1000 -2000 TL olan 

olguların öntest Genel YK ve sağlık düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutlarından KiĢisel inanç sontest ölçümü, gelir düzeyine göre 

anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0,05). Gelir düzeyi 2500 TL üzeri olan olguların 



 64 

sontest KiĢisel inanç düzeyi, gelir düzeyi 1000 -2000 TL olan olguların sontest KiĢisel 

inanç düzeyinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. 
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Tablo 0.12 YaĢam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

    Eğitim N Ort S.s P 

Ö
n

te
st

 

FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 

Ġlköğretim ve Lise 30 58,1 15,5 
0,804 

Lisans ve üstü 30 47,9 9,8 

PSĠKOLOJĠK 
Ġlköğretim ve Lise 30 65,0 9,7 

0,346 
Lisans ve üstü 30 54,9 8,1 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

Ġlköğretim ve Lise 30 67,1 10,2 
0,961 

Lisans ve üstü 30 62,7 9,3 

SOSYAL 
Ġlköğretim ve Lise 30 54,0 11,8 

0,141 
Lisans ve üstü 30 47,9 5,4 

ÇEVRE 
Ġlköğretim ve Lise 30 60,1 8,9 

0,305 
Lisans ve üstü 30 54,9 7,5 

KiĢisel inanç 
Ġlköğretim ve Lise 30 61,5 17,7 

0,411 
Lisans ve üstü 30 50,9 6,3 

Genel YK ve 

sağlık 

Ġlköğretim ve Lise 30 63,8 17,7 
0,167 

Lisans ve üstü 30 52,7 7,1 

S
o

n
te

st
 

FĠZĠKSEL 

SAĞLIK 

Ġlköğretim ve Lise 30 65,1 13,6 
0,559 

Lisans ve üstü 30 59,7 10,7 

PSĠKOLOJĠK 
Ġlköğretim ve Lise 30 68,8 9,1 

0,268 
Lisans ve üstü 30 65,3 10,2 

BAĞIMSIZLIK 

DÜZEYĠ 

Ġlköğretim ve Lise 30 71,7 8,4 
0,820 

Lisans ve üstü 30 68,5 8,8 

SOSYAL 
Ġlköğretim ve Lise 30 59,9 10,3 

0,421 
Lisans ve üstü 30 59,2 12,5 

ÇEVRE 
Ġlköğretim ve Lise 30 62,7 8,4 

0,341 
Lisans ve üstü 30 60,2 7,7 

KiĢisel inanç 
Ġlköğretim ve Lise 30 63,7 16,5 

0,278 
Lisans ve üstü 30 56,3 12,1 

Genel YK ve 

sağlık 

Ġlköğretim ve Lise 30 70,1 14,2 
0,138 

Lisans ve üstü 30 62,2 10,3 

YaĢam kalitesi ölçeği alt boyutları, eğitim düzeyine göre anlamlı değiĢim 

göstermemektedir. (p>0,05). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                                         TARTIġMA 

Evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik yardımın yaĢam 

kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan araĢtırmadan elde edilen 

sonuçlar aĢağıda tartıĢılarak sunulmuĢtur:  

Psikolojik yardım öncesinde kontrol ve deney grubunun fiziksel sağlık ve alt boyutları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken, psikolojik yardım 

sonrasında deney grubunda fiziksel sağlık ve alt boyutlarından enerji ve uyku düzeyleri 

istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde terapi öncesi hem kendi değerlerine göre hem de 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek, ağrı düzeyleri ise anlamlı olarak düĢük 

bulunmuĢtur. Diğer bir ifade ile evlilik terapisi yaĢam kalitesinin belirleyicilerinden 

fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakmıĢtır. Ayrıca diğer anlamlı bir farklılık 

kontrol grubunun ağrı düzeylerindeki düĢüĢte gerçekleĢmiĢtir. Bunun nedeninin ise 

kontrol grubundaki bireylerin günlük hayatlarındaki sıradan rahatsızlıklardan 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 

