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mean score was 43.35±13.15. Patients scored 
lowest on “Coherence” (2.92±1.85) and highest 
on “Concern” (8.09±2.09). Compared to males, 
females scored higher on “emotional” scale 
(p=.040), and lower on “Coherence” (p=.006) 
scale. Treatment experienced patients scored 
lower on “treatment control” (p=.029) and 
higher on “timeline” (p=.000) than new patients. 
“Consequences” had positive correlation 
with “identity” (r=0.756,p<.01), “timeline” 
(r=0.658,p<0.01), “emotional representation” 
(r=0.626,p<.01); negative correlation was found 
with “treatment” (r= -0.478,p<.01) and “self-
control” (r = -0.442,p<.01). Threat level of patients 
was significantly affected by past treatment 
experience. Patients were determined to 
eradicate their disease, but lack of awareness, 
understanding and failed previous therapies 
greatly affected their emotional well-being 
and trust in therapy. Proper counselling and 
education shall be provided to them, which will 
build their trust in therapy and improve their 
psychological health.

puanı 43.35±13.15’tir. Hastaların en düşük pu-
anları “Uyum” (2.92 ± 1.85), en yüksek puanları 
“Endişe” (8.09 ± 2.09) olarak bulunmuştur. Er-
keklere kıyasla, kadınlar “duygusal” ölçekte (p = 
.040) daha yüksek, “uyum” (p = .006) ölçeğinde 
daha düşük puan almıştır. Tedavi deneyimi olan 
hastalar yeni hastalardan “tedavi kontrolü” nde 
(p = .029) daha düşük, “zaman çizelgesi” nde (p 
= .000) daha yüksek puan almıştır. Sonuçların 
“kimlik” (r = 0.756, p <.01), “zaman çizelgesi” (r 
= 0.658, p <0.01), “duygusal temsil” (r = 0.626, p 
<.01) ile pozitif korelasyon; “tedavi” (r = -0.478, p 
<.01) ve “kendi kendine kontrol” ile negatif kore-
lasyon gösterdiği bulunmuştur (r = -0.442, p <.01). 
Hastaların tehdit seviyesi geçmiş tedavi dene-
yimlerinden anlamlı ölçüde etkilenmiştir. Hasta-
ların hastalıklarını yok etmeye kararlı olduğu an-
cak farkındalık eksiği, anlayış ve başarısız önceki 
tedaviler duygusal iyilik hallerini ve terapiye olan 
güvenlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Kişilere 
terapiye olan güvenlerini artıracak ve psikolojik 
sağlıklarını iyileştirecek uygun danışmanlık ve 
eğitim sağlanmalıdır.

The survey conducted by EU/Public Opinion 
shows that people’s general life expectancy 
for the next year in Turkey and EU. This report 
represents the steep changes, remarkable 
rates and comparison between Turkey’s and EU 
countries’ results according to socioeconomic 
incidents. Results shows that the most hopeful 
country in Europe was Sweden (38%) in 2008 
and the most hopeless country was Hungary 
(47%). Most of the countries in the EU believed 
that next year will be the same as in 2009. 
Finland has the highest rate in the chart for the 
“same” answer with 69%. When Sweden stayed 
with the highest hope in 2008, Turkey had 43% 
of people who believed that next year will be 
worse in the same year. It obviously means 
that socioeconomic incidents have an effect on 
people’s well-being and about their general life 
and future expectation as economic crisis did in 
Greece (Economou, 2013).

Nazlı Hatipoğlu

YAŞAM BEKLENTİSİ
LIFE EXPECTATION

AB / Kamuoyu tarafından yapılan araştırma, Tür-
kiye’de ve AB’de yaşayan insanların ertesi yıl için 
genel yaşam beklentilerini göstermektedir. Bu 
rapor, sosyoekonomik olayların sonuçlarına göre 
Türkiye ve AB ülkelerin arasındaki hızlı değişim-
leri, dikkate değer oranları ve karşılaştırmaları 
göstermektedir. Sonuçlar, Avrupa’nın en umutlu 
ülkesinin 2008’de İsveç (% 38) ve en umutsuz 
ülkenin ise Macaristan (% 47) olduğunu gös-
termektedir. AB’deki ülkelerin çoğu, ertesi yılın 
2009’daki ile benzer olacağına inanmaktadır. % 
69 “benzer” cevap oranı ile Finlandiya grafikte en 
yüksek orana sahip olmuştur. İsveç 2008’de en 
yüksek umut oranıyla yer alırken, aynı yıl içeri-
sinde Türkiye’de ertesi yılın daha kötü olacağına 
inanan insanların oranı % 43’te kalmıştır. Sosyo-
ekonomik olaylar, Yunanistan’da ekonomik krizin 
etkilediği gibi insanların refahı, genel yaşamları 
ve gelecek beklentileri üzerinde etkili olduğu açık 
bir biçimde anlaşılmaktadır (Economou, 2013).
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