Psikolojik yardım öncesinde kontrol ve deney grubunun psikolojik alan ve alt boyutları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken, psikolojik yardım 

sonrasında deney grubunda psikolojik alan ve alt boyutlarından olumlu duygu, 

düĢünce/öğrenme, özsaygı ve beden imgesi düzeyleri istatistiksel açıdan p<0,05 

düzeyinde terapi öncesi hem kendi değerlerine göre hem de kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak yüksek, olumsuz duygular düzeyleri ise anlamlı olarak düĢük 
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bulunmuĢtur. Diğer bir ifade ile evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın 

yaĢam kalitesinin belirleyicilerinden bireylerin psikolojik alanlarına olumlu etkiler 

yapmıĢtır. AraĢtırmada çıkan diğer anlamlı bir değiĢim ise kontrol grubunun olumlu 

duygu düzeylerindeki düĢüĢte gerçekleĢmiĢtir. Bireylerin günlük hayatlarındaki ruh 

halleri beraberinde olumlu ve olumsuz duyguları getirmektedir. Kontrol grubunda yer 

alan bireylerin hayatlarındaki olumsuz geliĢmeler olumlu duygularında düĢüĢe neden 

olmuĢ olabilir.  

Psikolojik yardım öncesinde kontrol ve deney grubunun bağımsızlık düzeyi ve alt 

boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken, psikolojik 

yardım sonrasında deney grubunda bağımsızlık düzeyleri ve alt boyutlarından 

hareketlilik, aktivite ve iĢ düzeyleri istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde psikolojik 

yardım öncesi hem kendi değerlerine göre hem de kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

yüksek, ilaçlara bağımlılık düzeyleri ise anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur. Bağımsızlık 

düzeyine iliĢkin anlamlı diğer bir farklılık ise kontrol grubunun bağımsızlık 

düzeylerindeki düĢüĢ ve ilaçlara bağımlılık düzeylerindeki artıĢ üzerinde gerçekleĢmiĢtir.  

Psikolojik yardım öncesinde kontrol ve deney grubunun sosyal alan ve alt boyutları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken, psikolojik yardım 

sonrasında deney grubunda sosyal alan ve alt boyutlarının düzeyleri istatistiksel açıdan 

p<0,05 düzeyinde terapi öncesi hem kendi değerlerine göre hem de kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak yüksek, bulunmuĢtur. Kontrol grubunda ise herhangi bir anlamlı farklılık 

gerçekleĢmemiĢtir. Diğer bir ifade ile evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik 

yardımın yaĢam kalitesinin belirleyicilerinden bireylerin sosyal alanlarına olumlu etkiler 

yapmıĢtır. 

Psikolojik yardım öncesinde kontrol ve deney grubunun çevre ve alt boyutları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken, psikolojik yardım sonrasında 
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deney grubunda çevre ve alt boyutlarından güvenlik, ev ortamı, finansman, sağlık 

hizmetleri, bilgiye ulaĢma, boĢ zaman, çevre ve ulaĢım düzeyleri istatistiksel açıdan 

p<0,05 düzeyinde kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek, ev ortamı, finansman ve 

ulaĢım düzeylerinde ise anlamlı bir geliĢme olmadığı sonucuna varılmıĢtır.  Ayrıca; 

terapi öncesi kendi ölçümlerine göre de deney grubunun çevre ve tüm alt boyutları 

arasında istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde iyileĢme gerçekleĢmiĢtir. Kontrol 

grubunda ise herhangi bir anlamlı farklılık gerçekleĢmemiĢtir. Diğer bir ifade ile evlilik 

iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın yaĢam kalitesinin belirleyicilerinden 

bireylerin çevre alanlarına olumlu etkiler yapmıĢtır. 

Psikolojik yardım öncesinde kontrol ve deney grubunun kiĢisel inanç, genel yaĢam 

kalitesi ve sağlık düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmazken, 

psikolojik yardım sonrasında deney grubunda kiĢisel inanç, genel yaĢam kalitesi ve 

sağlık düzeyleri istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde psikolojik yardım öncesi hem 

kendi değerlerine göre hem de kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek, 

bulunmuĢtur. Diğer bir ifade ile evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın 

bireylerin kiĢisel inanç, genel yaĢam kalitesi ve sağlık  düzeylerine olumlu etkiler 

yapmıĢtır. 

Psikolojik yardım öncesinde ve sonrasında bireylerin yaĢam kalite düzeyleri 

cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaĢmadığı sonucuna varılmıĢtır. Cinsiyetin yasam 

kalitesi üzerine etkisi inceleyen araĢtırmalarda erkeklerin yasam kalite düzeylerinin 

kadınlardan daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Castillion ve ark 2005, Wang & 

Shen 2003). Elde edilen verilere göre bu araĢtırmada cinsiyetin evlilik iliĢkileri 

nedeniyle yapılan psikolojik yardım sürecinde yaĢam kalitesini yordayan bir değiĢken 

olarak ifade edilemeyeceği söylenebilir.  
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Psikolojik yardım öncesinde bireylerin yaĢam kalitesi ölçeğinde yer alan bağımsızlık 

düzeyleri dıĢında kalan diğer boyutların düzeyleri yaĢlarına göre istatistiksel olarak  

farklılaĢmazken, bağımsızlık düzeyleri ise yaĢlarına göre istatistiksel açıdan p<0,05 

düzeyinde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 29 altı yaĢ grubundaki bireylerin 

bağımsızlık düzeyleri, 36 üstü yaĢ grubundaki bireylerden yüksek bulunmuĢtur. 

Psikolojik yardım  sonrasında ise yaĢam kalitesi ölçeği tüm boyutlarının düzeyleri 

bireylerin yaĢlarına göre farklılaĢmadığı sonucuna varılmıĢtır. Buradan evlilik iliĢkileri 

nedeniyle yapılan psikolojik yardımın bireylerin 29 ve altı yaĢ grubundaki bireylerin 

bağımsızlık düzeylerine etki ettiği ifade edilebilir.  

Psikolojik yardım öncesinde ve sonrasında bireylerin yaĢam kalite düzeyleri evlilik 

sürelerine göre anlamlı olarak p<0,05 düzeyinde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Evlilik süresi 0-3 yıl olan bireylerin yaĢam kalite düzeyleri daha fazla yıl evli olan 

bireylerden yüksektir. AraĢtırmanın örneklem grubundan elde edilen verilere göre evlilik 

süresi uzadıkça yaĢam kalite düzeyi düĢmektedir. Buradan evlilik süresinin bireylerin 

yaĢam kalite düzeylerini yordayan bir değiĢken olduğu ifade edilebilir ancak evlilik 

süresi ile yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkiyi inceleyecek daha fazla sayıda araĢtırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Psikolojik yardım öncesinde bireylerin yaĢam kalitesi ölçeğinde yer alan fiziksel sağlık, 

sosyal, çevre kiĢisel inanç ve genel yaĢam kalitesi ve sağlık düzeyleri gelir düzeylerine 

göre anlamlı olarak p<0,05 düzeyinde farklılaĢtığı, psikolojik yardım sonrasında ise 

sadece kiĢisel inanç düzeyleri gelir düzeylerine göre farklaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. 

Buradan evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın bireylerin yaĢam 

kalitelerine olumlu katkılar sağladığı gelir düzeyinden kaynaklanan yaĢam kalite 

farklarını minimize ederek, bireylerin gelir düzeylerinin yaĢam kalitelerindeki etkilerini 

kiĢisel inanç dıĢında bağımsız hale getirdiği ifade edilebilir.  
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Psikolojik yardım öncesinde ve sonrasında bireylerin yaĢam kalite düzeyleri eğitim 

düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaĢmadığı sonucuna varılmıĢtır. Literatürde yapılan 

araĢtırmalarda ise; eğitimin yükselmesi ile birlikte yasam kalitesinde artıĢlar saptanmıĢtır 

(Castillion ve ark 2005, Aldinç ve ark 2004). Çıkan farklı sonuçlardan dolayı eğitim 

düzeyinin bu araĢtırmada yaĢam kalitesini yordayan bir değiĢken olmadığı ifade 

edilebilir. 

AraĢtırma sonuçları evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde 

psikolojik yardımın yaĢam kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Ancak araĢtırmanın bazı sınırlılıkları mevcuttur. Evlilik iliĢkilerini iyileĢtirmek amacıyla 

uygulanan psikolojik yardım standart bir uygulama değildir. Evlilik iliĢkilerini 

iyileĢtirmek amacıyla uygulanan psikolojik yardım çeĢidinin literatürde yer verildiği 

üzere pek çok farklı uygulaması mevcuttur. Öncelikle psikolojik yardım sürecinde 

kullanılan yöntem ve kuramların farklılaĢması( biliĢsel davranıĢçı yöntem, duygulanım 

odaklı yöntem, stratejik-yapısal yöntemi, çözüm odaklı yöntem, vb.) Evlilik iliĢkilerini 

iyileĢtirmek amacıyla yapılan psikolojik yardım uygulamasının standart bir uygulama 

olmamasına ve bu farklılığın araĢtırma sonucu açısından karıĢtırıcı bir değiĢken olduğu 

düĢünülmektedir. AraĢtırmada evlilik iliĢkilerini iyileĢtirmek amacıyla  psikolojik 

yardım uygulayan terapistler en az 100 saatlik evlilik terapisi eğitimi programlarına 

katılmıĢ terapistlerdir ancak daha öncesinde klinik deneyimleri olup olmadığı,  baĢka  

alanlarda terapi yada süpervizyon  eğitimi alıp almadıkları belirlenemediğinden dolayı 

terapist farklılığının da karıĢtırıcı bir değiĢken olduğu düĢünülmektedir. AraĢtırmanın 

baĢka bir sınırlılığı da örneklem grubunda evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım 

alan bireylerin psikolojik destek almaya boĢanma aĢamasında yada ayrılmayı düĢünen 

değil halihazırda iliĢkilerini iyileĢtirmek ve eviliklerinin kalitesini artırmak isteyen, yani 

bu desteğe yüksek motivasyonla baĢlamıĢ olabileceği düĢünülen  bireyler olmasıdır; 

çünkü, bireylerin evlilik iliĢkileri nedeniyle yapılan psikolojik yardımın sürecine yüksek 
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motivasyonla baĢlamıĢ olmasının araĢtırma sonuçlarının anlamlı olmasına etki eden bir 

değiĢken olabileceği düĢünülmektedir. 

Evlilik iliĢkilerini iyileĢtirmek amacıyla uygulanan psikolojik yardımın bireylerin ve 

çiftlerin yaĢamlarında olumlu etkiler yarattığı pek çok araĢtırma ile desteklenmiĢtir. 

Evlilik iliĢkilerini iyileĢtirmek için yapılan bu psikolojik yardımın yalnızca bu yardımı 

alan bireylerin değil, bu bireylerin daha sağlıklı bir ortamda ve daha sağlıklı bir Ģekilde 

çocuk yetiĢtirmelerine de olumlu etkileri olacağı düĢünülmektedir.   Ülkemizde son 

birkaç yıldır yoğunlaĢarak uygulanan evlilik iliĢkilerini iyileĢtirmeye yönelik bu 

psikolojik yardımın  standardize ve akredite edilmemiĢ bir müdahale yöntemi olmasına 

rağmen bu araĢtırmanın sonuçlarından da görüldüğü üzere bu konuda yardım alan 

kiĢilerin yaĢam kalitelerinde artıĢ sağladığı görülmektedir.  Bu yardımın daha iĢlevsel ve 

etkili olabilmesi için Amerika ,  ve Avrupa‟da olduğu gibi (American Association 

Marriage and Family Therapy, European Familiy Therapy Association,) ülkemizde de 

uluslar arası standartlara göre akredite edilmiĢ terapist eğitimlerinin yapılandırılması ve 

yasalaĢtırılmasının gerekliliği görülmektedir.   

Sonuç olarak evlilik iliĢkileri nedeniyle psikolojik yardım alan bireylerde psikolojik 

yardımın bireylerin yaĢam kalitelerini üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Ancak sonuçlardan genelleme yapılabilmesi ve daha somut verilere 

ulaĢmak için farklı örneklemler üzerinde konu ile ilgili daha fazla araĢtırmanın yapılması 

gerekli görülmektedir.  
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                                                         EKLER 

BĠLGĠLENDĠRME FORMU 

 

 
Evlilik terapisinin yaĢam kalitesi üzerindeki etkisini araĢtırmak için bilimsel bir çalıĢma 

yürütülmektedir. Size verilmiĢ olan 103 maddelik soru formunu cevaplamanız halinde, 

aldığınız evlilik terapisinin yaĢam kalitenizde bir değiĢiklik meydana getirip getirmediği 

görülecektir. Katılımınız için teĢekkürler… 

 

 

Ġsim Soyisim(zorunlu değil): 

YaĢ:                                        

Cinsiyet: 

 

□Kadın  □Erkek 

 

Evlilik süresi: 

 

□0-3 Yıl  □3-6 Yıl  □6-10 Yıl  □10 Yıl ve üzeri 

 

Evlilik terapisi seans sayısı: 

 

□  5000 TL ve üzeri 

□  1.seans(ilk seans)                                                

□  1.seans-3.seans                                            

□  3.seans-5.seans                                                

□  5.seans-10.seans 

□  10.seans ve üzeri 

 

Gelir düzeyi(aylık) 

 

□ 500-1000 TL 

□ 1000-2000 TL 

□ 2500-5000 TL 

 

Eğitim düzeyi: 

 

□ Ġlköğretim – Lise 

□ Lisans – Lisansüstü 
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                                              WHOQOL-100(TR) 

 

 

YÖNERGE 

 
Bu soru listesi sizin yaşam kalitenizi, sağlığınızı ve yaşamınızın diğer alanları hakkında ne hissettiğinizi 
sorgulamaktadır. Lütfen tüm soruları yanıtlayın. Eğer karar  veremezseniz, size en uygun olan seçeneği işaretleyin.   
Size en uygun seçenek, çoğunlukla ilk seçtiğinizdir.  
 
Lütfen soruları yanıtlarken kendi  yaşam ölçülerinizi, umutlarınızı,  haz aldığınız  konuları ve ilgi alanlarınızı 
gözönünde tutunuz. Burada sizin yaşamınız hakkında son iki haftadır ne düşündüğünüz  sorulmaktadır. 
Örneğin, son iki haftayı gözönüne alarak şu soru sorulmuş olsun: 
Sağlığınız hakkında ne kadar endişelisiniz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
Geçen iki hafta içinde  sağlığınız hakkında endişelenme durumunuza en uygun  rakamı daire içine alınız. Örneğin 
sağlığınız hakkında çokça endişe duydunuzsa "Çokça" sözcüğüne karşılık gelen 4 rakamını daire içine alın. Ya da 
eğer endişe duymadığınızı düşünüyorsanız "Hiç" başlığına karşılık gelen 1 rakamını daire içine alın. Lütfen her 
soruyu okuyun, duygularınızı değerlendirin, ve her soruyla ilgili olan en uygun yanıtınıza uyan rakamı daire içine alın.  
 Teţekkürler 
 
Aşağıdaki sorular sizin son iki hafta içinde örneğin mutluluk ve huzur gibi belli duyguları ne ölçüde yaşadığınız 
konusundadır. Eğer bu duyguları aşırı derecede yaşadıysanız 5'i,  "hiç yaşamadım" diyorsanız 1'i daire içine alın. 
Size uygun yanıt bu iki başlık arasındaysa  1 ile 5 arasındaki başlıklardan size en yakın olanı işaretleyin. Sorular 
geçen iki hafta boyunca hissettiklerinizi kapsamaktadır.  
 
1. Ağrı ya da rahatsızlık hissiniz sizi endişelendirir mi?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
2. Ağrı ya da rahatsızlık ile başa çıkmak sizin için ne kadar zordur?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
3. Ağrılarınızın yapmanız gerekenleri ne kadar engellediğini  düşünüyorsunuz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
4. Çabuk yorulur musunuz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
5. Bitkinlikden ne kadar yakınırsınız?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
6. Uyku güçlüğünüz var mıdır? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
7. Uyku sorunları sizi ne kadar endişelendirir? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 

 1              2                     3                 4                      5 
 
8. Yaşamaktan ne kadar keyif alırsınız?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
9. Gelecek için ne kadar iyimsersiniz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
10. Yaşamınızda olumlu duyguların yeri ne kadardır? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
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11. Dikkatinizi toplamakta ne kadar başarılısınız?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
12. Kendinize ne kadar değer verirsiniz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
13. Kendinize ne kadar güvenirsiniz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
14. Dış görünüşünüz nedeniyle çekingenlik duyduğunuz olur mu? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
15. Görünüşünüzün  herhangi bir yönü sizi rahatsız eder mi?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
16. Ne kadar endiţelenirsiniz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
17. Üzüntü ya da çökkünlük (depresyon) duygularınız günlük yaşantınıza ne kadar engel oluyor?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
18. Çökkün oluşunuz (depresyonunuz)sizi ne kadar rahatsız eder? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
19. Her günkü uğraşlarınızı yürütmede ne kadar güçlük çekiyorsunuz? 
 Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede  
 1              2                     3                 4                      5 
 
20. Günlük uğraşları yürütmede karşılaştığınız sınırlılıklar sizi ne kadar rahatsız eder?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
21. Günlük işleri yürütebilmek için herhangi bir ilaç kullanmak zorunda mısınız? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
22. Günlük işlerinizi yürütebilmek için herhangi bir tıbbi tedaviye ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
23. Yaşamınızın kaliteli olması için tedavi amacıyla kullanılan madde ve araçlara ne derece bağmlısınız?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
24. Kendinizi ne kadar yalnız hissediyorsunuz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
25. Cinsel gereksinimleriniz ne ölçüde karşılanıyor?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
26. Cinsel yaşamınızdaki sorunlar canınızı sıkıyor mu? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
27. Günlük yaşamınızda kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
28. Emin ve güvenli bir çevrede yaşadığınızı düşünüyor musunuz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
29. Güvenliğiniz ve emniyetiniz konusunda ne kadar endişe duyarsınız? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
30. Yaşadığınız ev ne kadar rahat? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
31. Yaşadığınız evi ne kadar beğeniyorsunuz? 
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Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
32. Parasal sorunlarınız var mı? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
33. Para konusunda  ne kadar endiţelenirsiniz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
34. İyi bir sağlık bakımına ne kadar kolay ulaşabiliyorsunuz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
35. Boş  zamanlarınızdan ne kadar  keyif alırsınız?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
36. Fiziksel çevreniz ne ölçüde sağlıklıdır?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Son derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
37. Yaşadığınız bölgedeki gürültü sizi ne kadar rahatsız ediyor? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
38. Ulaşımla ilgili sorunlarınız ne ölçüdedir?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
39. Ulaşımla ilgili sorunlar yaşantınızı ne kadar kısıtlıyor?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
Aşağıdaki sorular  geçtiğimiz iki hafta boyunca  günlük yaşama ilişkin temizlik, giyinme, yeme gibi belli işleri başarma 
derecenizle ilgilidir. Bu işleri tam olarak yürüttüğünüz inancında iseniz "tamamen" başlığına ait olan 5' i daire içine 
alın, başaramadığınız inancındaysanız "hiç " başlığının yanındaki 1' rakamını daire içine alın.  Seçiminiz  1 ile 5 
arasındaki başlıklardan biri ise size uyan durumun yanındaki rakamı daire içine alın. Sorular geçtiğimiz iki haftayı 
kapsamaktadır. 

 
40. Günlük yaşamı sürdürmek için yeterli gücünüz kuvvetiniz var mı?   
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
41. Bedensel görünüţünüzü kabullenir misiniz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 

 
42. Günlük uğraşlarınızı ne ölçüde yürütebiliyorsunuz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 

 1              2                     3                 4                  5 
 
43. İlaçlara ne kadar bağımlısınız?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
 
 
44. İhtiyacınız olan desteği başkalarından alabilir misiniz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
45. İhtiyaç duyduğunuzda arkadaşlarınızın desteğinin yanınızda olacağına ne kadar güvenebilirsiniz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
46. Evinizin nitelikleri gereksinimlerinize ne kadar uygundur? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
47. İhtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli paranız var mı? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
48. Günlük yaşantınızda size gerekli bilgi ve haberlere ne ölçüde ulaşabiliyorsunuz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
49. Gerekli saydığınız bilgi ve haberleri edinmeye ne ölçüde fırsatınız oluyor? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
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 1              2                     3                 4                  5 
 
50. Boş zamanları değerlendirme uğraşları için ne ölçüde fırsatınız olur?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
51. Ne ölçüde rahatlayıp keyif duyabiliyorsunuz?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
52. Yeterli ulaşım olanağına ne ölçüde sahipsiniz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
Aşağıdaki sorular sizin geçen hafta içinde sahip olduğunuz enerji, aile ortamınız gibi yaşamınızın çeşitli yönlerinden 
ne kadar doyum aldığınızı, kendinizi ne ölçüde iyi ve mutlu hissettiğinizi değerlendirmektedir. Her başlık için ne kadar 
doyum ya da doyumsuzluk hissettiğinize karar verin ve bu konuda size en uygun olanı seçiniz. Sorular geçtiğimiz iki 
haftayı kapsamaktadır. 
 
53. Yaşam kalitenizden ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoţnut      Çok az   Ne hoţnut  Epeyce   Çok             
Değil               hoşnut    ne değil     hoşnut   hoşnut 
   1  2  3     4    5  
 
54. Genel olarak yaşamınızdan ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
55. Sağlığınızdan ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
56. Gücünüzden kuvvetinizden ne kadar hoţnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
57. Uykunuzdan ne kadar hoţnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
58. Yeni şeyler öğrenebilme yeteneğinizden ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
59. Karar verebilme yeteneğinizden ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
60. Kendinizden ne kadar hoţnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
61. Becerilerinizden ne kadar hoţnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  

 
62. Dış görünüşünüzden ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
63. Günlük iţleri yürütebilme becerinizden ne kadar hoţnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
64. Aileniz dışındaki kiţilerle iliţkilerinizden ne kadar hoţnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
65. Cinsel yaşamınızdan ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoţnut      Çok az   Ne hoţnut  Epeyce   Çok             



 90 

Değil               hoşnut    ne değil     hoşnut   hoşnut 
   1  2  3     4    5 
  
66. Ailenizin desteğinden ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
67. Arkadaşlarınızın desteğinden ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
68. Başkalarına yardım edebilme ve onlara  destek olma becerinizden ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
69. Can ve mal güvenliğinizden ne kadar hoţnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
70. Yaşadığınız evin koşullarından ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
71. Parasal durumunuzdan ne kadar hoţnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  

 
72. Sağlık hizmetlerine ulaşma koşullarınızdan ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
 
73. Sosyal hizmet kurumlarından ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
74. Yeni beceriler edinebilme fırsatlarınızdan ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
75. Haber alma ve yeni bilgiler öğrenme fırsatlarınızdan ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
76. Boş zamanlarınızı değerlendirme şeklinizden ne kadar hoşnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
77. Fizik çevrenizden ne kadar hoşnutsunuz? (Çevre kirliliği, iklim, gürültü, çevrenin güzelliği,vb)  
Hiç hoţnut      Çok az   Ne hoţnut  Epeyce   Çok             
Değil               hoşnut    ne değil     hoşnut   hoşnut 
   1  2  3     4    5  
 
78. Yaşadığınız yerin ikliminden ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
  
79. Ulaşım olanaklarınızdan ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoţnut      Çok az   Ne hoţnut  Epeyce   Çok             
Değil               hoşnut    ne değil     hoşnut   hoşnut 
   1  2  3     4    5  
  
80. Ailenizdeki kiţilerle iliţkilerinizden hoţnut musunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
81. Yaşam kalitenizi nasıl buluyorsunuz? 
Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           
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      1                   2                       3                       4                       5 

 

82. Cinsel yaşamınızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           

      1                   2                       3                       4                       5 

 

83. Uykunuz iyi midir? 
Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           

      1                   2                       3                       4                       5 

 

84. Belleğiniz (hafızanız) nasıldır? 
Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           

      1                   2                       3                       4                       5 

 
85. Erişebildiğiniz sosyal hizmetlerin kalitesini nasıl değerlendirirsiniz?  

Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           

      1                   2                       3                       4                       5 

 

Aşağıdaki sorular aileniz ve arkadaşlarınızla  yaşadığınız olumsuz olayların sizi ne ölçüde olumsuz etkilediğini 
sormaktadır. Geçen iki hafta içinde bu çeşit olaylar yaşamadıysanız "hiç bir zaman" başlığına uyan rakamı,  sürekli  
yaşadınız ise "her zaman" başlığına uyan rakamı daire içine alınız. Sorular son iki haftayı kapsamaktadır. 
 
86. Ne sıklıkta ağrı çekersiniz? 
Hiçbir zaman        Nadiren     Ara sıra    Çoğunlukla   Her zaman  
          1          2           3             4     5 
 
87. Genelde kendinizi huzurlu hisseder misiniz? 
Hiçbir zaman        Nadiren     Ara sıra    Çoğunlukla   Her zaman  
          1          2           3             4     5 
88. Ne sıklıkta hüzün, ümitsizlik, bunaltı, çökkünlük gibi olumsuz duygulara kapılırsınız?  
Hiçbir zaman        Nadiren     Ara sıra    Çoğunlukla   Her zaman  
          1          2           3             4     5 
 
Aşağıdaki sorular iş koşullarınız hakkındadır. İş deyince, zamanınızın ve enerjinizin önemli kısmını harcayarak 
yaptığınız en önemli etkinliği anlayınız (Kahveye gitme de olabilir-HF) . Gönüllü çalışmalar, tamgün işe gitme, evişleri, 
çocuk bakımı, ücretli ya da ücretsiz işler  burada değerlendirilir. Soruları geçen iki haftayı dikkate alarak yanıtlayınız.  
 
89. İşinizi yapabiliyor musunuz?   
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
90. Görevlerinizi yürütebildiğiniz kanısında mısınız? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Tamamen 
 1              2                     3                 4                  5 
 
91. İş görme kapasitenizden ne kadar hoşnutsunuz? 
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
92. İş görebilme becerinizi nasıl derecelendirirsiniz?  
Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           

      1                   2                       3                       4                       5 

 

Aşağıdaki beş soru geçen iki hafta içinde istediğiniz şeyleri (işleri) yapabilmek, İhtiyaçlarınızı karşılayabilmek üzere 
bedeninizi kullanabilme yetinizi yani ne ölçüde hareketli olduğunuzu değerlendirmektedir.  
 
93. Bedensel hareketlilik (etrafta dolaţabilme, bir yerlere gidebilme) beceriniz nasıldır? 
Çok kötü     Biraz kötü      Ne iyi, ne kötü      Oldukça iyi         Çok iyi                           

      1                   2                       3                       4                       5 
 

94. Bedensel olarak hareketliliğinizdeki (etrafta dolaşabilme, bir yerlere gidebilme) güçlükler sizi ne kadar 
raharsız eder?  

Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
95. Bedensel olarak hareketlerinizdeki herhangi bir güçlük yaşamınızı ne ölçüde etkiler?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
96. Bedensel hareketlilik (etrafta dolaţabilme, bir yerlere gidebilme becerinizden ne kadar hoţnutsunuz?  
Hiç hoşnut Çok az  Ne hoşnut  Epeyce  Çok             
Değil  hoşnut  ne değil  hoşnut  hoşnut 
   1  2  3  4  5  
 
Aşağıdaki dört soru sizin kişisel inançlarınız ve bunların yaşam kalitenizi nasıl etkilediği hakkındadır. Bu sorulara 
dinsel, mistik inançlar da dahildir. Yanıtlarınızı verirken geçen iki haftayı gözönünde bulundurunuz.  
 
97. Kişisel inançlarınız yaşamınıza anlam katıyor mu?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
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98. Yaşamınızı ne ölçüde anlamlı buluyorsunuz? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
99. Karşılaştığınız güçlüklerle başetmenizde kişisel inançlarınız size ne kadar güç veriyor ? 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
100. Kişisel inançlarınız yaşamın zorluklarını anlamanıza ne kadar yardım ediyor?   
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 1              2                     3                 4                      5 
 
101. Başkalarına yardım etme ve onlara destek olma yükümlülükleriniz yaşamınızı ne ölçüde kısıtlıyor?  
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 
102. Yaşamınızda size yakın kişilerle (eş, iş atrkadaşı, akraba) ilişkilerinizde baskı ve kontrolle ilgili 
zorluklarınız ne ölçüdedir? 
 1              2                     3                 4                      5 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
 
103. Kiţisel inançlarınız nedeniyle kendinizi baskı altında hissediyor musunuz? 
 1              2                     3                 4                      5 
Hiç       Çok az        Orta derecede    Çokça      Aşırı derecede 
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devam etmiĢtir. 

 

 2009 yılından itibaren Duyu Psikoloji DanıĢmanlık ve KiĢisel GeliĢim Merkezi 
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